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A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, como Órgão Central de Planejamento
do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração do Relatório de Atividades do Governo do Distrito
Federal que integra a Prestação de Contas Anual do Governador.
O Relatório de Atividades tem por objetivo demonstrar as realizações efetivadas pelo Governo, no
exercício de 2015, conforme estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, inciso V, do
art. 138, da Resolução nº 38/90, do TCDF, alterado pela Emenda Regimental nº 24, de 08/07/2008 e o, artigo 90, do
Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal.
Para apresentação dos resultados alcançados em cada área de atuação do governo, o Relatório de
Atividades foi elaborado em conjunto com Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e estruturado
por Secretaria e respectivas Unidades Vinculadas.
A SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN, buscando manter coerência,
compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório Consolidado do Governo, adotou os seguintes
procedimentos:
I) Realizou reunião técnica com as Unidades Orçamentárias;
II) Elaborou estrutura básica do relatório de cada unidade contendo informações específicas, tais
como execução orçamentária e financeira preliminar por programa temático e programa de gestão, objetivos
específicos e indicadores. Tal iniciativa objetivou permitir a visualização do quanto foi executado em relação ao que
foi previsto no PPA e possibilitar às unidades descreverem as realizações físicas compatíveis com a execução
orçamentária e financeira; e
III) Elaborou as Instruções para a Prestação de Contas Anual do Governador contendo inclusive
orientações para elaboração do Relatório em pauta, as quais foram disponibilizadas no site da SEPLAG:
http://www.seplag.df.gov.br. Nas instruções enfatizou-se que ao final de cada Programa a Unidade deveria
apresentar texto descritivo das realizações finalísticas referentes à sua área de atuação, considerando o proposto
nos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos do PPA 2012-2015, os resultados alcançados e, ainda, o
público-alvo beneficiado.

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, a informação quanto aos resultados
alcançados deve ser acompanhada do diagnóstico da Unidade, visando contextualizar a análise de suas realizações
à luz das dificuldades encontradas ou os fatores favoráveis ao seu desempenho e ainda as perspectivas para 2016.
A partir dos relatórios elaborados pelas Unidades, a SUPLAN/SEPLAG realizou criteriosa revisão,
sempre com a preocupação de preservar a essência do texto original enviado pelas áreas setoriais de planejamento
e sem interferir em seu conteúdo, o qual é de responsabilidade das Unidades. Em alguns casos, as informações
foram complementadas com dados do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/SIGGO e do Sistema
Integrado de Administração Contábil - SIAC/SIGGO.
Este Relatório de Atividades representa a consolidação dos trabalhos encaminhados pelas Unidades,
os quais foram elaborados a partir das informações prestadas pelas equipes de Governo que atuam em cada
Unidade.
Visando aprimorar o processo de planejamento, a SUPLAN buscou conscientizar os gestores quanto
à importância do Relatório de Atividades para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de
demonstrar o seu desempenho frente à Unidade; de apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à
população e, ainda, promover a transparência da gestão dos recursos públicos.
Ressalta-se que este Relatório por apresentar de forma detalhada as realizações de todas as áreas
do Governo constitui-se com os demais documentos que integram a Prestação de Contas Anual do Governador um
importante instrumento de transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do
Distrito Federal.

O Governo do Distrito Federal, em 2015, pelo Decreto nº 36.236 de 1º de janeiro de 2015, dispõe
sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo.
Em outubro de 2015, foram realizadas as seguintes alterações na estrutura administrativa do GDF:
DECRETO

36.825, de 22/10/2015

36.826, de 22/10/2015

36.828, de 22/10/2015

36.832, de 23/10/2015

DE
13.101 - Secretaria de Estado de
Gestão
Administrativa
e
Desburocratização do Distrito
Federal - SEGAD
13.202 - Instituto de Assistência à
Saúde dos Servidores do Distrito
Federal - INAS
13.203 - Instituto de Previdência
dos Servidores do Distrito Federal IPREV
13.905 - Fundo de Melhoria da
Gestão Pública - PRÓ GESTÃO
14.204
Sociedade
de
Abastecimento de Brasília S.A. SAB
27.101 - Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal SETUR

PARA
32.101 - Secretaria de Estado de
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão - SEPLAG

OBSERVAÇÃO
SEGAD passa a integrar a SEPLAG,
cuja denominação é mantida.

32.202 - Instituto de Assistência à
Saúde dos Servidores do Distrito
Federal - INAS
32.203 - Instituto de Previdência
dos Servidores do Distrito Federal IPREV
32.901 - Fundo de Melhoria da
Gestão Pública - PRÓ GESTÃO
32.204
Sociedade
de
Abastecimento de Brasília S.A. SAB
20.101 - Secretaria de Estado de
Economia e Desenvolvimento
Sustentável do Distrito Federal SEDS

INAS passa a se vincular à SEPLAG

27.901 - Fundo de Fomento à
Industria do Turismo no Distrito
Federal - FITUR
19.901
Fundo
de
Desenvolvimento
do
Distrito
Federal - FUNDEFE

20.901 - Fundo de Fomento à
Indústria do Turismo do Distrito
Federal - FITUR/DF
20.902
–
Fundo
de
Desenvolvimento
do
Distrito
Federal - FUNDEFE

34.101 - Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do Distrito Federal
- SESP

18.101 - Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SE

40.202 - Fundação Universidade
Aberta do Distrito Federal - FUNAB

18.202 - Fundação Universidade
Aberta do Distrito Federal - FUNAB

34.902 - Fundo de Apoio ao
Esporte do Distrito Federal - FAE

18.905 - Fundo de Apoio ao
Esporte do Distrito Federal - FAE

17.101 – Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Humano e Social
do Distrito Federal - SEDHS e
57.101 – Secretaria de Estado de
Políticas para as Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos
Humanos - SEMIDH
17.902 - Fundo de Apoio e

25.101- Secretaria de Estado do
Trabalho e do Empreendedorismo
– SETRAB

25.904 - Fundo de Apoio e

IPREV passa a se vincular à
SEPLAG
Fundo Pró-Gestão passa a se
vincular à SEPLAG
SAB passa a se vincular à SEPLAG

SETUR passa a integrar a SEDS,
alterada sua denominação para
Secretaria de Estado de Economia,
Desenvolvimento Sustentável e
Turismo do Distrito Federal – SEDST
FITUR passa a se vincular à SEDST

FUNDEFE passa a se vincular à
SEDST
SESP passa a integrar a SE,
alterada sua denominação para
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer do Distrito Federal
FUNAB passa a se vincular à
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer do Distrito Federal
FAE passa a se vincular à Secretaria
de Estado de Educação, Esporte e
Lazer do Distrito Federal
SEDHS e SEMIDH passam a
integrar a SETRAB, alterada sua
denominação para Secretaria de
Estado de Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos
do Distrito Federal - SEDESTMIDH
FAS passa a se vincular à

DECRETO

36.839, de 26/10/2015

36.840, de 26/10/2015

DE
Assistência Social do Distrito
Federal - FAS
17.906 – Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza
57.901 – Fundo de Apoio e
Assistência ao Idoso do Distrito
Federal - FAAI
40.201 – Fundação de Apoio a
Pesquisa do Distrito Federal - FAP
40.101 -Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do
Distrito Federal - SECTI
40.901 – Fundo de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal FUNDAP
11.101 - Secretaria de Estado de
Relações Institucionais e Sociais SERIS

PARA
Assistência Social do Distrito
Federal - FAS
25.906 - Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza
25.905 - Fundo de Apoio e
Assistência ao Idoso do Distrito
Federal - FAAI
09.201 - Fundacão de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal - FAP
09.101 - Casa Civil do Distrito
Federal
09.901 – Fundo de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal FUNDAP
09.101 - Casa Civil do Distrito
Federal

OBSERVAÇÃO
SEDESTMIDH
Fundo passa a se vincular à
SEDESTMIDH
FAAI passa a se vincular à
SEDESTMIDH
FAP passa a se vincular à Casa Civil
do Distrito Federal
SECTI passa a integrara estrutura
administrativa da Casa Civil do
Distrito Federal
FUNDAP passa a se vincular à Casa
Civil do Distrito Federal
SERIS passa a integrar a Casa Civil,
alterada sua denominação para
Secretaria de Estado da Casa Civil,
Relações Institucionais e Sociais do
Distrito Federal

Em razão das alterações, os recursos orçamentários e financeiros foram transferidos e executados
nas respectivas Unidades que absorveram.
As Unidades integradas a outras constam no Relatório de Atividades com as realizações ocorridas até
a data do Decreto e, após este período, as realizações e valores executados estão nos Relatórios das Unidades que
as absorveram.

Relatório Anual de Atividades 2015 – CLDF

01. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF - UO: 01.101
As competências da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF encontram-se na Constituição Federal de
1988, art. 32 e Lei Orgânica do Distrito Federal artigos 58, 59 e 60.
Com base nos princípios da autonomia e da independência, a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF
exerce o Poder Legislativo e tem como finalidade precípua representar a população do DF, legislar e fiscalizar os atos do Poder
Executivo, prerrogativas conferidas a ela pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal. A CLDF é composta
por 24 deputados Distritais, representantes do povo brasiliense, eleitos, pelo sistema proporcional, para mandato de 4 anos,
encontrando-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal já na sua sétima legislatura, período assim denominado para cada
mandato.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim *

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

142

525

7

-

674

119

-

730

-

849

10

4

68

7

89

Órgãos Estaduais

-

-

1

-

1

Órgãos do Governo Federal

3

-

4

-

7

Estagiários

-

102

-

-

102

Subtotal (Força de Trabalho)

283

631

810

7

1731

(-) Cedidos para outros órgãos

9

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados

Outros
Terceirizados (FUNAP)

Total Geral

274

9
631

810

7

1722

Situação em 15/12/2015 * Gabinetes parlamentares e Lideranças

1.
REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6204 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO GERAL: Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular,
do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA
CLDF
0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA
CLDF-- PLANO PILOTO
4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE
CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA
DA CLDF
0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE
CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA
DA CLDF-- PLANO PILOTO
4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM
A SOCIEDADE
0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM
A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6204

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

500.000

500.000

13.000

13.000

500.000

500.000

13.000

13.000

100.000

40.000

0

0

100.000

40.000

0

0

530.000

55.000

6.730

6.730

530.000
1.130.000

55.000
595.000

6.730
19.730

6.730
19.730
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Objetivo Específico: 001- Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação
popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.
Indicadores:
Denominação do indicador
799

800

801

802

803

804

805

806

Unidade
de
Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

Unidade

-

-

Relatórios de fiscalização divulgados

Atendimentos
Ouvidoria

realizados

Nº de encontros e de participantes do
Projeto Cidadão do Futuro
Nº de encontros e de participantes do
Projeto Jovem Cidadão
Nº de encontros e de participantes do
Projeto Cidadania para Todos
Nº de encontros e de particip. do Proj.
Educ. Política
Nº de Seminários Realizados e seus
participantes

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

808

-

-

-

-

-

31/12/2010

-

-

-

-

-

Nº de encontros e de participantes do
Proj. “Uma Conversa s/ Cidadania”

Unidade

3.600

-

31/12/2010

-

Nº de eventos e de particip. do proj.
“Você Mais Perto da CLDF” realizados

Unidade

-

31/12/2010

-

2014

2015

Desejado

1

2

2

2

Alcançado

0

0

2

0

Desejado

2.000

2.500

3.000

3.500

Alcançado

594

770

346

1263

Desejado

35/3.150

35/3.150

35/3.150

35/3.150

Alcançado

79/6.679

0

34/2977

3/202

Desejado

28/2.520

28/2.520

28/2.520

28/2.520

Alcançado

4 /348

0

4/188

1/14

Anual

Anual
Desejado

4 /120

4 /120

4 /120

4 /120

Alcançado

1/8

0

1/32

1/19

Desejado

2/100

2/100

2/100

2/100

Alcançado

1/18

4 / 213

3/179

1/13

Desejado

2/200

2 /200

2 /200

2 /200

Alcançado

3/231

2 / 130

1/202

1/192

Anual

Anual

Anual
Desejado

4.500

4.800

4.500

3.500

Alcançado

7.217

6.693

7.714

9182

Desejado

8 /720

8 /720

8 /720

Alcançado

0/0

0

2/87

0

Desejado

130

135

140

150

Alcançado

119

102

0

144

Desejado

30/6.000

30/6.000

30/6.000

30/6.000

Alcançado

0

0

0

0

Anual

Fonte da
Informação
Rel. de ativ. da
ASFICO
Relatório da
Ouvidoria
Relatório da
ELEGIS
Relatório da
ELEGIS
Relatório da
ELEGIS
Relatório da
ELEGIS
Relatório da
ELEGIS

Relatório LEGIS
8 /720

Anual

Audiências Públicas realizadas
130

2013

Anual

Nº de proposições produzidas

Unidade
809

700

Desejado em
2012

Semestral

pela

Unidade
807

Periodicidade
de
Resultado
Apuração

Anual

Semestral

Relatório da
ELEGIS
Relatório
Cerimonial
Relatório da
Comunicação
Social

Quanto às proposições legislativas, parte bastante visível da atividade parlamentar, a produção seguiu em
número elevado. É certo que a quantidade é em muito impactada pelo número de indicações, proposição que atua de forma
mais imediata no encaminhamento de demandas da população. Entretanto, mesmo quando desconsiderados essas
proposições, verifica-se mais de 1000 proposições, entre PELO´s, PLC´s, PL´s e Decretos Legislativos. O quadro a seguir
detalha esses números:
Proposições elaboradas nas sessões legislativas de 2013, 2014 e 2015

Apresentados
Sancionados/Promulgados
Tramitando*
Projetos de Lei Complementar
Apresentados
Sancionados/Promulgados
Tramitando*
Projetos de Lei Ordinária
Apresentados
Sancionados/Promulgados
Tramitando*
Projetos de Decreto Legislativo
Apresentados
Sancionados/Promulgados
Tramitando*

2013
2014
Proposta de Emenda à Lei Orgânica
15
16
7
4
7
10

2015
32
1
30

26
14
4

27
14
4

54
4
49

441
176
142

315
98
117

831
45
677

63
41
14

42
12
14

111
19
89
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2015

Projetos de Resolução
Apresentados
18
11
Sancionados/Promulgados
6
1
Tramitando*
9
4
Fonte: Sist. de Info. Legislativa/SPL – 13/01/2016
Obs.: Consideradas as proposições na situação “tramitando”, “apensado”, “aprovado” e “redação final”.

23
1
20

No que diz respeito as deliberações colegiadas, foram realizadas quase 300 reuniões e sessões, sendo mais da
metade desse número de sessões ordinárias e extraordinárias do plenário. Os números estão detalhados a seguir:
Quantidade de Sessões do Plenário e Reuniões das Comissões Permanentes - 2015
Plenário
CCJ
CEOF
CAS
CDC
CDDHCEDP
CAF
CESC
CS
CDESCTMAT
CFGTC

Ordinárias
117
27
11
14
5
9
8
16
6
n/i
6

Extraordinárias
40
3
13
2
2
3
5
3
2
n/i
2

Total
157
30
24
16
7
12
13
19
8
8

Além dessas reuniões e sessões deliberativas, foram realizadas 144 audiências públicas para tratar de assuntos
de interesse da população.
O projeto “Você mais perto da Câmara Legislativa”, este foi sucedido pelo “Câmara em Movimento”, que contou
com 09 eventos em 2015, com a participação de aproximadamente 4500 pessoas.
O programa “conhecendo o parlamento”, do qual fazem parte os projetos Cidadão do Futuro, Jovem Cidadão e
Cidadania para Todos tiveram seu desempenho prejudicado pelo atraso na contratação de transporte escolar e fornecimento de
lanche ao público alvo. Ainda nessa temática, foi realizado um seminário dentro do programa “Câmara Legislativa e Cidadania”,
onde foram abordados temas como “Sistema Eleitoral e Democracia”, “Representação e Partidos Políticos” e “Reforma Política”.
Além disso, em 2015 foi realizado curso de educação política para representantes de Grêmios Estudantis.
Quanto ao indicador relativo aos atendimentos prestados pela Ouvidoria, continua em curso o processo de
contratação de serviço 0800 para atendimento a população e tratamento de informações.
Quanto às ações de fiscalização, não obstante a observação empírica de que muitas foram realizadas, essas
não foram convertidas em relatórios formalmente elaborados, o que prejudicou a verificação do indicador proposto.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF
0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
394.000
394.000
226.440
217.940
394.000
394.000

394.000
394.000

226.440
226.440

217.940
217.940

Em 2015 foi realizada a 20ª edição do Troféu Câmara Legislativa que ofereceu prêmios aos vencedores da
mostra Brasília, dando destaque a produção cinematográfica do DF dentro do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro,
realizado em setembro.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

15

Relatório Anual de Atividades 2015 – CLDF

PROGRAMA: 6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – LEGISLATIVO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF
600.000
300.000
34.147
0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-PLANO PILOTO
600.000
300.000
34.147
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
4.721.000
1.971.000
170.810
0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
4.721.000
1.971.000
170.810
2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM
INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
102.000
128.526
110.490
0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM
INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOCÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO
102.000
128.526
110.490
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6.243.000
3.013.000
1.229.955
2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
6.243.000
3.013.000
1.229.955
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
1.115.000
515.000
207.519
0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVOPLANO PILOTO
1.115.000
515.000
207.519
4194 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E
BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF
237.000
237.000
176.222
0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM
ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO
237.000
237.000
176.222
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
327.255.000
301.755.000
293.867.355
0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVAPLANO PILOTO
327.255.000
301.755.000
293.867.355
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
28.800.000
26.000.000
25.445.766
0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA
LEGISLATIVA- PLANO PILOTO
28.800.000
26.000.000
25.445.766
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
34.100.000
25.700.000
25.328.467
0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA
LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO
25.600.000
25.600.000
25.247.776
0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV
LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO
8.500.000
100.000
80.691
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
34.885.000
23.773.474
17.508.937
0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO
34.885.000
23.773.474
17.508.937
TOTAL DO PROGRAMA 6005
438.058.000
383.393.000
364.079.668

LIQUIDADO
34.147
34.147
109.210
109.210
101.374

101.374
871.441

871.441
174.894
174.894
173.660
173.660
293.867.355
293.867.355
25.445.766
25.445.766
15.018.033
14.944.660
73.373
14.027.072
14.027.072
349.822.952

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Uma das características do Poder Legislativo é a sua constante renovação, seja quanto aos seus membros
eleitos, seja quanto a ocupação dos cargos na estrutura decisória e operacional. Tais características, se por um lado conferem
a necessária alternância no exercício do poder e uma oxigenação da estrutura, por outro acabam por se mostrar como desafio
na preservação da memória e continuidade no ritmo de desenvolvimento da instituição. Prova disso se deu na dificuldade em
dar continuidade às ações do Planejamento Estratégico Institucional, que tem sofrido por uma falta de maior aderência de suas
definições ao dia-a-dia da Casa. Outro desafio que está posto para a instituição é a discussão relativa à Carreira Legislativa,
elemento essencial na busca de excelência na gestão organizacional e na retenção e renovação do quadro de pessoal da
CLDF.
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1.1. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA – UO: 01.901
A assistência complementar à saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal é assegurada aos Deputados
Distritais, aos servidores ativos e inativos, aos pensionistas e aos respectivos dependentes a qual compreende as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, na forma regulada na Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, e na Resolução CLDF nº 155, de 5 de julho de 1999.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro da CLDF)

12

24

-

-

36

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

05

-

-

-

05

-

03

-

-

03

17

27

-

-

44

-

-

-

-

-

17

27

-

-

44

Outros

Estagiários

Subtotal
(-) Cedidos da unidade para outros órgãos
Total Geral

Obs.: Dados de 31/12/2015. Preencher devidamente o quadro, inserindo a quantidade de servidores na coluna que melhor represente suas atividades, sem
duplicar a informação. No caso das Unidades extintas, absorvidas, os dados devem ser da data de encerramento das suas atividades, conforme Decreto.

1. REALIZAÇÕES
O Fascal é patrocinado pelo Poder Público e seus beneficiários na modalidade de autogestão caracterizando-se
como Operadora de Plano de Assistência a Saúde – OPS que é definida como a pessoa jurídica constituída sob a modalidade
de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação
continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou
serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a
assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada,
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.
Cumpre salientar que o Fascal é caracterizado, também, como operadora de pequeno porte que são aquelas
operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil.
Desta forma, constitui objeto de regulamentação pela Agência Nacional de Saúde - ANS estando subordinada
às normas e fiscalização desta.
De acordo com a Resolução 155/1999 compete ao Fascal a assistência complementar à saúde dos Deputados
Distritais, dos servidores ativos e inativos da CLDF, aos pensionistas e aos respectivos dependentes. A assistência à saúde
compreende as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

PROGRAMA: 6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – LEGISLATIVO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS
SERVIDORES DA CLDF
0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS
SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDFPLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6005

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

28.470.000

28.470.000

28.192.092

23.953.489

28.470.000
28.470.000

28.470.000
28.470.000

28.192.092
28.192.092

23.953.489
23.953.489

PROGRAMA: 0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO
AÇÃO/SUBTÍTULO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESFUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

2.400.000

2.400.000

865.362

662.230

2.400.000

2.400.000

865.362

662.230

2.400.000

2.400.000

865.362

662.230

O Fundo de assistência à saúde dos Deputados Distritais e dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito
Federal – Fascal, criado pela resolução nº 38/91 e regulamentada pela resolução 155/99, é um fundo de natureza contábil,
mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e pela contribuição e participação de seus associados, que tem
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como finalidade proporcionar assistência complementar à saúde dos Deputados Distritais, dos servidores ativos e inativos, dos
pensionistas, do ex-servidores e dos respectivos dependentes;
Neste biênio de 2014/2015, o Fascal está subordinado administrativamente à Vice- Presidência, bem como ao
Conselho de Administração do Fascal – CAF, nas funções deliberativas e fiscais;
Durante o exercício de 2015 a contribuição da Câmara Legislativa para o Fascal continuou como no exercício
anterior, ou seja, na ordem de 4% (quatro por cento), conforme consta na Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de
2014, incidentes sobre a folha de pagamento da CLDF.

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Os servidores do Fundo atuam com espírito de equipe e cooperativismo, buscando, sempre, alternativas e
soluções para os diversos problemas existentes no Fundo e são fatores determinantes dos bons serviços que o Fundo vem
prestando a Casa e ao elevado conceito adquirido junto às instituições médicas credenciadas.
O número de servidores lotados no FASCAL atende às necessidades do Fundo de Saúde, sendo necessário um
esforço conjunto para profissionalizar os servidores no FASCAL.
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2. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - UO: 02.101

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão por excelência do Controle Externo da Administração Pública do
Distrito Federal, foi criado pela Lei nº 3.751, de 13/04/60 e instalado em 15/09/60. Tem, conforme previsto na Lei Orgânica do
Distrito Federal – LODF, a missão de exercer o Controle Externo da administração dos recursos públicos do Distrito Federal, em
auxílio à Câmara Legislativa, zelando pela legalidade, legitimidade, efetividade, eficácia, eficiência e economicidade na gestão
desses recursos.
De acordo com a Lei Orgânica do DF, a Lei Complementar do Distrito Federal nº 1 de 09/05/94, e ainda segundo
o disposto no Regimento Interno do Tribunal, o TCDF tem por principais competências:
I. Apreciar, mediante emissão de parecer prévio, as contas anuais do Governador e julgar aquelas relativas
aos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos;
II. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadorias, reformas e pensões;
III. Avaliar a execução das metas estabelecidas no Plano Plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no
orçamento anual;
IV. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas
unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo;
V. Fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de
forma direta ou indireta;
VI. Fiscalizar a aplicação de recursos repassados ou recebidos pelo Distrito Federal, a qualquer título;
VII. Atender às solicitações da Câmara Legislativa relativas às atividades de Controle Externo;
VIII. Aplicar, em caso de ilegalidade ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei e sustar, se o
Tribunal não for atendido, a execução de ato impugnado.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

27

163

73

250

513

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

18

-

49

-

67

Órgãos do GDF

2

18

11

8

39

Órgãos Estaduais

-

1

-

-

1

Órgãos do Governo Federal

5

-

3

1

9

Estagiários

-

81

-

35

116

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

0

52

263

136

294

745

Requisitados

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

-

7

-

-

7

52

256

136

294

738

Fonte: Serviço de Cadastro Funcional – Secaf, da Secretaria Geral de Administração – SEGEDAM. Posição em: 31.12.2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0013 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

9.050.000

17.200.000

15.974.180

15.581.192

9.050.000

17.200.000

15.974.180

15.581.192
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AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL
10.050.000

TOTAL DO PROGRAMA 0001

DESPESA AUTORIZADA
17.200.000

EMPENHADO
15.974.180

LIQUIDADO
15.581.192

PROGRAMA: 6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – LEGISLATIVO
Execução Orçamentária e Financeira
UO/PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0005 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL
DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
2386 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO
0001 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE
CONTAS- PLANO PILOTO
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
9637 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2568 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9702 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0035 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0020 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL
DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0008 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL
DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISTRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6005

DOTAÇÃO INICIAL
6.300.500

DESPESA AUTORIZADA
6.300.500

EMPENHADO
1.960.865

LIQUIDADO
1.488.750

6.300.500
220.000

6.300.500
220.000

1.960.865
214.586

1.488.750
136.586

220.000
2.320.000

220.000
1.720.000

214.586
1.681.771

136.586
1.181.434

2.320.000

1.720.000

1.681.771

1.181.434

3.913.000

3.763.000

1.589.714

1.425.038

3.913.000
11.100.000

3.763.000
1.500.000

1.589.714
612.483

1.425.038
47.311

11.100.000
1.160.000

1.500.000
1.160.000

612.483
396.691

47.311
385.858

1.160.000
241.709.530

1.160.000
210.009.530

396.691
193.675.462

385.858
193.643.711

241.709.530
27.800.000

210.009.530
30.000.000

193.675.462
29.270.224

193.643.711
29.270.224

27.800.000
310.000

30.000.000
310.000

29.270.224
18.463

29.270.224
17.809

310.000
27.850.000

310.000
24.200.000

18.463
19.615.463

17.809
16.736.896

27.850.000
322.683.030

24.200.000
279.183.030

19.615.463
249.035.722

16.736.896
244.333.617

As atividades de controle externo compreendem basicamente a realização, pelas Secretarias de Controle
Externo, de fiscalizações externas — auditorias e inspeções — e de instrução de processos, que depois de finalizadas são
submetidas à apreciação do Plenário do Tribunal. As principais realizações finalísticas estão a seguir discriminadas:
Auditorias e Inspeções
Fiscalizações Externas
2013
160

2014
119

2015
123

Instrução de Processos
Processos Instruídos
2013
5.835

2014
5.882

2015
5.834

Apreciação de Processos pelo Plenário
Decisões Plenárias
2013
6.652

2014
6.549

2015
6.311

O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem desenvolvido atividades e projetos objetivando, sobretudo, ao
aprimoramento de sua forma de atuação, com vistas à oferta de melhor serviço público à população do Distrito Federal. A
capacitação de seu quadro de pessoal e a modernização de equipamentos, instalações e processos de trabalho nas áreas meio
e fim do Tribunal tem possibilitado a esta Corte de Contas exercer as suas competências com atendimento aos princípios de
economia, eficiência e eficácia.
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Em complemento às ações de fiscalização acima descritas, o Tribunal tem atuado de forma proativa na
orientação dos entes jurisdicionados, mediante a promoção de eventos de integração e compartilhamento de informações,
consubstanciados em palestras, reuniões, visitas e outros eventos, que visam, sobretudo, evitar e corrigir erros que possam
causar prejuízos ao erário. Nesse contexto, além da realização de auditorias de regularidade, esta Corte tem privilegiado a
realização de auditorias operacionais que visem ao aperfeiçoamento de atividades e de programas de responsabilidade dos
entes distritais.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Tribunal tem envidado esforços no sentido de manter atualizado seu conjunto normativo em resposta às
alterações nas normas federais e distritais que regulam a sua atividade finalística, bem como outras matérias das áreas de
suporte, a exemplo das áreas de pessoal, orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, dentre outras.
Além disso, o Tribunal tem realizado regularmente concursos de seleção para manutenção do quantitativo de
pessoal em seus quadros, de forma a dispor de força de trabalho compatível com as crescentes demandas que lhe são
apresentadas.
Outro desafio para o Tribunal tem sido a capacitação constante do seu quadro de pessoal, para bem atender ao
complexo rol de atividades a cargo desta Corte.
Para 2016, na área administrativa, uma das prioridades desta Casa é dar continuidade à instalação da Escola
de Contas Públicas do Tribunal, com enfoques para a disponibilização de melhor estrutura física para a unidade, o
desenvolvimento de seus sistemas informatizados de suporte, e na maior oferta de eventos de capacitação ao corpo técnico do
TCDF.
Neste contexto, o exercício de 2016 apresenta-se promissor, tendo em vista a expectativa de aperfeiçoamento e
evolução da forma de atuação do Tribunal, em sintonia com as avançadas práticas utilizadas pelos mais modernos órgãos
brasileiros de fiscalização e controle.
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3. SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSITITUCIONAIS E SOCIAIS DO
DISTRITO FEDERAL - UO 09.101
A Casa Civil do Distrito Federal foi recriada pelo Decreto nº 33.583, de 16/03/2012, publicado no DODF de
19/03/2012, alterado pelo Dec. nº 36.236, de 1º/01/2015. Em 26/10/2015, com a reestrutura da Casa Civil, os Decretos nº
36.839 e nº 36.840 - DODF nº 207 -, suplemento-A, alteram a denominação para Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais do Distrito Federal. Assim, a Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais do Distrito
Federal e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal passaram a integrar a Casa Civil do
Distrito Federal, com atuação e competências nas seguintes áreas:
I – assessoramento direto ao governador, em assuntos relacionados à coordenação e integração de ações de
governo;
II - acompanhamento da gestão governamental da Administração Pública;
III- coordenação e articulação político-governamental da Administração Direta e Indireta;
IV - publicação dos atos oficiais;
V - análise das proposições a serem encaminhadas à Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou por ela
submetidas à sanção do governador;
VI – análise das proposições de decreto encaminhadas à Governadoria;
VII - gestão orçamentária e financeira da Casa Civil, do Gabinete do Governador e do Conselho de Governo;
VIII- coordenação das relações institucionais com os poderes do Distrito Federal, da República e dos governos
estaduais e municipais;
IX - articulação com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, inclusive no acompanhamento do
Processo Legislativo;
X - articulação com os demais entes da Federação, inclusive com o Congresso Nacional;
XI - relações com a sociedade civil;
XII - relações com entidades sindicais, categorias profissionais, movimentos sociais e terceiro setor.
XIII - promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal;
XIV - fomento a projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação tecnológica;
XV - promoção de iniciativas de base tecnológica que contribuam para o desenvolvimento econômico do Distrito
Federal;
XVI - promoção e articulação do sistema distrital de educação profissional técnica.
Vinculam-se, também, à Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito
Federal, conforme Decreto nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, DODF nº 207, suplemento A:
I - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP;
II - Conselho de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal;
III - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal - CDES;
IV - Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS;
V - Arquivo Público do Distrito Federal;
VI - Conselho de Governo.
Com a publicação do Decreto nº 36.840, de 26/10/2015, a Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia e a
Secretaria de Estado e Relações Institucional e Sociais passaram a integrar a estrutura administrativa da Secretaria de Estado
da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Casa Civil
Servidores
Quadro do GDF (CASA CIVIL)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos da União
Servidores Comissionados sem Vínculo Efetivo
Contratados temporários
Conveniados *
Estagiários *
Subtotal (Quadro de Cargos)
Cedidos a outros órgãos
TOTAL GERAL

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
71
14
44
2
1
65
57
183
71
23
183
94

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
10
5
37
2
11
107
167
5
16
167
21

Total
100
81
4
12
172
0
0
57
426
39
465

Referência: DEZEMBRO / 2015 /Fonte: SIGRE/COODGESP/CACI/Nota: A folha de remuneração de servidores referente ao mês de outubro foi paga Casa
Civil, incluindo os servidores da Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Estado e Relações Institucional e Sociais.
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Governadoria
SERVIDORES
Quadro do GDF (GOVERNADORIA)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos da União
Servidores Comissionados sem Vínculo Efetivo
Contratados temporários
Conveniados *
Estagiários *
Subtotal (Quadro de Cargos)
Cedidos a outros órgãos
TOTAL GERAL
Referência: DEZEMBRO / 2015

Atividade - Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
3
7
1
13
24
24
-

Atividade-Fim
TOTAL
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
5
4
12
12
19
1
1
4
5
154
167
0
0
0
176
4
204
6
6
176
10
210
Fonte: SIGRE/COODGESP/CACI

Casa Militar
SERVIDORES
Quadro do GDF (CASA MILITAR)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos da União
Servidores Comissionados sem Vínculo Efetivo
Contratados temporários
Conveniados *
Estagiários *
Subtotal (Quadro de Cargos)
Cedidos para outros órgãos
TOTAL GERAL

Atividade - Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
3
2
231
1
98

332
0
332

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
2
63

TOTAL
7
295
0
0
99
0
0
1
402
0
402

1
1
4

66

4

66

Referência: DEZEMBRO / 2015

Fonte: SIGRE/COODGESP/CACI

Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
SERVIDORES

Atividade - Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
77
16
282
1
2
2
176

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
17
9
112
3
15
262

Quadro do GDF, (CASA CIVIL TOTAL)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos da União
Servidores Comissionados sem Vínculo Efetivo
Contratados temporariamente
Conveniados *
Estagiários *
58
Subtotal (Quadro de Cargos)
539
17
467
Cedidos a outros órgãos
0
23
0
TOTAL GERAL
539
40
467
Atualizado em: 07.01.2016
* Os servidores conveniados e os estagiários constam da força de trabalho, mas não entram na folha de pagamento.

TOTAL

119
395
5
17
438
0
0
58
9
1032
22
45
31
1077
Fonte: SIGRE/COODGESP/CACI

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO 09.101
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

SOB

Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2415 - MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
4090 - APOIO A EVENTOS
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3080 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIALSECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239.076

239.076

218.228

0

239.076

239.076

218.228

0

43.518.456

41.908.456

19.403.637
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AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

8735 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
8736 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

17.956.456

16.346.456

7.465.548

0

25.562.000

25.562.000

11.938.090

10.000

43.757.531

42.147.531

19.621.865

Fonte: SIGGO/CACI

Comunicação Institucional e Interação Social
Objetivo Específico: 012 – Difundir informações de interesse público sobre objetivos, diretrizes e metas do
governo, direitos e deveres dos cidadãos, projetos e ações desenvolvidas pelo Distrito Federal nas diversas áreas
de interesse da sociedade, e estimular a participação da sociedade no debate com vista ao aprimoramento das
políticas e investimentos públicos. Objetivo incluído, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.440/2014.
Denominação do Indicador
1363

Taxa de divulgação dos
atos, fatos e políticas
públicas.

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
%

100

Apurado
Em
31/12/2012

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Anual

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

Desejado

-

-

100

100

Alcançado

-

-

100

100

Fonte da
Informação
Casa Civil

À Comunicação Institucional e Interação Social de acordo com o Decreto nº 36.643, de 04/08/2015 compete:
I - Planejamento, coordenação e execução da política de comunicação do governo;
II - Execução da publicidade governamental e de campanhas educativas e de interesse público;
III - Relacionamento do governo com os órgãos de comunicação.
IV - Realização de atividades de relações públicas.
Por sua vez, a Assessoria de Imprensa, em 2015, atuou de forma a:
I - Assessorar o Governador e a Chefe da Comunicação Institucional nos assuntos relacionados as demandas
de Comunicação Social;
II – Prestar atendimento à imprensa, acompanhar pronunciamentos, entrevistas, produzir e emitir notas e
releases oficiais, com o objetivo de divulgar ações e assuntos relacionados ao governador do Distrito Federal;
III – Acompanhar, formular e adequar estratégias de participação do governador em agendas e eventos no que
se refere à comunicação;
IV - Organizar e promover coletivas de imprensa com a presença do governador;
V - Analisar as matérias e conteúdos veiculados nos meios de comunicação que façam referência à imagem ou
à atuação do governo do Distrito Federal, especialmente, quando houver menção ao Governador do Distrito Federal.
Coube à unidade coordenar, articular e supervisionar toda as ações de comunicação da administração direta e
indireta do Distrito Federal. As premissas desta gestão são transparência e utilidade pública, com o objetivo de divulgar as
políticas de governo, bem como garantir a devida prestação de serviços à população, permitindo a melhor conscientização e
informação da sociedade.
Conforme determina o Decreto nº 36.451, também supervisionou as ações de publicidade da administração
indireta, desde as propostas de criação até o planejamento das campanhas e veiculação. Atuou sempre, em 2015, em apoio à
mesma pauta de ação do governo, produzindo o conteúdo jornalístico da Governadoria do Distrito Federal, entre outras
atribuições afins. A Agência de Brasília, veículo oficial de comunicação do governo que produziu e publicou notícias todos os
dias de 2015, inclusive finais de semana e feriados, totalizando a publicação de 1.638 matérias no site oficial do governo, que
recebeu um novo layout garantindo o acesso à informação em qualquer dispositivo (desktop, tablet ou smartphone) permitindo,
assim maior interatividade com o usuário. O resultado foi o acréscimo de 8% no número de acessos de dispositivos móveis.
De todas as matérias que foram publicadas no site ao longo do ano, a divulgação da lista do Morar Bem teve o
maior número de visualizações (54.985), seguida do anúncio da aprovação do Refis (Programa de Incentivo à Regularização
Fiscal), com 21.334 visualizações.
Nas redes sociais da Agência Brasília, os jornalistas, que são o seu público primário, assim como o público em
geral, recebem notícias, informações de utilidades publica, avisos de pauta e notas oficiais. A imprensa teve, portanto, forte
presença nessas redes. Os jornalistas representaram, por exemplo, 9.3% dos seguidores do Twitter do Governo. Numa soma
de março a dezembro, os tuítes da Agência tiveram 1.024.000 visualizações. O Flickur, que estava sem atividade, foi reativado
em fevereiro de 2015 a até dezembro o perfil tinha 10.348 fotos. No período de 26 de janeiro a 31 de dezembro, o site da
Agência teve 813 mil visitas e 1,9 milhão de páginas visitadas.
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Em 16 de novembro foi ao ar a primeira edição do Conversa Franca, programa de entrevista com o governador.
Os áudios do programa no SoundCloud chegaram a mais de 5,9 mil reproduções. Para o canal de Youtube, criado em abril,
foram produzidos e publicados 14 vídeos, de abril a setembro, somando 6.596 visualizações, 98 compartilhamentos e 36
inscritos.
É responsável pela comunicação digital e pelo diálogo direto entre o cidadão e o governo, por meio de ações de
participação popular presencial. Com isso, em 2015 foram colocados em ação dois grandes instrumentos de incentivo à
participação popular, para discussão de demandas sociais: Rodas de Conversa e Voz Ativa.
O Rodas de Conversa tem sido promovido para ouvir a população sobre problemas da comunidade e possíveis
soluções, relacionados apenas à Região Administrativa onde acontece a ação. Em 2015, foram realizadas ações na
Candagolândia, em Itapoã e no Recanto das Emas, que reuniram 1.550 participantes, geraram 169 perguntas, das quais 88
foram encaminhadas aos órgãos do governo ligados ao assunto, sendo que 16 questões já estão solucionadas.
Na atividade Voz Ativa o governo, por intermédio de suas secretarias, identifica um assunto e vai escutar a
comunidade. A ferramenta pode ser utilizada para captação de dados de uma região ou público específico, inserção de projetos
de governo ou como ação didática. Em 2015, essas atividades foram desenvolvidas em oito cidades, somando 3,590
participantes, que trataram de dois grandes temas: planejamento e segurança.
Como resultado desses dois programas, foram realizadas revitalizações de quadra de esporte, ginásios e
centros esportivos, revitalizados parques e reativados postos policiais, entre outras ações.
A interação digital é o ramo da Subchefia de Interação Social que gere, cuida, analisa e direciona a
comunicação digital do Governo, por meio dos sites, das redes sociais e outras ações digitais. Em 2015, foi registrado um
crescimento de quase 50 mil fãs na página oficial do governo. Dos 153.328 seguidores da página registrados em 31 de
dezembro, 92.810 são de Brasília, mostrando que mais de 60% dos que curtiram a página são de fato público alvo do governo.
A longo do ano, foram postadas 878 publicações no Facebook. Uma média de 75 publicações por mês e três
por dia útil. Houve um crescimento de quase 45 mil fãs no perfil de Twitter do governo, com o registro de 68.713 visitas. Com
830 publicações mais relacionadas a paisagens e pontos turísticos da cidade, o Instagram registrou 3.235 seguidores sendo
1.100 novos, 15.530 curtidas e 530 comentários. Entre suas atribuições, edita e encaminha para a imprensa textos de release e
avisos de pauta de todas as 88 assessorias de comunicação do governo, reunindo secretarias, autarquias, empresas públicas e
administrações regionais. Tem também como atribuição articular as informações e respostas para a imprensa em todos os
órgãos envolvidos, para que não sejam, enviadas aos veículos de comunicação informações contraditórias, ou com dados
errados. Assim, ao longo de 2015, essa Subchefia editou 4.638 textos e enviou 4.287 respostas e demandas de imprensa.
Ação 6057 – Realização de atividades de Comunicação Social – foram realizados serviços de clipping - um de
mídia impressa e eletrônica, local e nacional; outro de clipping televisivo - sobre matérias jornalísticas de interesse do Governo
do Distrito Federal. A Comunicação coordenou e realizou 30 campanhas publicitárias institucionais - 14 com custo e 16 sem
custo para o Governo - e 27 campanhas publicitárias de utilidade pública - 20 com custo e 7 sem custo, no período de janeiro a
dezembro de 2015.
Ação 8505 - Publicidade e propaganda - a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
distribuiu para veiculação na Imprensa Nacional, via Diário Oficial da União, atividades da Administração Direta, bem como
publicações referentes a licitações, citações e avisos, além de matérias de interesse do Governo do Distrito Federal.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6205 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0

113.228

113.228

0

5200 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL

0

113.228

113.228

0

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

0

0

0

0

3701 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO E INOVAÇÃO

0

0

0

0

4091 - APOIO A PROJETOS

0

0

0

0

4210 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL

0

955.833

955.832

0

0004 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL--DISTRITO FEDERAL

0

955.833

955.832

0

TOTAL DO PROGRAMA 6205

0

1.069.061

1.069.060

0

Fonte: SIGGO/CACI

Com a publicação do Decreto nº 36.839, de 26/10/2015, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação passou a compor a estrutura da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, tornando-se
Secretaria- Adjunta, SACTI/Caci, à qual foi transferida a competência da execução das ações do Programa de Trabalho 6205 Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital.
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No Programa Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital, não foi realizada diretamente pela Casa Civil
nenhuma atividade, no ano de 2015.

Objetivo Específico: 001- Disponibilizar à população o acesso à internet na área urbana e rural do Distrito
Federal

Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade Índice mais
de Medida Recente

Domicílios com acesso à
internet

795

%

40

Apurado
em

Periodicidade
Resultado
da Apuração

31/10/2010

Anual

2012

Desejado Em
2013 2014

2015

Desejado

50

70

80

90

Alcançado

0

0

0

0

Fonte da
Informação
SECTI

O Programa WI-FI Sinal Livre é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) destinada a promover a
inclusão digital e social dos cidadãos de Brasília, em especial das minorias, garantindo acesso gratuito à internet sem-fio (Wi-Fi)
com qualidade e disponibilidade em áreas públicas de relevante circulação de pessoas. Seu principal objetivo é democratizar o
acesso à internet a toda a população. O Sinal Livre é política pública efetiva, que avança na discussão sobre a internet como
direito fundamental do cidadão. Hoje, a conexão à rede impacta diretamente o cotidiano das pessoas, influenciando o trabalho,
a saúde, o comércio, a educação, o lazer, o acesso aos serviços públicos e outras esferas da atividade humana. O projeto
protagoniza ações de inclusão digital e de democratização do uso da rede e oferece ao cidadão acesso ao conhecimento, aos
serviços, à cultura e às mais diversas fontes de informação.
O Sinal Livre foi construído a partir da Wireless Mesh, tecnologia contemporânea bastante utilizada em redes
corporativas e, principalmente, em redes metropolitanas de Wi-Fi. Em comparação com outras soluções, é a mais econômica e
eficiente: as redes Mesh sem fio podem conectar, com facilidade, rapidez e efetividade, cidades inteiras.
A Wi-Mesh permite que vários nós/roteadores passem a se comportar como uma única e grande rede, com
handover automatizado, o qual permite ao usuário se conectar em qualquer um desses roteadores sem perder o sinal e sem ter
de efetuar novo login. Os roteadores têm a função de repetidores, que “conversam” e conectam-se entre si.
Os pontos Mesh são pequenos radiotransmissores que funcionam da mesma maneira que um roteador wireless.
Os pontos utilizam os padrões Wi-Fi comuns, conhecidos como 802.11a, b, g e n, para se comunicar, sem fio, entre si e com o
usuário. Os pontos são programados com a utilização de um software, que direciona como devem interagir dentro da rede.
As informações percorrem do ponto A ao ponto B, saindo, sem o uso de fios, de um ponto mesh ao ponto
seguinte. Os pontos “escolhem” automaticamente o caminho mais seguro e rápido para fazer o sinal chegar ao usuário, em um
processo conhecido como roteamento dinâmico.
O Sinal Livre possui moderno data center. Formado por aparelhos e programas com tecnologia de ponta, ele é o
cérebro da internet pública da capital brasileira e o núcleo de processamento de dados do projeto. Considerando o porte e as
configurações, o Sinal Livre é solução única no Brasil, com capacidade para se tornar a maior rede de internet pública da
América Latina, quando a cobertura alcançar todo o Distrito Federal.

Objetivo Específico: 002 - Promover a emancipação digital e social da população do Distrito Federal,
proporcionando a universalização do acesso aos meios, ferramentas e conteúdo do conhecimento por meio
das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs.
Indicadores:
Unidade
Índice mais
de
Recente
Medida

Denominação do indicador
Certificações emitidas em cursos de
tecnologia da informação

Unidade

-

797 Fomento aos Telecentros Instalados

Unidade

102

796

Periodicidade
Desejado Em
Fonte da
da
Resultado
2012
2013 2014 2015 Informação
Apuração
Desejado 150.000
0
1.000 1.000
Anual
SECTI
Alcançado
0
0
0
Desejado
15
15
30/06/2011
Anual
SECTI
Alcançado
0
0
0
Apurado
em

Objetivo Específico:003 -Implantar pólo científico em saúde e biotecnologia e pólo tecnológico de TV Digital.
Indicadores:
Denominação do indicador
1144

Polo Científico em Saúde e
Biotecnologia Implantado

Unidade de Índice mais Apurado
Medida Recente
em
%

-

-

Periodicidade
Desejado em
da
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
10
10
20
Anual
Alcançado
0
0
0
-

Fonte da Informação
SECTI
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Objetivo Específico: 004 – Implantar Parque Tecnológico Capital Digital
Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade de
Medida

Índice mais
Recente

Apurado
em

%

-

-

Parque Tecnológico
1145 Capital Digital
implantado

Periodicidade
Desejado em
da
Resultado
2012
2013 2014 2015
Apuração
Desejado
10
15
20

Anual

Alcançado

-

0

0

Fonte da
Informação

SECTI

0

PROGRAMA TEMÁTICO:6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
5011 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA
RIDE
TOTAL DO PROGRAMA 6207
FONTE: SIGGO/CACI

DOTAÇÃO INICIAL

DEPESA AUTORIZADO

EMPENHADO LIQUIDADO

681.500

0

0,

00

681.500

0

0

0

O Decreto nº 36.262, de 13/01/2015, art. 5º, que revoga o inciso II do § 2º do art. 8º do Decreto nº 36.236, de
1º/01/2015, transfere à Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal as competências,
atribuições, cargos e funções da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal.
No Programa de Desenvolvimento Econômico, no ano de 2015, não foi realizada diretamente pela Casa Civil
nenhuma atividade.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
3938 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9135 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASCASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6208
FONTE: SIGGO/CACI

DESPESAAUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

12.820.363

0

0

0

8.802.182

0

0

0

10.025.455

0

0

0

12.955.616

0

0

0

72.000.000

32.052.365

32.052.365

19.940.967

72.000.000
116.603.616

32.052.365
32.052.365

32.052.365
32.052.365

19.940.967
19.940.967

Ação 8508 - Manutenções de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - o Decreto nº 36.539, de 08/06/2015,
transfere a ação 8508 da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e
Desburocratização. Foram efetuados pagamentos referentes ao reconhecimento de dívida do contrato nº 07/2009
360.000.628/2007. Na demais ações do Programa de Desenvolvimento Urbano, no ano de 2015, não foi realizada
diretamente pela Casa Civil nenhuma atividade.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

139.069.888

77.057.512

77.057.512

77.057.512

6466 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL

139.069.888

77.057.512

77.057.512

77.057.512

TOTAL DO PROGRAMA 6209 - ENERGIA

139.069.888

77.057.512

77.057.512

77.057.512

Fonte: SIGGO/CACI

O Programa de Energia vem atender integralmente às necessidades de serviços relacionados ao fornecimento
de energia elétrica, à manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública e às recomposições de postes e cabos
danificados por furto e vandalismo, em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Ação 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - O Decreto nº 36.539, de 08/06/2015, transfere a
ação do sistema de iluminação pública do Distrito Federal da Casa Civil à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços
Públicos do Distrito Federal. As faturas referentes a junho e julho de 2015 tiveram pagamentos realizados pela Casa Civil.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES

10.225.450

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6210

10.225.455

0

0

0

Fonte: SIGGO/CACI

No Programa de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no ano de 2015, não foi realizada diretamente pela Casa
Civil nenhuma atividade.

PROGRAMA TEMÁTICO 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

7294 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

2.000.000

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6211

2.000.000

0

0

0

Fonte: SIGGO/CACI

O Decreto nº 36.249, de 7 de janeiro de 2015, transpôs o orçamento da ação 7294- Construção do Centro de
Convivência de Idosos à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e não foi
realizada diretamente pela Casa Civil nenhuma atividade.

PROGRAMA TEMÁTICO 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

5.612.729

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6219 - CULTURA

5.612.729

0

0

0

Fonte: SIGGO/CACI

Programa de Cultura, no ano de 2015, não foi realizada nenhuma atividade diretamente pela Casa Civil.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
6031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
DOS DIREITOS DO IDOSO
6032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO
OTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

1.812.719

0

0

0

0

0

0

0

1.924.800

0

0

0

23.500

0

0

0

122.200

0

0

0

3.883.219

0

0

0

Fonte: SIGGO/CACI

O Decreto nº 36.249, de 7 de janeiro de 2015, transpôs o orçamento das ações 2268, 6031, 4123 e 6032 do
programa 6222 – Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Ação 2268 - por meio de portaria conjunta, foram descentralizados créditos orçamentários da Secretaria de
Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, no subtítulo 8384 da ação 2268, destinado a
custear despesas com cessão de uso de 15 lojas localizadas na Estação do Metrô, onde a Secretaria e Conselho do Idoso
desenvolve atividades administrativas.
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Ação 4123 - por meio de portaria conjunta, foi descentralizado crédito orçamentário da Secretaria de Estado de
Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, no subtítulo 5770 da ação 4123, destinado a custear
despesas do contrato nº 41.2013.
O Decreto nº 36.899, de 24 de novembro de 2015, transpôs o orçamento da ação 2426 Reintegra Cidadão da
Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia da Inovação à Casa Civil.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO
PÚBLICA
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2540 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA
CIVIL-DISTRITO FEDERAL
5849 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOSECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL- PLANO PILOTO
1765 - BRASÍLIA SEM FRONTEIRA
1767 - PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO
INTERNACIONAL
0001 - PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO
INTERNACIONAL--EXTERIOR
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2562 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CASA CIVIL- PLANO PILOTO
5180 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO
2578 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR
0006 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL
2901 - MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
0003 - MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA
CIVIL- PLANO PILOTO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
2386 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO
PILOTO
4236 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8804 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO
PILOTO
8877 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO
PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9623 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVILPLANO PILOTO
9683 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESSECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9699 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO
9700 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISRESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS
9701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL
9759 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL- PLANO PILOTO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAAUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

500.000

457.246

457.246

457.246

500.000

453.045

453.045

453.045

0

4.202

4.202

4.202

9.000

0

0

0

170.000

62.400

37.400

32.914

170.000

62.400

37.400

32.914

9.830.136

110.000

0

0

200.000

13.307

13.307

5.830

200.000

7.844

7.844

368

0

5.463

5.463

5.463

290.000

350

350

350

290.000

350

350

350

181.270

301.000

301.000

6.986

181.270

301.000

301.000

6.986

381.300

0

0

0

10.000

18.860

18.860

18.860

10.000

18.860

18.860

18.860

0

0

0

0

59.936.166

61.887.136

61.881.446

61.861.926

59.936.166

51.547.332

51.541.645

51.524.833

0
5.895.000

10.339.804
2.521.202

10.339.802
2.369.923

10.337.093
2.369.923

5.895.000

2.122.885

1.971.605

1.971.605

0

398.318

398.318

398.318

12.015.182

10.997.068

10.891.163

10.177.052

7.093.182

7.351.276

7.324.177

7.050.245

1.880.000

279.658

262.802

259.303

3.042.000

3.046.421

2.984.472

2.684.254

0

305.213

305.213

183.250
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DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

DOTAÇÃO INICIAL

9051 - PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

14.500

14.500

0

10.000
89.428.054

0
76.368.569

0
75.970.696

0
74.931.088

Ação 1765 – Brasília Sem Fronteira – O Programa Brasília Sem Fronteira, criado pelo do Decreto nº 34.546,
de 1º de agosto de 2013, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2 de agosto de 2013, busca promover a expansão,
internacionalização e consolidação da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade do Distrito Federal, bem como
proporcionar acesso a níveis mais elevados de ensino, por meio da imersão internacional. A iniciativa é coordenada pela
Assessoria Internacional e tem a participação de outros órgãos do Governo do Distrito Federal. Não ocorreu execução em 2015.
Ação 1767 – Promoção do Distrito Federal em Âmbito Internacional - a Assessoria Internacional da
Governadoria do Distrito Federal é responsável pelas atividades que envolvem embaixadas, órgãos e autoridades estrangeiras
que visitam o Distrito Federal e/ou missões internacionais do governador do Distrito Federal. Em 2015, foi prorrogado contrato
de prestação de serviços técnicos de profissionais de tradução juramentada, para atender às necessidades da Casa Civil e
Secretarias-Adjuntas. Em 2015 foi realizada tradução simultânea na versão inglês - português – espanhol.
Ação 2578 – Cerimonial do Governador - responsável por coordenar, supervisionar e executar as atividades
inerentes a ele. Durante o ano de 2015, além dos 676 eventos que contaram com a atuação do Cerimonial, houve reuniões
internas, audiências, visitas e encontros com a presença do governador – 693 ao todo. Em 2015, entre as ações do governo, foi
definida a redução de gastos, assim só foi executada no orçamento uma aquisição de material para realização das reuniões
com o governador.
Ação 4088 – Capacitação de Servidores - Em 2015, com objetivo de valorizar, motivar e qualificar os
servidores no exercício de suas funções, desenvolveu diversas ações que resultaram na realização de 166 capacitações. Os
cursos foram custeados pela Casa Civil e pela Escola de Governo do Distrito Federal – Egov. Tabela a seguir:
Capacitação/Desenvolvimento 2015
ÓRGÃO
Governadoria
Casa Militar
Casa Civil
SUAG
Total Individual
Total (Capacitação/Desenvol.)
Total Geral
Fonte: COODGESP/CACI

Capacitação (Formação Continuada)
Interno
8
4
12
46
70

Externo
2
0
0
3
5
75

Desenvolvimento (Seminários, Palestras, Encontros,
Congressos, Fórum)
Interno
Externo
0
12
0
0
12
9
23
35
35
56
91
166

A despesa realizada custeou curso de pós-graduação em Administração Pública, iniciado em 2014 e concluído
em 2015, por 24 servidores da Casa Civil.
Ação - 8502 – Administração de Pessoal – por força do Decreto nº 36.840, de 26/10/2015, a folha de
remuneração de servidores referente ao mês de outubro foi processada e paga efetivamente pela Casa Civil, incluindo os
servidores da Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Estado e Relações Institucional e Sociais.
Ação - 8504 – Concessão de Benefícios a Servidores – em 2015, foram concedidos 1.111 benefícios.
Ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Casa Civil Essa ação conserva a
manutenção dos sistemas administrativos gerais e operacionais da Casa Civil, da Governadoria e das Secretarias Adjuntas.
O Subtítulo 9801- Após o Decreto 36.840 de 26 de outubro de 2015, a ação foi executada em conjunto com a
Casa Civil, os empenhos foram incluídos em restos a pagar não processados. As despesas com Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicação e Claro S/A.
Ação 8517- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Roac - o Subtítulo 9700 refere-se à
manutenção da Residência Oficial de Águas Claras, que é coordenada e supervisionada pela Casa Militar da Governadoria do
Distrito Federal, Em 2015, foram implantadas as seguintes mudanças, para reduzir os custos de manutenção e aprimorar a
qualidade dos serviços: redução do consumo de água e energia elétrica; corte no fornecimento de alimentação aos servidores
comissionados e terceirizados; implementação da horta orgânica, com produção de verduras e folhagens; utilização racional
dos equipamentos elétricos, de água e de energia elétrica; melhoria no manejo da criação de aves, com utilização de folhagens
e restos orgânicos, com diminuição de custos de ração e melhoria na postura de ovos utilizados na Residência Oficial.
Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Segurança - A execução desta ação vem
atender às demandas das operações de segurança sob responsabilidade da Casa Militar, conforme Decreto Nº 36.842, de
26/10/2015, e é responsável pela segurança pessoal do Excelentíssimo Senhor Governador do DF e familiares, bem como pela
segurança nas instalações do Palácio do Buriti, na residência particular e na Residência Oficial de Águas Claras.
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No ano de 2015 foram solicitados cinco suprimentos de fundos, com base no inciso V, artigo 4º, do Decreto nº
13.771/92, para realizar despesas com alimentação, transporte e hospedagem do Excelentíssimo Senhor Governador do
Distrito Federal em outros estados da federação, ou no exterior, durante viagens oficiais do GDF.
As atividades de sonorização ocorreram em trabalho conjunto com o Cerimonial do GDF, e têm como principal
atividade a montagem, configuração adequada e operação dos equipamentos de som em eventos em que esteja presente o
governador ou o vice-governador do Distrito Federal, a primeira-dama, os secretários de Estado, ou as demais autoridades
governamentais, em reuniões, palestras, coletivas, conferências, fóruns, seminários, solenidades e encontros administrativos,
sempre que solicitado o serviço pela Assessoria de Cerimonial do Gabinete da Governadoria do Distrito Federal, responsável
pela agenda dos trabalhos e pela cessão dos serviços aos demais órgãos da estrutura do GDF.
Ação 1471- Modernização de Sistema de Informação – O Decreto nº 36.249 de 07/01/2015, transpôs o
orçamento da extinta Secretaria de Publicidade Institucional e Comunicação Social para à Casa Civil. Despesa com aquisição
de HD externo e pagamento do contrato nº 10/2011, e pagamento de empresa prestadora de serviços corporativos com
disponibilidade de equipamentos.
Ação 2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - O Decreto nº 36.840 de
26/10/2015, transpôs o orçamento das extintas Secretarias SERIS e SECTI para à Casa Civil. Despesas realizadas em 2015,
com pagamento de empresa prestadora de serviços de impressão e reprografia corporativa com disponibilidade de
equipamentos.
Ação 2901 – Modernização do Diário Oficial – o Diário Oficial do Distrito Federal é o órgão responsável pela
publicidade dos atos e decisões do poder público distrital, atendendo diretamente à Lei Orgânica, art. 19, que versa sobre o
princípio da publicidade, e à Constituição Federal de 1988, art. 37. A publicação é sistemática, eficiente e eficaz, para atender à
necessidade do Governo de Brasília e dos órgãos de Gestão Pública.

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média de impressão diária:
Fonte: SAO/CACI

Balanço de edições do DODF 2015
Quantidade de Volumes Publicados
32
20
24
21
24
25
25
29
29
31
30
30
320
53,5125

Quantidade de Páginas Impressas
1208
2560
1288
1400
1224
1150
1534
1530
1184
1374
1078
1594
17124

Balanço de Volumes publicados do DODF em 2015
Quantidade de Volumes Publicados
40
30
20
10
0

Fonte: SAO/CACI

Nesse intuito é imprescindível a manutenção do contrato de editoração e impressão do jornal, que no ano de
2015 acumulou o total de R$ 1.970.150,00, o que demonstra uma queda de 23,247% em relação a 2014, quando foram gastos
R$ 2.566.863,00, economizando R$ 596.713,00, em benefício das contas públicas e do ajuste fiscal adotado em todo o governo
na atual gestão.
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Valor pago pelos
serviçõs gráficos
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Comparativo de valores pagos pela impressão
do DODF
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Valor Real 15.908. 7.968.5 3.542.5 2.616.4 2.543.3 2.566.8 1.970.1

Ano de Publicação
Fonte: SAO/CACI

Além disso, em 2015 o DODF arrecadou R$ 2.407.584,00, em publicações de editoriais e matérias de empresas
públicas e afins, e arrecadou o total de R$ 32.725,00 em vendas de exemplares de jornal avulsos ou na modalidade assinatura,
mediante guias de recolhimento à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Os valores arrecadados totalizaram,
então, R$ 2.440.309,00.
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Total de arrecadação em 2015
Total pago em publicações em 2015
Fonte: SAO/CACI

Balanço de arrecadação do DODF 2015
Publicações
R$ 152.493,00
R$ 201.199,00
R$ 403.708,00
R$ 485.619,00
R$ 254.639,00
R$ 180.144,00
R$ 211.156,00
R$ 208.371,00
R$ 127.363,00
R$ 88.928,00
R$ 57.784,00
R$ 36.180,00
R$ 2.407.584,00

Venda de jornais
R$ 3.021,00
R$ 2.775,00
R$ 6.494,00
R$ 3.189,00
R$ 2.367,00
R$ 1.323,00
R$ 3.981,00
R$ 1.792,00
R$ 2.152,00
R$ 2.106,00
R$ 1.743,00
R$ 1.782,00
R$ 32.725,00
R$ 2.440.309,00
R$ 1.970.150,00

Ressalte-se que a impressão do jornal é essencial ao exercício governamental, e os gastos de manutenção lhe
são intrínsecos, porém o Diário Oficial demonstra ter sustentabilidade, atendendo ao seu objeto. No ano passado, houve
mudança de empresa de editoração e impressão, de forma que um contrato de dispensa de licitação foi celebrado com a
Imprensa Nacional, a qual fornece o jornal a um valor menor do que o de mercado, o que vai representar nova diminuição de
custos em 2016, com benefícios à gestão pública.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8920 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SECTI - DISTRITO
FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9803 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SECTI - DISTRITO FEDERAL
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO
0003 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO - PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6001
Fonte: SIGGO/CACI

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADO EMPENHADO
0
13.666
12.578

LIQUIDADO
12.578

0

13.666

12.578

R$ 12.578

0

0

0

0

0

7.609

.681

833

0

7.609

.681

833

0
0
0
0

0
861.114
861.114
882.389

0
861.114
861.114
880.373

0
334.614,
334.614,
348.025
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Administração de Pessoal – por força do Decreto nº 36.840, de 26/10/2015, a folha de remuneração de
servidores referente ao mês de outubro foi processada e paga efetivamente pela Casa Civil, incluindo os servidores da antiga
Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Estado e Relações Institucional e Sociais. Despesas com
pagamento RPPS.
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais -. SECTI - Essa ação conserva a manutenção do sistema
administrativo relacionado manutenção dos serviços administrativos gerais e operacionais da SECTI. Custeou de despesa com
fornecimento de energia elétrica para o Edifício sede do Planetário de Brasília.
Manutenção do Planetário – Despesa para custear manutenção de elevadores e com a Caesb.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal é responsável por
coordenar as prioridades de governo junto a órgãos e entidades federais e do DF a fim de buscar soluções e garantias para
executá-las. O ano de 2015 foi de decisões pautadas pela crise econômica do Brasil e, por conseguinte, do Distrito Federal,
aliada ao cenário político, que, à época, gerou mudanças na estrutura administrativa do GDF, a fim de reduzir custos e adequála à composição do governo.
Diante desse novo cenário, novos desafios apresentam-se à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG,
responsável pelo apoio operacional a todas as outras unidades administrativas, a qual teve de se adaptar às novas rotinas de
logísticas, diversas adequações de ambientes, rotatividade de pessoal, novas siglas para gestão documental, pedidos de
material diversificados, diferentes modelos de contratos, entre tantas modificações.
Fato semelhante ocorreu com as Coordenações da nova estrutura da SUAG, que também se adequaram para
atender às demandas das unidades inseridas na nova estrutura da Casa Civil. As atividades desempenhadas no transcorrer de
2015 foram tão diversas quanto os momentos vivenciados pela agora nominada Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais.
Um conjunto de ações desenvolvidas pela nova gestão desta Subsecretaria resultou em melhorias na estrutura
de seus setores, almejando excelência de gestão, acompanhamento atilado dos contratos e agilidade no atendimento às
demandas da Casa Civil.
Por meio da Coordenação de Controle e Administração de Contratos da Subsecretaria de Administração Geral
da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, vários ajustes foram concretizados com a publicação do
Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, que dispôs sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal.
A então Casa Civil da Governadoria absorveu a extinta Secretaria de Publicidade Institucional, e nove contratos foram
recepcionados.
Em 26 de outubro de 2015, com a edição do Decreto nº 36.840, que integra à estrutura da Casa Civil a
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, foram recepcionados quinze contratos – e mais três pela
Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais – Seris.
É importante frisar que o ano de 2015 foi atípico em relação aos contratos de serviços continuados no âmbito do
Governo de Brasília, pois dois decretos foram publicados visando à redução nos valores contratuais, sempre em busca do
equilíbrio financeiro do Distrito Federal.
Nesse contexto, vários contratos de caráter continuado, antes sob a gestão da Sepi, da Seris ou da Secti,
tiveram sua representação alterada para Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do DF, dando
início à manutenção de atividades e programas essenciais ao cumprimento das metas do atual governo. Em atenção ao
Decreto nº 36.246 de 1º/1/2015, dentro do prazo, foram estabelecidas a alteração do índice de reajuste para o IPCA e a
redução em 20% nos contratos com valores iguais ou acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com data - limite de
3/3/2015. Após cumprimento do citado decreto, o panorama de contratos:
Tipo
Contratos Vigentes
Contratos Sub-Rogados
Cont. Reduzidos/suprimidos
Contratos Encerrados
Valor Total de Contratos
Fonte: COORDACC/CACI

Quant Contratos
47
09
10
14
75

Valor
R$ 160.736.937,31
R$ 110.284.390,10
R$ 5.016.152,17
R$ 28.419.031,85
R$ 304.456,511,43
Situação em 1º/01/2015

%
52,79
36,22
1,65
9,33
100,0

Os bens da carga patrimonial da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais totalizam
8.525 itens, constituídos de mobiliários, aparelhos e centrais telefônicas, aparelhos de ar-condicionado e demais bens, todos
distribuídos com termo de guarda e responsabilidade. Durante o exercício de 2015 foram registradas 148 Notas de
Recebimento de Entradas, sendo R$ 811.189,05 (oitocentos e onze mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos) como
entrada orçamentária, e R$ 53.940,80 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos) como entradas por
transferência extra orçamentária. Após a publicação do Decreto nº 36.840, de 26/10/2015, foi necessário maior empenho por
parte das equipes, para que todos os documentos fossem transferidos e incorporados à Casa Civil.
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Secretaria
Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais e Sociais
Extinta Secti
Extinta Comunicação Social – Arquivo Cacom
Total de Processos
Fonte: COORDLOG/CACI

Relatório Anual de Atividades 2015 – Casa Civil
Quantidade de processos listados no Arquivo
22.849 PROCESSOS
916 PROCESSOS
2.500 PROCESSOS
26.265 PROCESSOS

Em 2015, a Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, por meio da Subsecretaria de Administração Geral,
disponibilizou suporte tecnológico, manutenção de infraestrutura e equipamentos de tecnologia da informação, bem como
garantiu desenvolvimento e manutenção de sistemas institucionais, com suporte operacional aos usuários das diversas
unidades administrativas da Caci e dos órgãos vinculados, por meio de assistência técnica especializada, em consonância com
as diretrizes, padrões e normas vigentes no Distrito Federal. Entre as ações de apoio tecnológico destacam-se::
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5
Atividade 6
Atividade 7
Atividade 8
Atividade 9
Atividade 10
Atividade 11
Atividade 12
Atividade 13
Atividade 14
Atividade 15
Atividade 16
Atividade 17
Atividade 18
Atividade 19
Atividade 20
Atividade 21
Atividade 22
Atividade 23
Atividade 24
Atividade 25
Atividade 26
Atividade 27
Atividade 28
Atividade 29
Atividade 30
Atividade 31
Fonte: COORDTI/CACI

Desenvolvimento do Portal de Comunicação e Serviços Internos (Intranet)
Desenvolvimento do Portal do Governo de Brasília (www.df.gov.br)
Desenvolvimento do Sistema de Pesquisas do DODF (www.diariooficial.df.gov.br)
Contratação de Serviços de Impressão
Realização do 1º Encontro dos Executores do Contrato de Serviço de Impressão nº 07/2015-CACI
Serviço de E-mail Marketing (Mailing)
Migração do Servidor de Arquivo
Disponibilização de Serviço de Armazenamento para Mídias Digitais (Fotos, Áudio e Vídeos)
Implantação de VLan (rede virtual)
Manutenções Adaptativas da Infraestrutura de Rede Lógica.
Migração do Exchange (Serviços de E-mail)
Implantação de Sistema de Gestão de Demandas de Publicidade.
Elaboração de Termo de Referência/ Projeto Básico para capacitação de servidores na área de TI
Elaboração de Projeto Básico para Aquisição de HD Interno e Externo.
Elaboração de Projeto Básico para Aquisição de Memória RAM.
Catalogação do Acervo Documental (2002 a 2013)
Levantamento de Requisitos e Documentação do Sistema Integrado de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - SILOA
(Contrato nº 15/2014)
Desenvolvimento do Sistema Integrado de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - SILOA (Contrato nº 16/2014)
Apoio Técnico ao Mutirão Fiscal para Renegociação de Dívidas com o GDF (REFIZ) – no período de 18 a 27 de março de 2015.
Levantamento de Ativos de TI
1º Inventário Físico-Patrimonial dos Equipamentos de TI
2º Inventário Físico-Patrimonial dos Equipamentos de TI
Apoio à Entrega e Instalação dos Switches nas Administrações Regionais
Apoio à Entrega dos Servidores nas Administrações Regionais
Adequação do Ambiente TI da CORSAP
Recolhimento dos Equipamentos de TI da extinta Coordenadoria das Cidades.
Fornecimento de 10 microcomputadores para a PGDF
Levantamento de garantia dos equipamentos de TI
Devolução e baixa de equipamentos de outros órgãos
Devolução de equipamentos da LinkNet
Rescisão de Contratos de Serviços de Impressão oriundos da extinta Sec. de Publicidade

Paralelamente às Atividades Especiais, em 2015, foram 7.574 atendimentos de suporte técnico.
Foram desenvolvidos pela Coordenação de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração Geral várias
ações e eventos, com objetivo de integração e a promoção da qualidade de vida dos servidores:

Aniversariante do mês - Dia 25/3/2015, atividade realizada no Jardim Botânico do Distrito Federal, em
comemoração aos aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março e ao Dia Internacional da Mulher. Em 29 de maio foi
realizada atividade no Catetinho, com café da manhã comunitário, em homenagem aos aniversariantes dos meses de abril e
maio e ao Dia das Mães, quando compareceram 59 servidores da SUAG.
 Dia dos pais e aniversariantes dos meses de junho a setembro- Dia 25 de setembro foi realizada, no
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, atividade em comemoração ao Dia dos Pais e aos aniversariantes dos
meses de junho a setembro, com merenda comunitária e apresentação do programa educacional Distrito Federal: seu Povo,
sua História. Compareceram 38 servidores da SUAG.
 Campanha de doação de sangue - A Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
promoveu, por intermédio da Coordenação de Gestão de Pessoas, duas mobilizações em adesão à campanha de doação de
sangue da Fundação Hemocentro de Brasília. Adesão, na primeira, de 32 servidores; na segunda, de 40 servidores, lotados na
Caci, Governadoria e Casa Militar.
 Festival do servidor – O 5º Festival Desportivo e Cultural do Servidor foi realizado dia 6 de novembro de
2015, para promover o inter-relacionamento dos servidores desta Casa, por meio de práticas esportivas e culturais, em
comemoração ao Dia do Servidor. O evento contou com a presença de 471 servidores inscritos. Foram realizadas as atividades
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nas modalidades: arremessos de lance-livre (cesta de basquete), atletismo, dominó, futsal, futebol society, natação, vôlei e
xadrez.
 Confraternização de final de ano - A festa de confraternização da Casa Civil, no dia 10 de dezembro, na
Mansão M&M, com a participação de servidores e familiares. O evento contou com a presença do secretário da Casa Civil e de
100 servidores.
O Decreto nº 36.496, de 13/8/2015, estabelece competências ao Secretário de Estado da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais do Distrito Federal para autorizar o deslocamento dos servidores da Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal.
Na sequência apresentamos tabela referente aos deslocamentos de servidores realizados no exercício de 2015.

Órgãos
ARQUIVO PÚBLICO
ASSESSORIA INTERNACIONAL
BRASÍLIA AMBIENTAL
CAESB
Casa Civil
CASA MILITAR
CEASA
CERIMONIAL
CODEPLAN
CODHAB
CONSULTORIA JURÍDICA
CONTROLADORIA-GERAL
DEFESA CIVIL
DER/DF
DETRAN
EMATER-DF
FAPDF
FEPECS/SES
IBRAM
METRÔ
NOVACAP
PCDF
PROCURADORIA GERAL
RA. SAMAMBAIA
SEC. CULTURA
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. ESPORTE
SEC. FAZENDA
SEC. SAÚDE
SECRI
SECTI
SEDHS
SEDST
SEGAD
SEGETH
SEJUS
SEMARH
SEMIRDH
SEMOB
SEPI
SEPLAG
SERIS
SETUR
SLU
SSP
VICE-GOVERNADORIA
Total Geral
Fonte: ASSESSORIASUAG/CACI

Viagens Autorizadas/Órgão – 2015
Autorização de
Autorização de
viagem (Diárias e
viagem
Passagens)
(Passagens)

Afastamento do
País

Autorização de
viagem (Diárias)

Dispensa de
ponto
2
3

1
5
1

3
39

1
19

4
5
1

1
3
4
4
1

3
1

1

4
3
4

12
2
1
4

1

1
1
1

1
9

107
3
4
25
2
3
96
5
5
1
2
2
3

2
2
2

4
4
1
1
12
1
3
4
2
1
3
14

4
1

1
2
2
1

2
1

1
6

1
1
1

1
1
2
5

5

1

14

3

1

1
2
5
295

4
156

1
4

6
54

27

Total Geral
2
3
1
5
5
58
4
4
10
4
4
2
4
12
5
5
5
1
2
1
9
109
9
2
8
26
3
20
100
10
9
4
3
5
4
24
1
2
1
2
11
1
18
2
10
6
536

A Ouvidoria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais e do Gabinete do Governador é um espaço
constituído para facilitar a comunicação entre o cidadão e o governo, e para garantir a participação popular, a transparência,
além de auxiliar na eficiência da prestação dos serviços públicos. Sua atuação busca a excelência no atendimento ao cidadão,
em atenção aos princípios administrativos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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Tipologia das Manifestações- No período de janeiro a dezembro de 2015 a Ouvidoria da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais e da Governadoria recebeu: 126 Pedidos de Informação (e-SIC), 572 manifestações de Ouvidoria;
sendo 293 resolvidas nesta Ouvidoria e 279, após análise e apuração, encaminhadas para os órgãos competentes com a
justificativa para o cidadão. Às Manifestações de competência exclusiva desta Ouvidoria foram assim distribuídas:
TIPOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES
RECLAMAÇÃO
DENÚNCIA
ELOGIO
SOLICITAÇÃO
SUGESTÕES
FONTE: OUVIDORIA/CACI

241
109
87
65
65

TIPOLOGIA

RECLAMAÇÃO

DENÚNCIA

SUGESTÃO

SOLICITAÇÃO

ELOGIOS

INFORMAÇÃO

Fonte: OUVIDORIA/CACI

O acompanhamento de auditorias pela Assessoria Jurídica-Legislativa, nos processos administrativos em
desfavor de fornecedores, tal como consubstanciado em decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, todos
devidamente instaurados, processados e, em sua grande maioria, julgados. Houve a instauração de comissões, seguindo-se
os trâmites legais, e, quando pertinente, declarada a inidoneidade das empresas processadas, a incluir, conforme anexo.

Número do Processo
480.000.423/2010
480.000.987/2009
480.000.995/2009
480.000.996/2009
480.000.997/2009

480.000.998/2009

480.000.999/2009

480.001.000/2009

Portaria
8
35
38
8
35
30
56
8
35
OS 02
30
56
8
35
OS 02
30
56
8
35
OS 02
30
56
8

Data
26/02/2015
11/09/2015
18/09/2015
26/02/2015
11/09/2015
16/06/2014
09/12/2014
26/02/2015
11/09/2015
12/11/2015
16/06/2014
09/12/2014
26/02/2015
11/09/2015
12/11/2015
16/06/2014
09/12/2014
26/02/2015
11/09/2015
12/11/2015
16/06/2014
09/12/2014
26/02/2015

DODF
27/02/2015
14/09/2015
21/09/2015
27/02/2015
14/09/2015
17/06/2014
10/12/2014
27/02/2015
14/09/2015
16/11/2015
17/06/2014
10/12/2014
27/02/2015
14/09/2015
16/11/2015
17/06/2014
10/12/2014
27/02/2015
14/09/2015
16/11/2015
17/06/2014
10/12/2014
27/02/2015

SITUAÇÃO
AGUARDANDO JULGAMENTO
AGUARDANDO JULGAMENTO
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
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Número do Processo
480.001.005/2009
480.001.067/2009
480.001.526/2009

480.001.015/2009

480.001.020/2009

480.001.049/2009
480.001.057/2009
480.001.521/2009

480.001.522/2009

Portaria
14
35
OS 02
35
OS 02
38
35
OS 02
26
26
54
35
OS 02
26
26
54
35
OS 02
30
56
54
8
35
OS 02
38
35
OS 02
38

Data
3103/2015
11/09/2015
12/11/2015
11/09/2015
12/11/2015
18/08/2014
11/09/2015
12/11/2015
16/06/2014
16/06/2014
04/12/2014
11/09/2015
12/11/2015
16/06/2014
16/06/2014
04/12/2014
11/09/2015
12/11/2015
16/06/2014
09/12/2014
04/12/2014
26/02/2015
11/09/2015
12/11/2015
18/08/2014
11/09/2015
12/11/2015
18/08/2014

DODF
02/04/2015
14/09/2015
16/11/2015
14/09/2015
16/11/2015
19/08/2014
14/09/2015
16/11/2015
17/06/2014
18/06/2014
05/12/2014
14/09/2015
16/11/2015
17/06/2014
18/06/2014
05/12/2014
14/09/2015
16/11/2015
17/06/2014
10/12/2014
05/12/2014
27/02/2015
14/09/2015
16/11/2015
19/08/2014
14/09/2015
16/11/2015
19/08/2014

9

06/03/2015

09/03/2015

38

18/08/2014

19/08/2014

480.001.524/2009

480.001.528/2009

480.001.913/2009

480.001.897/2009

480.001.898/2009

480.001.899/2009

480.001.900/2009

9

06/03/2015

09/03/2015

38

18/08/2014

19/08/2014

9

06/03/2015

09/03/2015

43
4
4
15
16
37
41
4
4
15
16
36
41
2
4
4
15
16
36
41
2
4
4
15
16
36
41
2

02/10/2014
10/02/2015
10/02/2015
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
10/02/2015
10/02/2015
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015

03/10/2014
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
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SITUAÇÃO
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO
PRORROGADA
DEVOLVIDO EM 14/12/2015 PELA
PRESIDENTE DA COMISSÃO SOLICITANDO
A REPUBLICAÇÃO DA COMISSÃO. NÃO HÁ
RELATÓRIO NEM JUSTIFICATIVA
PRORROGADA
DEVOLVIDO EM 14/12/2015 PELA
PRESIDENTE DA COMISSÃO SOLICITANDO
A REPUBLICAÇÃO DA COMISSÃO. NÃO HÁ
RELATÓRIO NEM JUSTIFICATIVA
PRORROGADA
DEVOLVIDO EM 14/12/2015 PELA
PRESIDENTE DA COMISSÃO SOLICITANDO
A REPUBLICAÇÃO DA COMISSÃO. NÃO HÁ
RELATÓRIO NEM JUSTIFICATIVA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
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Número do Processo

480.001.907/2009

480.001.908/2009

480.001.909/2009

480.001.910/2009

480.001.911/2009

480.001.912/2009

480.001.913/2009

480.001.914/2009

480.001.915/2009

480.001.916/2009

Portaria
4
4
15
16
36
42
2
4
4
15
16
46
42
2
4
4
15
16
46
42
2
4
4
15
16
46
42
2
4
4
15
16
36
42
2
4
4
15
16
36
43
2
4
4
15
16
37
43
2
4
4
15
16
37
43
2
4
4
15
16
37
43
2
4
4
15
16
46
43
2
4

Data
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
18/11/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
18/11/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
18/11/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
14/09/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015
10/02/2012
31/03/2015
06/04/2015
18/11/2015
02/10/2014
20/01/2015
10/02/2015

DODF
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
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SITUAÇÃO
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
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Número do Processo

Portaria
Data
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
46
18/11/2015
43
02/10/2014
2
20/01/2015
4
10/02/2015
480.001.917/2009
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
46
18/11/2015
43
02/10/2014
2
20/01/2015
4
10/02/2015
480.001.918/2009
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
46
18/11/2015
42
02/10/2014
2
20/01/2015
4
10/02/2015
480.001.919/2009
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
36
14/09/2015
42
02/10/2014
2
20/01/2015
4
10/02/2015
480.001.920/2009
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
36
14/09/2015
42
02/10/2014
2
20/01/2015
4
10/02/2015
480.001.921/2009
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
37
14/09/2015
42
02/10/2014
2
20/01/2015
4
10/02/2015
480.001.922/2009
4
10/02/2012
15
31/03/2015
16
06/04/2015
37
14/09/2015
42
02/10/2014
4
10/02/2015
4
10/02/2015
480.001.923/2009
15
31/03/2015
16
06/04/2015
37
14/09/2015
42
02/10/2014
4
10/02/2015
4
10/02/2015
480.001.924/2009
15
31/03/2015
16
06/04/2015
37
14/09/2015
35
11/09/2015
480.001.997/2009
38
18/09/2015
OS Nº 02
12/11/2015
Fonte: ASSESSORIA JURÍDICA LEGISLATIVA/CACI

DODF
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
19/11/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
21/01/2015
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
03/10/2014
11/02/2015
12/02/2015
01/04/2015
07/04/2015
17/09/2015
14/09/2015
21/09/2015
16/11/2015
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SITUAÇÃO
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
NO PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
PRORROGADA
PRORROGADA
PRAZO
PRORROGADA
AGUARDANDO JULGAMENTO

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Casa Civil
A Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal é responsável por coordenar as prioridades de governo
junto a órgãos e entidades federais e do DF, a fim de buscar soluções e garantias para executá-las. Com a reestruturação
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

39

Relatório Anual de Atividades 2015 – Casa Civil

ocorrida em outubro de 2015, a Secretaria agregou também atribuições das áreas de Ciência e Tecnologia e de Relações
Institucionais e Sociais. Isso trouxe à Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal,
pelo menos, três momentos distintos, cada um caracterizado pelas funções essenciais que exercia: no primeiro, era órgão
especializado em comunicação e publicidade; no segundo, órgão de assessoramento e apoio administrativo ao governador; e,
por fim, no terceiro, órgão estratégico, quando somou a suas funções, as Relações Institucionais e Sociais – com missão social
extremamente relevante - e inseriu a área de Ciência e Tecnologia.
Com isso, vários são os projetos e respectivas entregas que serão acompanhados pela Secretaria, podendo-se
destacar:
1) Revisão e implantação do Projeto Orla





definição da estratégia de comunicação com a sociedade;
implantação da comunidade virtual E-democracia, para discussão do Projeto Orla;
definição do modelo de parceria para implantação do Projeto Orla;
elaboração do edital para contratação da parceria responsável pela implementação do Projeto Orla.

2) Consolidação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação







lançamento e contratação de 36 editais + 6 ações para fomento de CTI;
elaboração e aprovação do plano de implantação da Urbe (Universidade Regional Brasília e Entorno) pelo
GT responsável;
consolidação do sistema de CT&I por meio da publicação de decreto da política de CT&I para o DF e do
encaminhamento do projeto de lei da inovação, para apreciação na CLDF;
definição do modelo conceitual e do plano de implantação do Parque Tecnológico de Brasília;
execução de 60% da obra do edifício-sede do Parque Tecnológico;
lançamento de edital para seleção das propostas de projeto arquitetônico para a implantação do Museu de
Ciência e Tecnologia.

3) Implantação e fortalecimento de canais e instâncias de diálogo e participação social







implantação de uma Casa Comunitária na Candangolândia;
capacitação em Formação Cidadã, Participação Popular e Diálogo Social, para lideranças populares e
servidores que atuam nesse tema, em junho e setembro/2016;
realização do II Encontro Popular Governo de Brasília - Movimentos Sociais;
instalação da Mesa de Diálogo Permanente Habitacional do DF;
definição do papel e instalação dos grupos de trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social do DF;
encaminhamento da minuta do ordenamento jurídico de escolha dos administradores regionais à CLDF.

4) Implementação do Plano de Inclusão Social e Econômica dos Catadores



publicação do Plano de Inclusão Social e Econômica dos Catadores;
implantação de coleta seletiva solidária em 70% dos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do
GDF.

Os resultados alcançados por meio da articulação da Casa Civil e, fundamentalmente, pelo desempenho das
diversas Secretarias e entidades do GDF, serão responsáveis pela execução das políticas. A Casa Civil atuará no planejamento
e desenvolvimento de projetos, no acompanhamento das ações, na supervisão dos trabalhos e na coordenação de programas,
sempre em conjunto com os demais órgãos.
Os dados referentes às Secretarias-Adjuntas que têm gestão financeira e orçamentária sob a responsabilidade
da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal, de acordo com o Decreto nº
36.840, de 26 de outubro de 2015, são de incumbência dos respectivos titulares das pastas.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

40

Relatório Anual de Atividades 2015 – ArPDF

3.1. ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – ArPDF – UO 09.102

O Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF foi criado há 30 anos, por meio do Decreto nº. 8.530/1985, com a
finalidade de recolher, preservar e garantir proteção especial aos documentos arquivísticos, por servirem como elementos de
prova e informação, e se tratarem de instrumentos de apoio à administração, cultura e ao desenvolvimento científico do Distrito
Federal.
A partir da publicação da Lei nº 2.545/2000, o Arquivo Público somou, às suas principais competências, a de
atuar como Órgão Central do Sistema de Arquivos do DF – SIArDF, sendo responsável pela capacitação e orientação dos
órgãos integrantes desse Sistema, com vistas a assegurar a eficiência na gestão, preservação, divulgação e acesso aos
documentos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.
Dessa forma, os serviços especializados prestados pelo Arquivo Público do Distrito Federal abrangem tanto a
orientação, a capacitação e o acompanhamento da gestão de documentos (conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua
eliminação ou recolhimento para guarda permanente) no âmbito do GDF, quanto o recolhimento, a guarda, a preservação e o
acesso aos documentos históricos - que datam desde o período anterior à fase da construção da Nova Capital até a década de
90. Soma-se também a realização de pesquisas e do atendimento ao público interessado no acesso e utilização de peças
documentais que narram a memória de Brasília.
O acervo sob sua custodia é composto por, aproximadamente, 808 metros lineares de documentos textuais,
46.101 documentos cartográficos (plantas e mapas), 691 fotografias aéreas, 660.826 negativos, 20.770 ampliações fotográficas,
17.367 diapositivos, 22.501 cópias por contato, 2.314 documentos micrográficos e 2.351, além de 153 películas
cinematográficas e mais de 500 vídeos em diversos suportes.
Essa importante fonte de informação é integrada por documentos relativos à construção da cidade e à
administração do DF, sendo que, em 2007, o Fundo Documental da NOVACAP foi reconhecido pelo Comitê Nacional do Brasil
do Programa da Memória do Mundo da Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade.
Além disso, o ArPDF guarda, também, os fundos arquivísticos históricos da Secretaria de Comunicação Social,
do Centro de Informações da Secretaria de Segurança Pública, da Fundação Cultural DF, do Gabinete do Governador, da
Administração Regional de Taguatinga, tendo ainda assumido a responsabilidade pela guarda e preservação dos seguintes
fundos privados: Brasília Palace Hotel; Engenheiro Juca Chaves; Escrito Yvonne Jean, Professora Ecilda Ramos, Ex-Prefeito
Paulo de Tarso Santos, Arquiteto Gladson da Rocha e Doutor Ernesto Silva, sendo que estes três últimos foram recolhidos em
2015.
Apesar da importante missão institucional de harmonizar a gestão de documentos, garantir a conservação e a
preservação física da documentação arquivística governamental, bem como de facilitar o acesso ao patrimônio documental
público do DF, o ArPDF enfrenta situações que impactam diretamente no cumprimento eficiente de suas atividades, como o
atual quadro funcional, por exemplo.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

4

-

5

1

10

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

5

-

5

-

10

Requisitados

Órgãos do GDF

4

-

7

-

11

Outros

Estagiários

-

-

-

7

7

Subtotal (Força de Trabalho)

13

0

17

8

38

(+) Cedidos para outros órgãos

-

4

-

-

4

13

4

17

8

42

Total Geral
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OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2465 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE
0008 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE-DF ENTORNO
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
20.000
1.107
1.107
1.107
20.000
20.000

1.107
1.107

1.107
1.107

1.107
1.107

Objetivo Específico: 010 – Aperfeiçoar a gestão de documentos de arquivo de modo integrado às ações que visem
à preservação e o acesso à informação e ao patrimônio arquivístico histórico do GDF.
Indicadores:
Denominação do Indicador
1138
1139
1141

Tratamento técnico de
documentos textuais
Conservação preventiva de
acervos textuais
Atendimento com
orientações técnicas aos
órgãos do GDF

Unidade de Índice mais
Medida
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

M

-

-

Bimestral

M

-

-

Bimestral

Unidade

-

-

-

Desejado Em
Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

2012
150
714
150
714
20

2013
300
400
300
400
40

2014
500
798
500
798
60

2015
800
1,5
800
800
96

Alcançado

62

95

42

107

Fonte da
Informação
Arquivo Público do
DF
Arquivo Público do
DF
Arquivo Público do
DF

Em dezembro de 2014, o ArPDF instalou suas unidades administrativas na Sede Definitiva, situada à SGO
Quadra 5, lote 23. O Complexo, formado por três edifícios, está cedido à Casa Civil do Distrito Federal, conforme consta do
Extrato do Termo de Cessão de Uso de Imóvel Próprio nº 05/2014, publicado no DODF nº 84, de 29 de abril de 2014, página
52.
Dessa forma, no dia 2 de fevereiro de 2015, iniciou-se a mudança física dos acervos textual e audiovisual que
ainda se encontravam nas antigas instalações, que funcionava dentro da NOVACAP, para o atual endereço. Até o dia 25 de
março de 2015, quando a transferência dos mencionados acervos foi concluída, foram realizadas doze viagens de caminhão, os
quais foram disponibilizados por meio de parceria com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Cultura e com a
Secretaria de Obras do DF.
O processo de mudança contou com o envolvimento de todos os servidores das Coordenações de Arquivo
Permanente e de Sistema de Arquivos, os quais, juntamente com carregadores da Secretaria de Fazenda e da NOVACAP,
foram responsáveis pelo transporte de 5.716 caixas do acervo textual do ArPDF.
Após a conclusão da transferência do acervo para nova sede, no final de março de 2015, ao se armazenar as
caixas-arquivo nas estantes, percebeu-se que as notações nos espelhos de algumas delas necessitariam de revisão e/ou
complementação. Nesse sentido, o Arquivo Público optou por priorizar a elaboração de diagnóstico, por amostragem, da
situação de seu acervo permanente, tendo suspendido, temporariamente, as atividades de tratamento técnico e conservação
preventiva do acervo textual.
A elaboração desse diagnóstico se fez necessária para conhecimento do acervo e, também, para o
planejamento das atividades que seriam realizadas a seguir, como, por exemplo, verificar a necessidade de higienização, troca
de espelhos, troca de caixas, restauração de documentos do acervo, etc. O diagnóstico teve início em 13 de abril e contou com
servidores de todas as Unidades do Arquivo Público que, após treinamento, foram envolvidos na atividade.
Dessa forma, somente no segundo semestre de 2015 foram retomadas as atividades de tratamento técnico e
conservação preventiva (higienização, organização, classificação, descrição, digitalização e elaboração do quadro de arranjo)
do acervo textual sob sua guarda. Junto a retomada das atividades, foi realizado o tratamento de 1,5 metros lineares de
documentos que integram o Fundo Privado do ex-prefeito de Brasília, Paulo de Tarso Santos, recolhido ao ArPDF em 25 de
fevereiro de 2015.
Grande parte do acervo textual do Arquivo Público foi digitalizado em 2014, por meio de parceria firmada com a
Fundação de Apoio a Pesquisa - FAP e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Como resultado desse processo, foram geradas
cerca de 6.000.000 (seis milhões) de imagens digitais. Essas imagens, juntamente com outras, oriundas da digitalização, por
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demanda, do acervo iconográfico (mapas, plantas arquitetônicas e cartazes), pertencentes ao acervo do Arquivo Público, foram
tratadas em 2015, alcançando as seguintes marcas: 107.434 arquivos digitais organizados em diretórios ramificados; 68.020
imagens renomeadas com a notação correta e 54.116 imagens transformadas em itens pesquisáveis por meio da aplicação de
OCR.
Além do acervo textual, o ArPDF possui grande acervo audiovisual, formado por fotografias, películas
cinematográficas, fitas VHS, betacam e U-matic, e, ainda, vídeos e negativos, os quais ficam armazenados em depósitos
climatizados em sua sede. Em 2015, o acervo audiovisual recebeu o seguinte tratamento:
a. Fichas-contato: organizadas as séries SCS.DF, SCS.EF, SCS.FF, SCS.GF e a Série SCS.PF (Governo
Cristovam Buarque: 1995-1998), classificada de acordo com o quadro de arranjo do Fundo Secretaria de Comunicação Social.
Deu-se continuidade ao tratamento da documentação do Fundo Secretaria de Comunicação Social com a troca de 40 pastas
suspensas dos contatos fotográficos; realizada a recontagem das cópias por contato (11.454 itens) para atualização do Guia de
Fundos do ArPDF;
b. Documentação filmográfica: foram higienizadas e identificadas 800 fitas VHS, objeto de recolhimento em
anos anteriores; organizadas e identificadas 1.053 fitas audiomagnéticas para atualização do Guia de Fundos do ArPDF.
Iniciado o processo de organização e de identificação dos documentos videográficos do Fundo Pólo de Cinema e Vídeo, que
possui um total de 911 unidades fílmicas. Realizada a organização física de 419 fitas videomagnéticas, 709 fitas U-Matic, 60
fitas Betacam e 55 filmes cinematográficos;
c. Negativos fotográficos: foram acondicionados, em envelope neutro e poliéster, os negativos da Série
SCS.PF. Realizou-se a digitalização de 150 negativos para o Relatório de “30 anos do ArPDF”; foram organizados 28.577
negativos fotográficos do DePHA; procedeu-se a digitalização de 40 negativos fotográficos sobre a Exposição do Hospital de
Base de Brasília e sobre a remoção da Estrutural e sobre a Procuradoria Geral do DF. Foram digitalizados, ainda, 200
negativos fotográficos do Fundo Secretaria de Comunicação Social – série SCS.FF, facilitando o acesso às imagens digitais
para os pesquisadores, na Sala de Consultas.
Além dos acervos textual, digital e audiovisual, o ArPDF também possui significativo acervo cartográfico,
formado por mapas e plantas datados desde os períodos anteriores ao da construção de Brasília. Esse acervo também é objeto
de tratamento técnico, por meio da Coordenação de Arquivo Permanente, sendo que em 2015, foi concluída a elaboração do
Registro Topográfico, com os registros do Fundo Gladson da Rocha, Fundo Jethro Bello Torres, Fundo Secretaria de Gestão do
Território e Habitação do DF-SEGETH e Plantas da Administração Regional de Taguatinga.
Também foi realizado o inventário do Fundo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DFSEDUMA. Esse relevante instrumento será publicado em dois volumes a serem disponibilizados na Sala de Consultas. Em
dezembro, foi concluída a elaboração do volume 1.
Em 2015, foi concluída a contagem e a descrição de documentos constantes das 26 mapotecas recolhidas da
SEGETH ao ArPDF. Após realização e revisão do inventário do Fundo, foi realizada a editoração e impressão, em formato PDF,
do conteúdo de cada uma das mapotecas.
A Coordenação de Gestão Documental – COGED, até dezembro de 2014, era responsável pela gestão de
documentos no GDF, no âmbito interno do ArPDF. Entretanto, com vistas à melhoria na realização da gestão de documentos
interna e ao aperfeiçoamento das competências regimentais abrangidas pela então COGED, em fevereiro de 2015, foi aprovada
e publicada nova estrutura para o ArPDF, com a criação da Unidade de Gestão de Documentos – UGED.
Com a criação da UGED, foi possível a realização das atividades de protocolo, arquivo e gestão de documentos
produzidos pelo Arquivo Público, de forma mais técnica e efetiva, proporcionando o desenvolvimento de importantes atividades,
dentre as quais podemos destacar a constituição da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSAD, que atuou no
tratamento do arquivo intermediário, resultando na elaboração de uma listagem de eliminação de documentos e no processo de
criação do código de classificação e da tabela de temporalidade de documentos das atividades-fim do Arquivo Público. Tais
instrumentos arquivísticos foram submetidos à Superintendência do ArPDF para aprovação e envio à Comissão Central de
Arquivos - CCA, para apreciação e publicação, em 2016.
Ainda com a implementação da nova estrutura, a unidade administrativa do ArPDF, responsável pela gestão de
documentos no âmbito do GDF, teve a sua nomenclatura modificada para Coordenação do Sistema de Arquivos – COSIS. A
divisão de atribuições com a UGED fez com que a COSIS concentrasse mais esforços em suas competências regimentais, ou
seja, a orientação técnica aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e a supervisão das unidades integrantes do
SIArDF.
Em razão desses esforços, o indicador de 96 orientações técnicas desejadas para 2015 foi superado, tendo sido
realizadas 107 orientações técnicas, conforme apresentado no quadro a seguir:
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Órgão/Entidade
PGDF

Orientações Téc. Realizadas
11

CEB
SECRI
IBRAM
SES
DETRAN
PROCON
SEAGRI
BRB
PMDF
SECULT
SERIS
CGDF
SEMIDH
CAESB
SETRAB
SINESP
SEGAD
CODEPLAN
SECTI
NOVACAP
CODHAB
Casa Militar
Jardim Botânico
SSP
Vice Governadoria
Casa Civil
SLU
EP 308 Sul
SEDS
SEE
SESIPE
Diretoria do Sist. de Bibliotecas Públicas
IPREV
Adm. Lago Norte

4
5
3
6
2
1
2
2
1
6
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
3
4
3
3
2
1
1
3
2
1
2
1
1
1

Adm. de Vicente Pires
Adm. de Ceilândia
Adm. de Samambaia
Adm. do Paranoá
Adm. do Itapoã
Adm. do Plano Piloto
Adm. do Cruzeiro
Adm. de São Sebastião
Adm. do Riacho Fundo II
TOTAL

2
1
4
4
1
1
3
3
1
107

Essas atividades consistem em orientar os diversos órgãos que compõem o Governo do Distrito Federal quanto
à aplicação da legislação arquivística Federal e do DF, no que se refere à elaboração e aplicação de instrumentos de gestão de
documentos arquivísticos (códigos de classificação e tabelas de temporalidade), além dos procedimentos a serem observados
para a eliminação de documentos, recolhimento e transferência de acervos, dentre outros.
Ainda no âmbito da gestão de documentos, ressalta-se que o ArPDF é o Órgão Central do Sistema de Arquivos
do Distrito Federal, conforme o Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003. Nesse aspecto, destaca-se que, em agosto de
2015, foi encaminhado, a todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ofício informando acerca da
necessidade de criação das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – CSADs, as quais são responsáveis pela
condução do processo de avaliação documental, que consiste na determinação do ciclo de vida dos documentos, fixação de
prazos de guarda e sua destinação final nos respectivos órgãos. A partir da emissão e envio do referido ofício, foi realizado,
pela COSIS, levantamento das CSADs constituídas no GDF, no qual foi constatado que havia, até dezembro de 2015,
comissões ativas em mais de 50 órgãos.
Como Órgão Central do SIArDF, o Arquivo Público presidiu a Comissão Central de Arquivos do Distrito Federal
– CCA/DF. De acordo com as suas atribuições, os trabalhos da Comissão consistem na análise das propostas de eliminação de
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

44

Relatório Anual de Atividades 2015 – ArPDF

documentos apresentadas pelos órgãos do GDF; análise das propostas de códigos de classificação e tabelas de temporalidade
de documentos das atividades-fim dos órgãos do GDF; e na análise de propostas de alterações nos códigos de classificação e
tabelas de temporalidade de documento vigentes.
Em 2015, a CCA/DF se reuniu semanalmente, tanto para análise das propostas de eliminação de documentos,
quanto para a realização de visitas in loco, a fim de inspecionar a documentação apresentada para descarte, por meio das
respectivas listagens.
Os seguintes órgãos enviaram processos de eliminação de documentos para análise pela CCA/DF:
a. Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF (02 processos);
b. Administração Regional de Samambaia;
c. Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS;
d. Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF.
Quanto às propostas de códigos de classificação e tabela de temporalidade, foram analisados os seguintes
pedidos:
a. Banco Regional de Brasília – BRB;
b. Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (apresentou proposta de alteração do código de classificação e
tabela de temporalidade das atividades meio do GDF);
c. Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
O quadro a seguir apresenta o quantitativo alcançado em 2014 e 2015, no que se refere às atividades
desempenhadas pela Comissão Central de Arquivos do Distrito Federal – CCA/DF:
Atividade
Reuniões da Comissão Central de Arquivos
Processos com Propostas de Listagem de Eliminação de Documentos analisados
Processos com Propostas de Listagem de Eliminação Documental aprovados
Processos com Propostas de Códigos de Classificação e Tabela de Temporalidade de
Documentos analisados
Processos com Propostas de Códigos de Classificação e Tabela de Temporalidade de
Documentos aprovados

Quantidade 2014
33
19
13
--

Quantidade 2015
19
05
04
03

--

01

Além da análise dos processos mencionados e emissão dos respectivos pareceres técnicos,
a CCA/DF iniciou a elaboração de um manual, com o objetivo de orientar os órgãos do DF quanto a
elaboração dos seus planos de classificação e tabelas de temporalidade. O trabalho está previsto para
ser concluído no final do primeiro semestre de 2016.
Também foi elaborada, pela CCA, minuta de Portaria sobre procedimentos para eliminação de documentos de
arquivo, tendo em conta a atualização da Resolução nº 07 do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. Tal minuta encontrase em análise pela Assessoria Jurídica do ArPDF, devendo ser encaminhada no início de 2016 para publicação.
Ainda como Órgão Central do Sistema de Arquivos, o ArPDF tem como competência capacitar os servidores da
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal quanto à gestão de documentos nas unidades integrantes do SIArDF,
incluindo todos os procedimentos envolvidos pela matéria (legislação arquivística no âmbito do Distrito Federal, os
procedimentos de manuseio e higienização, classificação e elaboração de projetos para organização de acervos, etc.).
Nesse sentido, foi estabelecida parceria com a Escola de Governo – EGOV para que pudesse ser ministrado,
pelos arquivistas da COSIS, nas dependências da referida Escola, curso de capacitação em tratamento de acervos
arquivísticos. Iniciado em agosto de 2015, o curso de 20 horas teve como resultado a capacitação de seis turmas que
atenderam cerca de 200 servidores, de 57 órgãos do GDF. Cabe ressaltar que, em virtude da transferência de algumas
secretarias para o Centro Administrativo do DF, o curso foi direcionado para o treinamento dos servidores indicados por suas
chefias como responsáveis pela gestão documental dos arquivos dos respectivos órgãos para a mudança. Ao final do curso, foi
solicitada a elaboração de “Projeto de Tratamento de Acervos Arquivísticos”, o qual foi apresentado por 50% dos servidores
participantes.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
OBJETIVO GERAL: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a
promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na
sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a
promoções de atividades culturais.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

45

Relatório Anual de Atividades 2015 – ArPDF

Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE
0002 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE-DF ENTORNO
2467 - PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E
RIDE
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
20.000
4.100
4.100
0
20.000

4.100

4.100

0

10.000
30.000

0
4.100

0
4.100

0
0

Objetivo Específico: 004 - Pesquisar e divulgar a documentação de caráter histórico relacionada com o Distrito
Federal. (Objetivo incluído, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013).
Indicadores:
Denominação do Indicador
1345

Temas pesquisados

1346

Entrevistas realizadas

1347

Tratamento técnico de
entrevistas

1348
1349
1350

Exposições realizadas
Materiais audiovisuais
produzidos
Materiais impressos
produzidos

1351

Ações Educativas

1352

Casas da Memória
instaladas

Unidade Índice Mais Apurado
de Medida Recente
em
Unidade
Unidade
Unidade

-

-

Periodicidade
de Apuração
Anual
Anual
Anual

Unidade

-

-

Anual

Unidade

-

-

Anual

Unidade
Unidade
Unidade

-

-

Anual
Anual
Anual

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
-

Desejado em
2013
2014
16
15
08
01
30
40
11
08
30
50
07
0
16
10
19
06
03
06
05
02
04
0
10
100
09
01
01
02
02
01

2015
16
14
50
02
60
01
10
04
06
04
04
100
02
12
-

Fonte da
Informação
ArPDF
ArPDF
ArPDF
ArPDF
ArPDF
ArPDF
ArPDF
ArPDF

Por meio da Coordenação de Acervo Histórico, o ArPDF desenvolveu, durante o ano de 2015, 13 pesquisas,
que abrangeram, dentre outros, os seguintes temas:
Residência Oficial de Águas Claras: pesquisa para reconstituir a história da construção da residência oficial,
realizada a pedido da colaboradora do DF, senhora Marcia Rollemberg. A pesquisa contou com a digitalização de cerca de 252
documentos iconográficos de diversos fundos depositado no ArPDF, além de pesquisa na documentação textual do fundo
NOVACAP;
a. Severino José de Souza: pesquisa para elaboração de contato preliminar e roteiro de entrevista com
Severino José de Souza, operário que participou de reforma na residência oficial de Águas Claras, em 1961;
b. Ecilda Ramos: pesquisa sobre a professora e pioneira Ecilda Ramos, cujo acervo foi doado ao ArPDF em
2007;
c. Planaltina: pesquisa sobre a história de Planaltina, com dados como a data de criação da cidade, Casa de
Câmara e Cadeia e data de aniversário da cidade, em atendimento à solicitação encaminhada pelo MPDFT;
d. Fundo ArPDF: pesquisa sobre o recolhimento de fundos ao ArPDF para elaboração de Guia de Fundos, que
será lançado em 2016;
e. Fundo JK: pesquisa no Fundo JK, depositado no Memorial JK, com coleta de texto, leitura de bibliografia de
apoio, análise de textos de discursos, compilação de trechos de discursos e conferências, tradução do inglês para o português
e elaboração de relatório parcial da pesquisa nos documentos datados do período de 1964 a 1976. A pesquisa, realizada a
pedido do Memorial JK, teve como objetivo compor o livreto de frases do ex-presidente Juscelino Kubitschek, editado por meio
de parceria do ArPDF com o BRB e distribuído por ocasião das comemorações dos 113 anos do Fundador de Brasília;
f. Ernesto Silva: pesquisa em bibliografia sobre História de Brasília para sugestão de frase para compor a
placa que homenageia o Dr. Ernesto Silva, e denomina a Biblioteca e Sala de Consultas do ArPDF, por ocasião da doação de
seu acervo privado ao ArPDF;
g. Fazenda Bananal: pesquisa e elaboração de texto sobre o contexto da desapropriação da Fazenda Bananal,
a primeira desapropriação para construção de Brasília;
h. William Bernardo: pesquisa, elaboração de questionário e entrevista do Dr. William Bernardo, médico
pioneiro em pediatria em Brasília;
i. Núcleos Urbanos no DF: pesquisa e levantamento bibliográfico para a Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação (SEGETH), sobre criação dos núcleos urbanos do DF;
j. Edifício Turing: pesquisa no fundo NOVACAP para subsidiar a Secretaria de Cultura no seu parecer contra a
demolição/mudança de destinação do edifício do Turing Clube de Brasília, localizado na Plataforma Superior da Rodoviária de
Brasília;
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k. Desapropriação de Fazendas: Pesquisa sobre a desapropriação das fazendas que deram origem ao DF,
para subsidiar a elaboração de parecer para o recolhimento de processos da PGDF sobre o tema;
l. Lei de Acesso à Informação: pesquisa quanto a Lei de Acesso à Informação do DF, para verificar a
possibilidade de disponibilização do Fundo da Secretaria de Segurança Pública para consultas e pesquisas.
No que se refere às entrevistas com pioneiros do período da Construção de Brasília, foram entrevistados o Dr.
William Bernardo, médico pioneiro em pediatria em Brasília e o senhor Severino José de Souza, operário que participou da
reforma da Residência Oficial de Águas Claras em 1961. Também foi realizada a transcrição da entrevista, realizada em
momento anterior, com o Sr. Walter Mello, criador do Arquivo Público do Distrito Federal e da entrevista da senhora Maria Nilse
da Cunha Santos, esposa do ex-prefeito Paulo de Tarso, concedida em 19 de julho de 2012.
Sob o aspecto da difusão do acervo e da Memória do Distrito Federal, durante 2015, foi executado o projeto
para impressão do conjunto de 12 painéis temáticos (Missão Cruls – os antecedentes de Brasília; Juscelino Kubitschek – O
fundador; Lúcio Costa – O homem que inventou Brasília; Brasília – A cidade que inventei – Projeto de Lúcio Costa; Oscar
Niemeyer – O escultor de espaços; Israel Pinheiro – O homem que dirigiu a construção de Brasília; Catetinho – O palácio de
tábuas; Teatro Nacional Cláudio Santoro; Aeroporto Internacional de Brasília; Bernardo Sayão – O desbravador; Os
Candangos; Athos Bulcão – O artista de Brasília; e Lago Paranoá), que serão integrados ao catálogo de exposições do ArPDF,
tão logo haja possibilidade de impressão.
O ArPDF também participou e prestou apoio em cinco exposições sobre temas correlatos às suas
competências:
a. Exposição Presença Negra na Construção de Brasília: Realizada em parceria com a Secretaria de Políticas
para as Mulheres Igualdade Racial e Direitos Humanos, tendo sido lançada no Salão Branco do Palácio do Buriti. A mostra foi
totalmente elaborada a partir de imagens do acervo do ArPDF;
b. Exposição da obra de Ennio Bernardo: O ArPDF foi responsável pela editoração das fotos e seus créditos
para a exposição, cuja realização se deu em parceria com a CLDF;
c. Exposição “Memórias Femininas na Construção de Brasília”: Todas as imagens utilizadas na mostra, que foi
exposta no Salão Negro da Câmara dos Deputados, pertencem aos fundos do ArPDF. Além de ceder as imagens, o Arquivo
Público também foi responsável pela elaboração das legendas para as referidas imagens e atuou como parceiro na realização
do “Chá da Memória”, realizado no âmbito da exposição;
d. Exposição sobre Mário Fontenelle: Para a cerimônia de concessão Post-Mortem do Título de Cidadão
Honorário de Brasília ao fotógrafo Mario Fontenelle, realizada na CLDF, no dia 20/6/2015, o ArPDF foi responsável pela
organização e montagem de exposição e réplica de laboratório fotográfico, edição de fotografias, além da elaboração de
créditos e legendas.
A fim de aprimorar o acesso à informação pública, o Arquivo Público elaborou quatro publicações em 2015. A
primeira delas é o Guia de Fundos do ArPDF, que contém as informações acerca de todos os fundos, os quais integram o
acervo permanente da Instituição e será impresso em 2016. Também foram editorados o Guia do Fundo da Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH (em três volumes) e os Guias de Pesquisa “História Oral I” e “História
Oral II”, os quais se encontram à disposição dos pesquisadores que buscam os serviços do Órgão, na Sala de Consultas.
Como resultado de pesquisa da Coordenação de Arquivo Permanente do ArPDF, também foi publicado, com
apoio do BRB, um livreto de frases do ex-presidente Juscelino Kubitschek, distribuído no evento comemorativo aos 113 anos do
Fundador de Brasília, no Memorial JK.
O Guia de Cartografia Histórica de Goyaz, finalizado desde 2014, foi atualizado e teve sua apresentação
elaborada pelo Sr. Andrey Schlee, Diretor do Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN, e, ainda, a sua
introdução escrita pela Superintendente do ArPDF. Durante todo o ano de 2015, buscou-se financiamento para a impressão do
livro, processo que terá continuidade em 2016.
Cerca de 4.000 exemplares - em português, inglês e espanhol - da publicação “Linha do Tempo da Construção
de Brasília até 2010”, editada pelo Arquivo Público em 2011, foram distribuídos para a Coordenação do Centro de Línguas da
Secretaria de Estado de Educação do DF e para a Subsecretaria de Qualificação e Política do Turismo/SETUR-DF.
Dentre as ações educativas realizadas em 2015, destaca-se a participação do ArPDF como palestrante sobre
Comissões do Planalto (Comissão Luiz Cruls), para duas turmas do curso Educação Patrimonial - Reflexões e Práticas para o
Ensino de Artes e Educação Física, na Escola Parque da Natureza de Brazlândia, como também no Curso Rede de Ambientes
Promotores de Educação e Divulgação Científica, promovido pela Universidade de Brasília. Para o acompanhamento deste
último e realização das atividades, foi instituído, por servidores do Arquivo Público do DF, grupo de estudos no âmbito do
ArPDF.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8502 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8738 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL- SIA
8504 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9665 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
8517 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9741 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
10.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0

LIQUIDADO
0

10.000
2.879.130

0
3.587.691

0
3.454.936

0
3.454.936

2.879.130
144.428

3.587.691
112.243

3.454.936
111.705

3.454.936
111.705

144.428
94.222

112.243
49.484

111.705
40.093

111.705
38.868

94.222
3.137.780

49.484
3.749.418

40.093
3.606.734

38.868
3.605.509

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Houve o recolhimento de três fundos privados, sendo: do ex-prefeito de Brasília, Paulo de Tarso Santos; do
arquiteto Gladson da Rocha; e do fundador do Hospital de Base de Brasília, Dr. Ernesto Silva; e o recolhimento de um acervo
público, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, composto por 33 mapotecas (verticais e horizontais) com
7.784 plantas arquitetônicas das Regiões Administrativas do DF.
Ainda no âmbito do tratamento e da preservação do acervo permanente, cabe destacar que, em 2015, o ArPDF
fortaleceu sua atuação no que se refere à cooperação com outros órgãos que atuam nessa matéria, quais sejam:
Órgão
CEB

PGDF

Arquivo Nacional

DNIT
Mostra de Cinema de
Ouro Preto/MG - CineOP

Seminário Internacional
“Contra a impunidade e o
esquecimento: justiça e
arquivos”

Finalidade da Cooperação
O ArPDF foi ao arquivo da CEB, onde lhe foi apresentada documentação da década de 1960, composta por cerca de 280 caixasarquivo. A equipe técnica do ArPDF analisou o conteúdo de uma das caixas-arquivo in loco, tendo sido identificados processos
administrativos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP referentes tanto às atividades-fim como às atividadesmeio do órgão. Verificou-se que se tratam de projetos e esquemas de instalação elétrica de prédios das quadras 405 e 406 norte,
além do prédio Anexo I da Câmara dos Deputados e, também, de contratos de prestação de serviços com multinacionais. Foram
identificados, ainda, processos de aquisição de materiais e equipamentos distribuição de energia.
Técnicos do ArPDF realizaram visita para análise da documentação cartográfica e dos processos de desapropriação de fazendas
do DF. Na ocasião, foi elaborado o respectivo inventário dos processos e dos itens de cartografia a serem recolhidos ao ArPDF,
conforme parecer técnico, onde se registra a importância histórica de tal material para o DF.
Em 2015, o Arquivo Nacional, por meio de sua Coordenação Regional no Distrito Federal, doou para o ArPDF cerca de 356
estantes para o acondicionamento do acervo permanente sob guarda do Órgão. Além disso, a equipe de engenharia do Arquivo
Nacional realizou visita técnica ao ArPDF para fornecer orientações no processo de tomada de decisão da melhor maneira de
estruturar o forro do depósito onde se encontra o acervo textual do ArPDF.
Foi realizada visita técnica ao depósito principal DNIT com a finalidade conhecer a solução dada pela empresa especializada em
construir ambientes de arquivo, a fim de auxiliar na construção da solução para o forro do depósito do ArPDF.
Servidores do ArPDF participaram da Mostra de Cinema de Ouro Preto – CineOP, que comemorou dez anos de realização e se
constitui de espaço de discussão sobre a salvaguarda do patrimônio audiovisual brasileiro em diálogo com a educação e em
intercâmbio com o mundo. O evento é palco de encontros, discussões e decisões do setor de preservação do patrimônio
audiovisual, assunto que interessa de forma especial à Coordenação de Arquivo Permanente e à sua Gerência de Preservação e
Tratamento de Acervo Audiovisual.
O seminário organizado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e pela Rede Latino-Americana de Justiça de
Transição, e realizado na FINATEC, Universidade de Brasília (UnB), contou com a participação da Coordenação de Arquivo
Permanente, com o objetivo de atualização sobre as discussões da Lei de Acesso e suas implicações.

O acervo bibliográfico do órgão também passou por organização técnica (classificação, catalogação e
acondicionamento), que resultou na catalogação de 477 títulos de livros e folhetos e de 152 títulos de periódicos, além do
registro/tombamento de 153 títulos de livros e folhetos.
Além disso, por meio de tal procedimento, foi possível proceder à doação de livros para a Campanha de
Arrecadação do Projeto "Leitura - a Arte do Saber", iniciativa da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude do DF em parceria com a Vara da Infância e da Juventude e uma rede de gasolina. Em duas grandes remessas, o
ArPDF doou mais de 1.274 títulos de publicações diversas. Igualmente foram doados 218 títulos ao Movimento de Educação e
Cultura da Estrutural – Biblioteca Comunitária, 49 títulos aos funcionários do ArPDF e 19 livros à Biblioteca do Centro de Ensino
Médio Setor Leste.
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Foi elaborado estudo sobre os Conselhos Estaduais de Arquivo em funcionamento nos 26 Estados da
Federação para servir de parâmetro ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, previsto no Decreto nº 24.205, de 10 de
novembro de 2003 (artigo 8º, inciso I), como órgão integrante do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF. A intenção
foi verificar as melhores práticas e experiências no ramo em questão, de modo a avaliar a necessidade e a conveniência da
implementação do referido Conselho em âmbito distrital, considerando, sobretudo, a minuta aprovada pelo Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria nº 10, de 11/09/2014, da Casa Civil, disponível na página do ArPDF na internet (www.arpdf.df.gov.br).
Quanto à gestão de documentos, destaca-se a instituição, por meio da Portaria nº 106, de 20 de agosto de
2015, de Grupo de Trabalho para a atualização do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade da Atividade Meio do
GDF, que data de 1998. O mencionado GT é presidido pelo Arquivo Público e tem a participação de representantes da
Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão –
SEPLAG, Polícia Militar – PMDF e Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF. Os trabalhos estão previstos para serem
concluídos no 1º semestre de 2016.
Foi realizada pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF sobre a instalação, funcionamento
e custos para a implantação de um Centro de Arquivamento Intermediário. Houve também a participação do ArPDF no Grupo
de Trabalho para Mudança para o Centro Administrativo do DF – CADF, no qual participou de reuniões de alinhamento
envolvendo os procedimentos e soluções para a mudança. Auxiliou, também, na elaboração da metodologia que será utilizada
tanto para a mudança, quanto para mitigar as fragilidades decorrentes da transferência de acervos arquivísticos para o CADF
ou para arquivos paliativos.
Em 2 de abril de 2015, o Arquivo Público apresentou aos novos gestores da liderança do Processo Eletrônico
Nacional (PEN), no âmbito do GDF, os quais são integrantes da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e
Desburocratização, os resultados alcançados pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Administração Pública do DF,
referente aos anos de 2013 e 2014.
Ressalta-se que o Projeto Processo Eletrônico Nacional surgiu em 2012, no âmbito do Poder Executivo Federal,
com o objetivo de desenvolver uma infraestrutura de processo administrativo eletrônico, em cujo escopo constava a entrega de
um software que atendesse aos órgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal. Um dos subprodutos do PEN é o
Sistema Eletrônico de Informações, desenvolvido e apresentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), escolhido
como solução adequada aos objetivos do Processo Eletrônico Nacional. Em 2013, o Governo do Distrito Federal assinou o
Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2013, de 17/06/2013 para a participação no PEN e a adoção SEI. Iniciou-se então a
participação do Arquivo Público do Distrito Federal nos comitês federais e na equipe de implantação do SEI no âmbito do GDF,
à época sob a liderança da Casa Civil do Distrito Federal.
Em 2015, a publicação do Decreto nº 36.756/2015, no DODF nº 180, de 17/9/2015, foi um marco que
estabeleceu o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como sistema oficial para a gestão de documentos e processos
administrativos no âmbito dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. Constituiu também o Comitê Gestor
no âmbito do Governo do Distrito Federal para planejar e coordenar a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, com
a coordenação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização e a participação do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal e do Arquivo Público do Distrito Federal.
Além da Exposição de Motivos, foram elaborados subsídios para a publicação do Decreto, como o Plano Geral
de Projeto, baseado nas melhores práticas do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), 4ª
edição, editado pelo Project Management Institute (PMI®). Destaca-se também a consulta à Procuradoria Geral do Distrito
Federal (PGDF), que deu origem ao Parecer nº 09/2015, de 14 de abril de 2015, que valida a autenticidade de documentos
eletrônicos assinados por meio de login e senha no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, os quais serão
tramitados eletronicamente no SEI. O Arquivo Público participou de diversas reuniões da equipe gestora para a elaboração dos
documentos de subsídio ao Decreto, bem como de reuniões da equipe de parametrização, que definiu parâmetros para a
alimentação do SEI no âmbito do GDF.
Os representantes do GDF, incluso o Arquivo Público, participaram também das reuniões mensais do Comitê de
Negócios do Processo Eletrônico Nacional, lideradas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nas quais
os partícipes são informados sobre os andamentos do Projeto. Atualmente existem 16 equipes de trabalho lideradas por
diversos órgãos da federação partícipes do PEN sob a coordenação do MPOG. Ressalta-se que a criação da equipe de
trabalho denominado SEI Multiórgãos foi solicitada pelo GDF para debater as peculiaridades do gerenciamento no SEI de
órgãos distintos de forma centralizada. Dessa forma, em 13/8/2015, foi realizada reunião da equipe de trabalho, a qual foi
conduzida pela Presidência da República, na qual a Prefeitura de São Paulo apresentou experiência da implantação do SEI na
cidade e o GDF apresentou uma análise sobre as necessidades de evolução do SEI para atender ao gerenciamento
multiórgãos. Por fim, os representantes do MPOG consolidaram as demandas de evolução emergenciais. Posteriormente,
apresentaram-nas ao TRF1, que está providenciando a adoção dessas evoluções nas futuras versões do SEI.
O ano de 2015 foi significativo no aumento na quantidade de atendimentos ao público (interno e externo)
realizados pelo ArPDF, como se depreende da tabela abaixo.
Mês
Janeiro

2014
26

2015
18
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Mês

2014

TOTAL

40
45
56
51
21
20
36
37
25
20
15
366

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
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2015
19
61
56
46
38
44
59
44
39
25
27
476

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Como se observa nos quadros de indicadores, desde o ano de 2014, vem se obtendo uma queda entre o
quantitativo desejado e o efetivamente alcançado. Isso se deve, em grande parte, às modificações ocorridas no Órgão, durante
os últimos quatro anos. Estas resultaram numa diferença considerável em relação à realidade da instituição, principalmente em
relação ao período da elaboração do seu PPA 2012-2015, em 2011.
Além da diferença na realidade institucional e política, há de se considerar, também, que ao longo dos anos, e
com mudanças gerencias, algumas atividades deixaram de ser prioritárias, em detrimento de outras, o que não foi diferente em
2015, quando todas as ações planejadas no PPA 2012-2015 sofreram o impacto do processo de mudança física do acervo para
o novo endereço do ArPDF.
Todos os servidores da Coordenação de Arquivo Permanente atuaram prioritariamente nas tarefas relacionadas
à reorganização física do acervo no novo prédio, o que se desdobrou em várias atividades que demandaram vários meses de
trabalho, tendo sido necessária a dedicação quase que exclusiva da equipe envolvida.
Dessa forma, os indicadores estabelecidos quando da elaboração do PPA 2012-2015 do ArPDF, principalmente
no que diz respeito ao item 1138 (Tratamento técnico de documentos textuais), não permitem expressar efetivamente o que foi
objeto de tratamento e preservação no acervo permanente custodiado pelo Órgão, uma vez que somente trata de documentos
textuais, e o acervo mencionado é composto, ainda, por acervo digital, audiovisual e iconográfico.
Além do processo de mudança, outro fator que influenciou nos indicadores alcançados em 2015, foi a extinção
das Coordenações de Educação e Cultura e de Pesquisa, com a fusão de grande parte de suas competências regimentais das
referidas coordenações na Diretoria de Pesquisa, Difusão e Acesso, diretamente subordinada à Coordenação de Arquivo
Permanente, também responsável pelo atendimento ao Público, no âmbito do ArPDF.
O mesmo ocorre com relação ao indicador 1141 (Atendimento com orientações técnicas aos órgãos do GDF),
que somente contabiliza a quantidade de orientações técnicas prestadas pelo ArPDF, o que não expressa todas as atividades
que são realizadas pelo Órgão no âmbito da gestão de documentos de arquivo. Um exemplo pode ser observado quando se
verifica a quantidade de servidores capacitados, em 2015, quanto ao tratamento de acervos arquivísticos, bem como todas as
demais realizações do ArPDF por meio da COSIS, que no PPA 2012-2015 não estão passíveis de mensuração.
Além de a maioria das realizações do ArPDF não serem refletidas nos indicadores do PPA 2012-2015, estas
também não estão expressas nas ações orçamentárias respectivas. A isso atribui-se o fato de que, diferentemente dos demais
Órgãos do Distrito Federal, diversas atividades realizadas pelo Arquivo Público não são orçamentárias e demandam somente a
expertise e a participação do corpo técnico de servidores.
Dessa forma, 2015 foi considerado um ano muito produtivo e de grande desenvolvimento para o Órgão, uma
vez que, mesmo com quadro de pessoal e orçamento insuficientes, conseguiu-se realizar ações de grande relevância no que
diz respeito às suas competências regimentais e como Órgão Central do Sistema de Arquivos do DF.
Para o próximo ano, pretende-se seguir nesse mesmo caminho, buscando o aprimoramento da infraestrutura
física do ArPDF, da gestão de documentos no âmbito do GDF, bem assim do acesso à informação histórica e recuperação de
informações de forma mais rápida por meio de ações e atividades que promovam os avanços necessários ao bom desempenho
institucional e à geração de bons resultados na prestação de serviços ao cidadão. Tudo isso a fim de dar continuidade e
efetividade às suas ações e responsabilidades históricas, culturais, sociais e administrativas, além de possibilitar a
concretização de produtos e a realização de serviços que agreguem valor às políticas públicas com impacto positivo para a
sociedade.
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3.2. AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 09.201

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS foi criada pela Lei nº 4.150, de 05 de junho de 2008,
tem como finalidade básica implementar a política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, passou a vincular à
Casa Civil com a edição do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2.015, Art. 13, §3°, alínea III. A AGEFIS teve seu
Regimento Interno aprovado por meio da Instrução nº 001, de 13 de junho de 2008 e conforme art. 2° - Compete
exclusivamente à AGEFIS:
I - executar as Políticas de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, em consonância com as
Políticas Governamentais;
II - supervisionar, planejar e coordenar as ações de fiscalização desenvolvidas pelos integrantesda carreira de
Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal;
III - coordenar a implantação e administrar a arrecadação de preços públicos e dos tributoscuja competência de
lançamento seja dos integrantes da carreira de Fiscalização de AtividadesUrbanas do Distrito Federal;
IV - conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados referentes aospreços públicos e
as taxas administradas pela AGEFIS, na forma da lei;
V - expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições;
VI - deliberar, na esfera administrativa, quanto a interpretação da legislação dentro da área desua competência;
VII - administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária;
VIII - firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei;
IX - privativamente: receber, instruir e julgar, em primeira instância, reclamações, representações, impugnações,
recursos e processos oriundos do exercício da fiscalização de atividades urbanas e da fiscalização de limpeza pública, na forma
do seu Regimento Interno.
X - fiscalizar as vias e os logradouros públicos, visando a higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito
Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei, especialmente as cominadas na Lei nº 41, de 13 de setembro de
1989.
XI - supervisionar, planejar e coordenar as ações de fiscalização de limpeza pública no Distrito Federal;
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

41

77

77

554

749

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

48

-

24

-

72

Requisitados

09

25

04

-

38

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários (Jovens Candangos)

-

34

-

-

34

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

98

136

105

554

893

-

-

14

71

85

98

136

91

483

808

Outros

Órgãos do GDF

Subtotal (Força de Trabalho)
(-)Cedidos para outros órgãos
Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO:

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
5852 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AGÊNCIA
DE FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
4141 - PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL
3088 - PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8743 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AGÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6203
Fonte: QDD de 31/12/2015.

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA
0

EMPENHADO
0

LIQUIDADO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Houve o cancelamento total do saldo de empenho no valor de R$ 38.500,00 destinado à “contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de solução integrada para a gestão de fiscalização em 800 (oitocentos)
dispositivos móveis, sendo 50 (cinquenta) para atender o presente exercício” , em virtude da promulgação do Decreto n0
36.864, de 06 de novembro de 2015.

Objetivo Específico: 006 – Planejar e implantar a Política de Fiscalização do DF por meio da gestão de projetos.
Indicadores:
Denominação do
Indicador
980

Ações Fiscais
Executadas
Força de Trabalho
(atividade-fim)

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
Unidade

35.330

Unidade

1.035

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2014
Anual
Alcançado
Apurado
em

31/12/2014

Anual

Totais

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

50.664
48.428

55.728
44.501

61.300
35.330

67.430
29.602

738

863

680

793*

Fonte da Informação
SUPLAN/ AGEFIS
574

SUAL/
AGEFIS

* Em 2014 foram cedidos 89 servidores da AGEFIS, nos demais anos não houveram cedências.

Fonte:SUPLAN/AGEFIS

O indicador ações fiscais executadas, definido pelo total de autuações executadas por ano, previsto no PPA
2011-2015, não reflete o desempenho anual do serviço de fiscalização. As várias etapas dos procedimentos administrativos e
técnicos realizados pelas Superintendências de Atividades Econômicas (SUFAE), Fiscalização de Obras (SUFISO) e
Fiscalização de Limpeza Urbana (SUFLURB) envolvem uma complexa dinâmica de apuração das irregularidades. Assim, a
execução das ações fiscais não estão configuradas apenas em seu desfecho burocrático e, sim, na resolução efetiva do
problema, como já diagnosticado nos anos anteriores. Portanto, tal indicador não demonstra o aumento na eficácia do serviço
de fiscalização. Trata-se de um indicador com limitações, posto que, não mede a eficácia das ações (se o problema foi
resolvido), tampouco a eficiência do serviço de fiscalização. Dessa forma ele não avalia se os resultados foram alcançados
tempestivamente, com qualidade e economicidade.
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Fonte:SUPLAN/AGEFIS

Em 2015 foram executadas 29.602 autuações ficais, 16% a menos que o quantitativo de 2014 (35.330
autuações fiscais). Os quantitativos expostos vêm sofrendo reduções que aumentam ou diminuem progressivamente devido ao
impacto gradual das ações planejadas de prevenção com a disseminação de informação qualificada e capacitação contínua em
temas específicos de interesse da Agência, tais como acessibilidade, monitoramento territorial, separação de resíduos na fonte
geradora, disposição de resíduos sólidos, dentre outros. Destaque-se ainda que, no mesmo período, ocorreu uma redução
significativa da força de trabalho da Agência (cerca de 27%), decorrente da aposentadoria de membros das carreiras
integrantes. No entanto, o aumento da média de Ações fiscais/servidor/ano e de autos/servidor/ano, no último ano sinaliza para
um esforço de aperfeiçoamento na gestão empreendido pela Agência no período, conforme relatados no item 3, deste relatório.

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

Contudo, na comparação entre o resultado de 2015 com o observado em 2011 apontam que a quantidade de
autos emitidos caiu cerca de 31,7%, a força de trabalho diminuiu por volta de 22,2% e a média de autos/servidor/ano teve um
decréscimo de 11,8%.
Assim, apesar dos melhores índices em relação aos resultados alcançados no ano de 2014, decorrente das
ações de planejamento e gestão empreendidas em 2015, observam-se impactos no serviço de fiscalização no Distrito Federal,
com grave diminuição do número de auditores, auditores fiscais e fiscais. Representando, destarte, um quadro de
enfraquecimento da capacidade do Estado, na fiscalização e controle territorial, colocando em risco o ordenamento do território,
como também a implantação de políticas, projetos e programas governamentais, dentre eles, os de habitação e saneamento de
interesse social.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES:

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
5797 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8883 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9689 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA
DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS
9765 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS-AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
DISSEMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE.PLANO PILOTO
9766 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003
Fonte: QDD de 31/12/2015.

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA
0

EMPENHADO
0

LIQUIDADO
0

0
0

0
208.674.150

0
208.531.836

0
208.531.836

0
0

208.674.150
4.122.169

208.531.836
4.074.565

208.531.836
4.074.565

0

4.122.169

4.074.565

4.074.565

0

4.937.193

4.913.020

4.366.068

0

0

0

0

0
0

4.937.193
217.733.512

4.913.020
217.519.422

4.366.068
216.972.470

O Decreto nº 36.236 de 01 de janeiro de 2015 alterou a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito
Federal, modificando a Unidade Orçamentária desta AGEFIS. O Orçamento foi republicado por meio do Decreto nº 36.256 de
12 de janeiro de 2015, DODF nº 10 DE 13 de janeiro de 2015.
A Ação 8502 obteve dotação inicial de R$ 119.650.000,00 (cento e dezenove milhões e seiscentos e cinqüenta
mil reais). Em função da transferência da folha de pagamento dos servidores efetivos, que até então eram pagos pela
Secretaria de Governo, para esta AGEFIS, conforme a Lei nº 5.194 de 26/09/2013 art. 3º e a Lei nº 5.226, de 02/12/2013, o
orçamento inicial foi suplementado ao longo do exercício, tendo sido empenhado o total de R$ 208.531.836,39 (duzentos e oito
milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).
Foi cancelado por meio da Nota de Empenho n0 2015ND00244 o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais), para o ajuste de pagamento das Licenças Prêmio pela Ação 9050 e para o acerto contábil de empenhos na rubrica.
A Ação 9689 obteve dotação inicial de R$ 1.557.104,00 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e sete mil e cento e
quatro reais), cujo valor foi suplementado em R$ 2.565.065,16 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, sessenta e
cinco reais e dezesseis centavos). Deste montante R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) foram provenientes do excesso
de arrecadação e utilizados para arcar com despesas decorrentes da transferência dos servidores da Secretaria de Governo
para esta Autarquia, tendo sido empenhados o montante total de R$ 4.074.565,05 (quatro milhões, setenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) para tal despesa.
A Ação 8517 obteve a dotação inicial de R$ 14.252.881,00 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e
oitocentos e oitenta e um reais), e desse montante, foram contingenciados, pela SUORC/SEPLAN, R$ 1.620.671,18 (um
milhão, seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e um reais e dezoito centavos), devido a frustração de receita.
Além disso, houve as seguintes movimentações orçamentárias na Ação 8517:
R$ 730.731,72 (setecentos e trinta mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) reconhecimento
de dividas de exercícios anteriores, não foram executados e os valores estão inscritos no passivo patrimonial, conforme
determinações do Decreto nº 36.755/2015.
O valor de R$ 7.695.017,00 (sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e dezessete reais) foram cancelados
da ação para atender despesas da folha de pagamento de servidores e pagamento do PASEP da AGEFIS, IPREV, Projetos da
Casa Civil, Convênio com a SETHUR e compra de medicamentos e alimentação hospitalar,
O Governo do Distrito Federal criou mecanismos de Governança no início do exercício financeiro de 2015,
devido a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Distrito Federal e de ajuste de fluxo de gastos, previstos
na Lei Complementar nº 101/2000. Foram estabelecidas medidas visando à redução do custo da máquina pública, assegurando
o funcionamento dos serviços prestados, deste modo houve revisão contratual com fins de reequilíbrio econômico e financeiro
nos contratos desta AGEFIS, conforme Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, § 8º, que dispõe sobre a racionalização e
o controle de despesas públicas no âmbito do Governo.
Devido a situação orçamentária do Governo do Distrito Federal, o Processo nº 361.000.828/2015, que trata da
contratação de empresa especializada em prestação de serviços administrativos e operacionais, cujo o objetivo era de auxiliar a
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AGEFIS no cumprimento de suas atividades meio, indispensáveis para o aprimoramento e a agilidade na efetividade das ações
de fiscalizações desenvolvidas, não foi atendido.
Destaque-se que, no ano de 2015, a capacidade institucional da Agência, no exercício de suas atribuições,
sofreu o impacto da ausência de investimentos em capacitação e em aquisição de equipamentos permanentes. O baixo
investimento em capacitação foi, em certa escala, suprido pelos cursos ofertados pela Escola de Governo - Egov. No entanto, a
ausência de investimentos, na aquisição de equipamentos permanentes, impacta a fiscalização, sobretudo em sua capacidade
operacional na remoção de ocupações irregulares, além de dificultar, ou mesmo, a implantação de melhorias demandadas para
o Sistema Informatizado de Serviços e Ações Fiscais - SISAF.

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
AÇÃO/ SUBTÍTULO
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
6193 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-AGÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
9560 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICOAGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7165 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
7166 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

0

50.000

EMPENHADO
11.258

LIQUIDADO
11.258

0
0

50.000
2.426.000

11.258
2.426.000

11.258
2.158.181

0
0

2.426.000
22.568.882

2.426.000
22.113.459

2.158.181
14.910.418

0

0

0

0

0
0

22.568.882
25.044.882

22.113.459
24.550.717

14.910.418
17.079.857

Fonte: QDD de 31/12/2015.

Para a Ação 9033 houve a dotação inicial de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), que foi suplementado
durante o exercício no valor de R$ 2.426.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil reais).
Na Ação 9050 houve a dotação inicial de R$ 4.850.000,00 (quatro milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), e
bloqueado o valor de R$ 81.117,99 (oitenta e um mil reais, cento e dezessete reais e noventa e nove centavos). Na mesma
ação ocorreram as seguintes movimentações:
Foi suplementado o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), para o pagamento das Licenças Prêmio de
servidores aposentados.
Foi suplementado o montante de R$ 17.800.000,00 (dezessete milhões e oitocentos mil reais).
A Ação 9001 foi criada através da Lei nº 5.370 de 17/07/2014, DODF nº 146 de 18/07/2014, para pagamento de
RPV - Requisição de Pequenos Valores.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Em 2015 ocorreu o processo de elaboração do PPA 2016-2019, com a validação dos Programas Temáticos,
Projetos Estratégicos e Objetivos Específicos pelo Governador e Secretários de Estado. Os detalhamentos dos Programas
Temáticos e Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado foram balizados e ao final ocorreu a formalização das
entregas do referido período para a consolidação de um Painel de Contribuição. Nesse contexto a AGEFIS será a coordenadora
do Projeto Estratégico “Fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território”.
O ano de 2015 caracterizou-se como o ano de transição e preparação para o próximo planejamento. Mesmo
com enfoque para a redução dos gastos públicos foram realizados avanços em relação ao atendimento dos objetivos
estratégicos do Planejamento Estratégico da AGEFIS 2010-2015:
 Programar ações fiscais que otimizem os resultados;
 Integrar a AGEFIS com os demais órgãos do GDF e com outras esferas do Governo;
 Aprimorar a performance fiscal e a qualidade do trabalho;
 Sintonizar as ações com as transformações da cidade.
Assim, as ações elencadas a seguir, alcançaram diversos objetivos institucionais da Agência, além de estarem
inseridas no contexto do PPA 2016-2019.
1. Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN: A inclusão da AGEFIS no
CONPLAN foi por meio do Decreto n0 36.375, de 25 de fevereiro de 2015, decorrente da solicitação constante no Ofício nº
043/2015 – GAB/AGEFIS, de 27 de janeiro de 2015, aproveitando o momento de recondução dos conselheiros representantes
do poder público, possibilitado pela premente reestruturação administrativa.
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A integração da AGEFIS ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN vai
ao encontro dos objetivos institucionais do Conselho, conforme invocado pelo inciso XI, do art. 219, da Lei Complementar nº
803/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012, conforme se segue:
"(...)
XI - supervisionar a ação de fiscalização e acompanhamento da ocupação territorial do Distrito Federal, bem
como a aplicação e o cumprimento das políticas, planos, objetivos e diretrizes de ordenação do território dispostos na legislação
pertinente, em regulamentação e em normas derivadas ou correlatas."
Tal ato veio reforçar a capacidade do Governo no combate às ocupações irregulares do território, bem como na
conservação da função social da cidade e da propriedade.
2.Comitê de Governança:O Comitê de Governança foi instituído pelo Decreto nº 36.694, de 25 de agosto de
2015, e trouxe a AGEFIS como integrante. O comitê destina-se a assegurar a ordem urbanística, fundiária e ambiental, por
meio de ações estratégicas de preservação, proteção e operacionalização e controle, para prevenir, coibir e conter práticas
ilícitas afetas ao uso, ocupação ou parcelamento do solo, inclusive os ocorrentes em áreas de interesse ambiental.
3. Concepção da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas, prevista no artigo 2º, da Lei nº 4.150, de 5 de
junho de 2008, que dispõe sobre a criação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal; destina-se à implantação de um
modelo de fiscalização que integre ações, crie arranjos de governança, defina instâncias de decisão, contenha objetivos claros
e apresente diretrizes norteadoras para os seus instrumentos de atuação; visando um controle mais eficiente e efetivo.
O processo de elaboração da Política de Fiscalização do DF teve duração de quatro meses (de junho a outubro
de 2015), envolvendo extensa pesquisa, análises e produção de diversos documentos. O método participativo adotado permitiu
que os debates promovidos nas Oficinas e Plenária, realizadas com os servidores das várias instâncias da AGEFIS, fossem
incorporadas à Minuta de Decreto, que instituirá a referida política, com a finalidade de:
 Promover o controle, sistemático e contínuo, do território do Distrito Federal;
 Estabelecer um modelo de fiscalização, visando a um controle mais eficiente e efetivo;
 Aprimorar a capacidade da fiscalização de se antecipar e agir tempestivamente.
Os trabalhos foram desenvolvidos em duas fases distintas:
1ªFase: planejamento e definição do modelo conceitual da política;
2ª Fase: construção da Política, com as seguintes etapas:
 1ª etapa: sensibilização, consubstanciada em 6 (seis)reuniões;
 2ª etapa: organização das oficinas;
 3ª etapa: realização de 3 (três)oficinas;
 4ª etapa: produção dos documentos de consolidação;
 5ª etapa: elaboração da minuta do decreto de aprovação da política;
 6ª etapa: divulgação da minuta do decreto de aprovação da política;
 7ª etapa: realização de 1(uma) plenária final de conciliação do texto da política e
 8ª etapa: aprovação de minuta de decreto da política na AGEFIS.
4.Manifestação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, em relação à Decisão nº 2107/2015 TCDF, baseada nos achados do Relatório de Auditoria Operacional do ano de 2015, intitulado: Gestão do uso e ocupação do
solo, dos recursos hídricos e da destinação dos resíduos sólidos e efluentes líquidos.
5. Participação na elaboração do Plano Plurianual - PPA 2016-2019, encaminhado à Câmara Legislativa do DF
em setembro de 2015, no qual está proposto o Programa Temático, Território da Gente, e previsto para a AGEFIS:
5.1. O Projeto Estratégico, Fortalecimento da Fiscalização, Monitoramento e Controle do Território, com três
entregas:
1ª -Fiscalização integrada de atividades urbanas que consiste em criar um modelo de fiscalização que integre
ações, crie arranjos de governança, defina instâncias de decisão, contenha objetivos claros e apresente diretrizes norteadoras
para os seus instrumentos de atuação; visando um controle mais eficiente e efetivo das ações fiscais;
2ª - Educação Urbana que se constitui em ações educativas para sensibilizar a população na gestão
colaborativa do território e atuar com ações de prevenção para atividades urbanas e ambientais ilegais, previstas na Missão
Institucional da AGEFIS;
3ª - Modernização do Sistema Informatizado de Serviços de Ações Fiscais - SISAF que tem por finalidade
contribuir para o processo de planejamento, monitoramento, articulação, coordenação, controle e gestão das ações de
fiscalização, oferecendo informações atualizadas para prevenção e respostas rápidas.
5.2. As seguintes Metas:
 Realizar uma ação de fiscalização integrada por mês a partir do ano de 2017;
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

56

Relatório Anual de Atividades 2015 – AGEFIS

 Realizar um evento de educação urbana por bimestre no primeiro ano, passando a um evento de
educação urbana por mês até o fim do ano de 2019; e
 Gerar relatórios gerencias mensais de monitoramento territorial como subsídio à fiscalização integrada.
5.3. Os seguintes Indicadores:
 Taxa de Fiscalização Integrada;
 Áreas Desobstruídas; e
 Nota Mínima de Satisfação do Usuário para os Eventos Educação Urbana.
6. Elaboração de Matriz Multicriterial de Análise de Impacto Territorial, projeto piloto em desenvolvimento nesta
AGEFIS, com o objetivo de estabelecer critérios de avaliação dos efeitos dos impactos, urbanísticos, ambientais e fundiários,
causados pelas ocupações ilegais no DF, para:
 Instituir uma ferramenta que, permita múltiplas análises comparando diferentes localidades ocupadas
ilegalmente, estabelecendo prioridades de desobstrução;
 Assessorar as tomadas de decisões.
7. Elaboração junto à Subsecretaria de Programas, Projetos e Processos estratégicos - SUPPE, integrante da
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPLAG, de Painel de Gestão da AGEFIS direcionado às
contribuições da Agência, bem como à medição do seu desempenho, para o cumprimento dos Objetivos do Mapa Estratégico
do Governo do Distrito Federal. O painel é composto pelos seguintes elementos:
 Contribuições para a Estratégia de Governo - Indicadores estratégicos:
– Acréscimo de calçada acessível;
– Área desobstruída em território legal; e
– Área desobstruída em áreas de proteção de manancial.
 Gestão de Processos Críticos à Estratégia de Governo - Indicadores de processo:
– Pessoas capacitadas em ações de acessibilidade;
– Pessoas capacitadas em ações de educação urbana;
– Atendimento às demandas de ouvidoria;
– Fiscalização de resíduos sólidos;
– Taxa de realização das operações de desobstrução; e
– Taxa de operações fiscais integradas.
 Gestão de Projetos Estratégicos - composto por duas categorias de projetos: projetos em que a AGEFIS
atua como coordenadora e projetos em que a AGEFIS é elencada como órgão envolvido (coadjuvante).
– Projeto Coordenado pela AGEFIS: Fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território.
– Projetos em que a AGEFIS é elencada como órgão envolvido: Consolidação do Zoneamento Ecológico
Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF); Aprimoramento e integração dos instrumentos legais de planejamento e gestão
territorial; Aprimoramento da gestão da informação territorial; Elaboração e implementação da política de assentamento rural;
Elaboração e implementação da política de assentamento rural; Integração dos processos de licenciamento ambiental,
urbanístico, edilício e sanitário; Otimização do processo de regularização fundiária de parcelamentos urbanos; Otimização do
processo de regularização fundiária de áreas públicas rurais; Provimento de unidades habitacionais e infraestrutura básica;
Implementação de ações de assistência técnica ao ambiente construído; Virada Sustentável: Educação e Mobilização
Socioambiental; Brasília sem Preconceitos: prevenção e combate de condutas discriminatórias; Criação e implementação de
Plano de Mobilidade e Acessibilidade para Pedestres e Pessoas com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida.
8. Composição do Acordo de Resultados para o ano de 2015 entre a AGEFIS e o Governo do Distrito Federal,
junto à Subsecretaria de Programas, Projetos e Processos estratégicos - SUPPE/SEPLAG. As entregas acordadas e resultados
alcançados pela Agência encontram-se lançados no site http://www.gestao.df.gov.br , conforme o seguinte quadro:
ID

ENTREGA

476

Realização de 1.600 vistorias para acessibilidade nos
passeios circundantes em edificações públicas ou
privadas no Distrito Federal.

AÇÃO CONCLUÍDA. Meta ultrapassada com 1.887 relatórios, 1.630 relatórios
de vistoria de habite-se (RVH), 251 vistorias de orientação prévia durante a
execução de obras e 6 vistorias para a emissão de licenças de funcionamento.

RESULTADO ALCANÇADO

477

Combate à poluição visual com a remoção de 50.000
faixas situadas em áreas clandestinas no Distrito
Federal.

AÇÃO CONCLUÍDA. Meta ultrapassada com a apreensão de 74.736 faixas,
25% a mais do que o apreendido no ano de 2014.

478

Combate ao comércio irregular de ambulantes,
abrangendo uma área de 696.393,97 m² em espaços
públicos.

AÇÃO CONCLUÍDA. Meta alcançada com a cobertura de 696.393,97 m² pelo
serviço de fiscalização de atividades econômicas, referentes à plataforma
rodoviária, à Área Central de Ceilândia e Taguatinga no combate ao comércio
irregular de ambulantes em espaços públicos.
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AÇÃO REPROGRAMADA PARA 2016.Ficaram pendentes 78 autos,
decorrentes da reprogramação da segunda etapa de desobstrução da orla do
Lago Paranoá.

479

Combate às ocupações irregulares em 4 áreas de
ocupação irregular prioritárias:
1ª etapa da desocupação de áreas públicas na Orla do
Lago Paranoá; 2ª etapa da desocupação de áreas
públicas Orla do Lago Paranoá; Parque Ezequias Hering
(Parque do Guará) e Chácara 94 do Setor Habitacional
Vicente Pires., totalizando cerca de 280 lotes
desobstruídos.

480

Capacitar 386 multiplicadores em acessibilidade.

AÇÃO CONCLUÍDA. Meta alcançada com a capacitação de 388 multiplicadores
em acessibilidade.

481

Combate à ocupação ilegal do solo com a desobstrução
de 1.000.000 m² de áreas não passíveis de
regularização fundiária.

AÇÃO CONCLUÍDA. Meta ultrapassada com a desobstrução de 1.600.000 m²
de terras públicas ocupadas ilegalmente, dentre estas áreas destinadas a
parques urbanos, equipamentos públicos, infraestrutura e áreas destinadas a
programas habitacionais. Destaca-se nesta ação as áreas desobstruídas
ocorridas na orla do lago Paranoá, que perfazem 130.000 m².

9. Construção de um novo Sistema Informatizado de Serviços de Ações Fiscais - SISAF, do qual
destacamos os seguintes pontos:
 Produção de diagnóstico do SISAF em uso;
 Definição de diretrizes para o novo sistema, tais como: "software" baseado na WEB, arquitetura
compatível com a infraestrutura disponível, inteligência geográfica e interoperabilidade;
 Elaboração de módulos para monitoramento e controle das ações fiscais, possibilitando relatórios
gerenciais;
 Integração com outros sistemas existentes no Governo do Distrito Federal - GDF, atualmente com
SITURB (Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH) e GEOSERV (CODEPLAN) e na próxima etapa
com o TERRAGEO (TERRACAP), com o Sistema do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE (SEMA) e com os Sistemas
SISLANCA e LANCDEB da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ;
 Inserção de base cartográfica, aerofotogrametria e imagens satélites georeferenciadas; e
 Implantação de Módulo Piloto, em fase de teste, para a inclusão de dados de Auditoria Urbanística,
conforme Programação Fiscal nº 003/ 2015.

10. Realização de Cooperações Técnicas Intersetoriais com os órgãos abaixo relacionados:
 TERRACAP para o planejamento de ações de fiscalização integradas, com apoio logístico, que atenderá
também as demandas de outras entidades do GDF, tais como Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural - SEAGRI, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB e Secretaria de Estado de
Economia e Desenvolvimento Sustentável - SEDS. Sendo prevista licitação para contratação de empresa visando o
monitoramento de novas ocupações do solo em especial para as áreas de proteção ambiental. Termo de Cooperação Técnica
assinado e publicado no DODF.
 Companhia de Água e Esgoto do DF - CAESB para colaboração em ações de prevenção e erradicação de
invasões, assinado e em vigor.
 Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH para realização de ações conjuntas
para os serviços de licenciamento de obras e gestão integrada da política de desenvolvimento urbano, em vigor.
 Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, termo assinado e sendo atualizado, em vigor.
11. Adoção de procedimentos operacionais para ações de fiscalização, por meio de Programações fiscais.
Foram elaboradas 30 Programações Fiscais desde janeiro de 2015, das quais 18 foram executadas e encerradas e 12 estão
em andamento. Abaixo segue a listagem das Programações fiscais por categoria.

Programações fiscais em andamento:
Programação Fiscal n0 001 - Demandas de Ouvidoria.
Data de Início: 02/04/2015.
Objeto: Implementar e padronizar o procedimento de distribuição das demandas da Ouvidoria
Quantidade de ações fiscais

14.937

Programação Fiscal n0 002 - Demandas de GED.
Data de Início: 02/04/2015.
Objeto: Implementar e padronizar o procedimento de distribuição e atendimento das demandas provenientes do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos - GED
Quantidade de ações fiscais

17.061
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Programação Fiscal n0 003 - Auditoria Urbana.
Data de Início: 02/04/2015.
Objetivo: Obter dados e informações atualizadas que possibilitem o monitoramento urbano em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio
de um diagnóstico situacional atualizado e apropriado às necessidades da AGEFIS.
Quantidade de ações fiscais

18.256

Programação Fiscal n0 013 - Certificado de Conclusão de Obras de Habite-se.
Data de Início: 20/07/2015.
Objetivo: Implantar e padronizar o procedimento de vistoria para Certificado de Conclusão de Obras e o preenchimento do Relatório de Vistoria para Habite-se
– RVH
Quantidade de ações fiscais

1.499

Programação Fiscal n0 019 - Acompanhamento de Obras Licenciadas - "Guias de Obras".
Data de início: 01/06/2015.
Objetivo: Implantar e padronizar o procedimento de acompanhamento de obras licenciadas e distribuição das Guias de Controle e Fiscalização de Obras.
Quantidade de ações fiscais

823

Programação Fiscal n0 021 - Acessibilidade.
Data de início: 08/10/2015.
Objetivo: Implementar e padronizar os procedimentos referentes à verificação das condições de acessibilidade, em cumprimento à legislação específica, por
meio de ações de educação e de fiscalização, no âmbito das atribuições da Agência de Fiscalização.
Quantidade de ações fiscais

133

Programação Fiscal n0 027 - Programação Fiscal de Rotina da Fiscalização de Limpeza Urbana - LURB.
Data deinício: julho 2015.
Objetivo: Estabelecer a fiscalização de rotina em todo território do Distrito Federal, por meio de ações fiscais continuadas com a aplicação do fluxograma
macro do Manual de Procedimentos Fiscais da especialidade Limpeza Urbana.
Quantidade de ações fiscais

4.852

Programação Fiscal n0 028 - Programação Fiscal de Rotina da Fiscalização de Obras - OEU.
Data de início: julho 2015.
Objetivo: Estabelecer a fiscalização de rotina em todo território do Distrito Federal, de acordo como Manual de Procedimentos Fiscais de Obras e com as
atribuições previstas no Art.40 da Lei n0 2.706/ 2001.
Quantidade de ações fiscais

396

Programação Fiscal n0 029 - Programação Fiscal de Rotina da Fiscalização de Atividades Econômicas - AE. Data de início: julho 2015.
Objetivo: Estabelecer a fiscalização de rotina em todo território do Distrito Federal, por meio de ações fiscais continuadas com a aplicação do fluxograma
macro existente no Manual de Fiscalização de Atividades Econômicas.
Quantidade de ações fiscais

2.275

Programação Fiscal n0 030 - Programação Fiscal de Rotina de Operações - OP.
Data de início: Agosto de 2015.
Objetivo:Estabelecer os procedimentos para as operações de rotina em todo território do Distrito Federal.
Quantidade de ações fiscais

4.852

Programação Fiscal n0 031 - Fiscalização em Parcelamento Irregular do Solo - Local: Vicente Pires.
Data de início: 06/07/2015.
Objetivo: Coibir construções sem o respectivo licenciamento.
Quantidade de ações fiscais
SUBTOTAL (1)

123
65.207


Programações fiscais encerradas:
Programação Fiscal n0 004.1 - Operação para remoção de comércio ambulante.
Locais: Rodoviária de Brasília, Setor Comercial Sul, Hospital de Base.
Data de início: 19/03/2015. Data de encerramento: 18/04/2015.
Objetivo: Desobstruir área pública ocupada irregularmente pelo comércio ambulante.
Quantidade de ações fiscais

385

Programação Fiscal n0 004.2 - Operação para remoção de comércio ambulante.
Locais: Estação de Metrô Shopping, Áreas Adjacentes ao Park Shopping e ao Carrefour.
Data de início: 04/05/2015. Datas de encerramento: julho de 2015.
Objetivo: Desobstruir área pública ocupada irregularmente pelo comércio ambulante.
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149

Programação Fiscal n0 005.1 - Gestão de Resíduos Sólidos - Local: Vicente Pires.
Data de início: 09/03/2015. Data de encerramento: 31/03/2015.
Objetivo: Desobstruir a área pública ocupada com propaganda irregular por meio de faixas, realizando ação preventiva de orientação à comunidade quanto
aos locais e recipientes para armazenamento temporário de resíduos, entre outras ações fiscais relativas às irregularidades no gerenciamento de resíduos
sólidos desta localidade.
Quantidade de ações fiscais

108

Programação Fiscal n0 005.2 - Gestão de Resíduos Sólidos.
Local: Ceilândia.
Data de início: 06/04/2015. Data de encerramento: 17/04/2015. - Objetivo: Desobstruir a área pública ocupada com propaganda irregular por meio de faixas,
realizando ação preventiva de orientação à comunidade quanto aos locais e recipientes para armazenamento temporário de resíduos, entre outras ações
fiscais relativas às irregularidades no gerenciamento de resíduos sólidos desta localidade.
Quantidade de ações fiscais

698

Programação Fiscal n0 005.3 - Gestão de Resíduos Sólidos.
Local: Asa Sul.
Data de início: 14/04/2015. Data de encerramento: 30/04/2015.
Objetivo: Desobstruir a área pública ocupada com propaganda irregular por meio de faixas, realizando ação preventiva de orientação à comunidade quanto
aos locais e recipientes para armazenamento temporário de resíduos, entre outras ações fiscais relativas às irregularidades no gerenciamento de resíduos
sólidos desta localidade.
Quantidade de ações fiscais

468

Programação Fiscal n0 006 - Vistoria Fiscal em Quiosques.
Local: Distrito Federal.
Data de início: 30/03/2015. Data de encerramento: 30/04/2015.
Objetivo: Regularizar a cobrança de Preço Público para quiosques.
Quantidade de ações fiscais

385

Programação Fiscal n0 007.1 - Grande Eventos.
Evento: Via Sacra - Morro da Capelinha.
Local: Planaltina. Data de início: 01/03/2015. Data de encerramento: 03/04/2015.
Objetivo: Coibir a instalação do comércio ambulante, sem autorização, em grandes eventos.
Quantidade de ações fiscais

24

Programação Fiscal n0 007.2 - Grande Eventos.
Evento: Aniversário de Brasília.
Local: Brasília. Data de início: 17/04/2015. Data de encerramento: 21/04/2015.
Objetivo: Coibir a instalação do comércio ambulante, sem autorização, em grandes eventos.
Quantidade de ações fiscais

26

Programação Fiscal n0 007.3 - Grande Eventos- Evento: Pentecostes.
Local: Taguatinga. Data de início: 13/05/2015. Data de encerramento: 24/04/2015.
Objetivo: Coibir a instalação do comércio ambulante, sem autorização, em grandes eventos.
Quantidade de ações fiscais

95

Programação Fiscal n0 008.1 - Fiscalização de Parcelamento Irregular do Solo.
Local: Altiplano Leste - Planaltina.
Data de início: 16/04/2015. Data de encerramento: 29/05/2015.
Objetivo: Elaborar diagnóstico de situação no Parcelamento Irregular Mini Chácaras - Altiplano Leste e promover ações fiscais em toda a área do
parcelamento, no comércio adjacente e nas áreas localizadas sob rede de alta tensão.
Quantidade de ações fiscais

13

Programação Fiscal n0 008.4 - Fiscalização de Parcelamento Irregular do Solo.
Local: Ceilândia.
Data de início: 29/04/2015. Data de encerramento: 09/06/2015.
Objetivo: Desobstrução das Áreas Públicas Intersticiais, "Becos de Ceilândia".
Quantidade de ações fiscais

486

Programação Fiscal n0 010 - Vistoria Fiscal em Quiosques.
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Local: Conjunto urbanístico de Brasília.
Data de início: 27/05/2015. Data de encerramento: 03/08/2015.
Objetivo: Efetuar cadastro e levantamento dos quiosques instalados no Conjunto Urbanístico de Brasília.
Quantidade de ações fiscais

7

Programação Fiscal n0 012 - Remoção ostensiva de faixas.
Local: Lago Sul.
Data de início: 09/04/2015. Data de encerramento: 12/04/2015.
Objetivo: Coibir propaganda irregular em vias públicas por meio de faixas.
Quantidade de ações fiscais

15

Programação Fiscal n0 012.2 - Remoção ostensiva de faixas.
Local: Brasília, Cruzeiro, Candangolândia e Lago Norte.
Data de início: 09/04/2015. Data de encerramento: 10/04/2015.
Objetivo: Coibir propaganda irregular em vias públicas por meio de faixas.
Quantidade de ações fiscais

92

Programação Fiscal n0 012.3 - Remoção ostensiva de faixas.
Local: Lago Sul.
Data de início: 17/04/2015. Data de encerramento: 21/04/2015. - Objetivo: Coibir propaganda irregular em vias públicas por meio de faixas.
Quantidade de ações fiscais

53

Programação Fiscal n0 016 - Gestão de Resíduos Sólidos Genérica.
Local: Distrito Federal.
Data de início: 30/04/2015. Data de encerramento: Julho, 2015.
Objetivo: Executar diversas ações de orientação e fiscalização em uma localidade do Distrito Federal, tendo como base a visão holística que os inspetores
fiscais possuem para a verificação de diversos tipos de irregularidades na gestão de resíduos sólidos.
Quantidade de ações fiscais

14.268

Programação Fiscal n0 017 - Feiras.
Local: Distrito Federal.
Data de início: 30/04/2015. Data de encerramento: 04/05/2015.
Objetivo: Orientar acerca do uso adequado de recipientes com sacos plásticos para a disposição adequada dos resíduos gerados em Feiras Livres e
Permanentes de todo Distrito Federal, que favorecem a manutenção da limpeza no espaço utilizado pelas feiras. A ação fiscal também irá verificar a utilização
de recipientes diferenciados para resíduos orgânicos e recicláveis e a manutenção, higienização e localização destes recipientes.
Quantidade de pessoas capacitadas
SUBTOTAL (2)

963
18.235

TOTAL 1+2

83.442

12. Capacitação de 1.630 pessoas, sendo 1.514 servidores e 116 participantes da sociedade civil em
conformidade com o quadro abaixo:
Item

Evento/Curso

Carga
Horária

Data

Nº de Participantes

01

WorkShopDescarte Resíduos Sólidos de Saúde

08

06 e 07/08

163

02

Media Training

20

01 a 04/12

01

03

2º Seminário sobre captação e execução de recursos públicos

04

24/11

07

04

Básico de informática - Excel

20

16 a 20/11

03

05

Básico de indicadores de desempenho

20

09 a 13/11

02

06

Cerimonial e protocolo de eventos

20

03 a 09/11

01

07

Convênios da União propostos pelo Governo do Distrito Federal

20

26 a 29/10

03

08

Curso Básico de Informática - Windows 7

20

28/09 a 02/10

01

09

Educação Financeira Pessoal

08

21 a 22/09

01

10

Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

20

14 a 18/09

01

11

Curso Básico de Informática - Excel

20

24 a 28/08

01

12

Lei Complementar nº 840 de 23/12/2011

20

24 a 28/08

01

13

Treinamento no Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP)

08

12 e 13/08

01

14

Treinamento no Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP)

08

10 e 11/08

01

15

Licitação e Contratos - Aspectos Gerais - TCB

20

03 e 07/08

01
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Item

Evento/Curso

Carga
Horária

Data

Nº de Participantes

16

Palestra: Como Administrar o Tempo e Aproveitar Melhor a Vida

04

30/07

05

17

Palestra: Gestão de contratos e convênios – a visão e a atuação do
TCDF.

04

25/06

03

18

Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência

20

15 a 19/06

01

19

Lei Complementar nº 840/2011

20

11 a 15/05

01

20

Excelência no atendimento ao cidadão

20

04 a 08/05

01

21

Gestão e Fiscalização de Contratos

20

04 a 08/05

01

22

Lei Complementar nº 840/2011

20

04 a 08/05

01

23

Processo Disciplinar

20

04 a 08/05

01

24

Treinamento no Sistema Integrado de Controle de Processos (SICO

08

29 e 30/04

01

25

Treinamento no Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP)

08

27 e 28/04

02

26

Palestra: Superação e Resultados Sensacionais

04

23/04

02

27

Palestra: Carta de Serviços ao Cidadão

04

23/04

06

28

Treinamento no Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP)

08

23 e 24/04

01

29

Lei Complementar nº 840/2011

20

13 a 17/04

03

30

Palestra: Inovações Contidas na Lei Complementar nº 840/2011

04

11/03

01

31

Oficina de elaboração da Política de Fiscalização do Distrito Federal

08

19 e 20/08

70

32

Palestra: Acessibilidade, Cidadania e Controle

04

27/08

94

33

Congresso: VIII CONSAD

24

26 a 28/05

05

34

Treinamento em TERRAGEO

04

03/06

19

35

Acessibilidade e Calçadas para Fins de Habite-se

04

31/07

18

36

Capacitação em Rotinas de Atendimento ao Público

04

24/06

15

37

Oficina de capacitação para uso do novo SISAF

04

03/07

32

38

Oficina de capacitação para uso do novo SISAF

04

02/07

22

39

Oficina de capacitação para uso do novo SISAF

04

01/07

29

40

Seminário ENAP: Papel do Estado no Século XXI

08

3 e 4/09

01

41

Conferência: Carreiras Típicas de Estado - FONACATE

04

17/06

03

42

Oficina Programação Fiscal de Rotina

12

22,24 e 25/06

28

43

Oficina: Taxa de Execução de Obras – RAF 2

04

1/09

13

44

Oficina: Taxa de Execução de Obras – RAF 6

04

2/09

14

45

Oficina: Taxa de Execução de Obras – RAF 5

04

3/09

22

46

Oficina: Taxa de Execução de Obras – RAF 3

04

3/09

10

47

Oficina:Taxa de Execução de Obras – SEDE e RAF 1

04

4/09

38

48

Oficina: Politica de Fiscalização do DF

08

9 e 10/09

93

49

Oficina Geral: Politica de Fiscalização do DF

08

16/09

13

50

Plenária do Decreto da Política de Fiscalização

04

15/10

38

51

Encontro: Nova Agefis

12

09 e 10/12

486

52

Encontro: Política de Fiscalização – RAF 5

04

30/07

60

53

Encontro: Política de Fiscalização – RAF 2

04

29/07

32

54

Encontro: Política de Fiscalização – RAF 1 e 3

04

31/07

57

55

Oficina: Tombamento Urbano

04

12/08

15

56

Encontro: Política de Fiscalização – SEDE

08

04/08

20

57

Treinamento: Acessibilidade em Calçadas – RAF 4

08

17 e 19/08

25

58

Palestra aos Síndicos: Acessibilidade em Calçadas

03

18/08

22

59

Encontro Apresentação à SUFAE da Nova Estrutura

02

13/11

34

60

Encontro Apresentação à SUFISO da Nova Estrutura

02

13/11

44

61

Curso de Atualização da Norma ABNT NBR 9050

04

09/12

22

62

Curso de Atualização da Norma ABNT NBR 9050

04

16/12

18

Total

1.630

3
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Em 2015 foram promovidos vários eventos que contribuíram para a concretização dos objetivos estratégicos nos
termos do citado Planejamento Estratégico 2010-2015: Fortalecimento Institucional e o Aprimoramento da Performance Fiscal e
da Qualidade do Trabalho; e a Capacitação com vistas a aperfeiçoar, qualificar e valorizar o servidor.
Assim, nesse sentido, a instituição somou 591 horas em conferências, cursos, encontros, oficinas, palestras,
seminários e treinamentos.
13. Elaboração de normas e procedimentos cabendo destaque para as seguintes atividades:

Revisões das legislações da Pasta Pública da AGEFIS e das que afetam as ações fiscais, tais como o
Código de Obras e Edificações, a Minuta do Código de Posturas do Distrito Federal e a Instrução atinente ao Relatório de Meios
Utilizados – RMU;

Elaboração do Regimento Interno conforme nova estruturação da AGEFIS; de procedimentos e rotinas
de trabalho; de Leis, Decretos e Instruções Normativas de interesse da AGEFIS;

Continuidade do Projeto Suporte Legal às Ações Fiscais (ARIS, ARINE e demais áreas urbanas) e do
Projeto de Vistoria para emissão do Certificado de Conclusão dos Parcelamentos Urbanos;

Suporte à revisão dos Manuais de Fiscalização (Obras, Atividades Econômicas e Limpeza Urbana);

Elaboração de procedimentos e rotinas de trabalho;

Elaboração de treze Instruções Normativas, das quais destacam-se:
– Instrução Normativa nº 81/2015, instituindo Comissão Técnica de Julgamento – CTJ;
– Instrução de Serviço nº 160/2015, designando os integrantes da CTJ;
– Instrução Normativa nº 80/2015, relativa à alteração da meta mensal de julgamento do Regimento Interno do
TJA;
– Instrução Normativa nº 074/2015, que alterou os artigos 5º e 6º da IN 68/2014 (efeito suspensivo);
– Minuta de Instrução instituindo o Formulário nº 3, relativo ao requerimento para solicitação de vistoria para
Habite-se;
– Instrução de Serviço nº 87/2015 que cessou os efeitos da Instrução nº235/2014 - creches (concluída);
– Minuta de Instrução que institui grupo de trabalho para elaboração a política de fiscalização;
– Instrução nº 79/2015 referente ao Regimento Interno do Conselho Distrital de Fiscalização - COF
(concluída);
– Instrução Normativa nº 83/2015, referente às Escalas de Serviço.
 Acompanhamento da aprovação das leis da Câmara Legislativa;
 Revisão das penalidades da Lei nº 755/2008, do Decreto nº 33.974/2012, da Lei específica para Estação
Rádio Base (ERB) para área pública e privada, PDOT/2012, PPCUB e LUOS, da “Lei dos Puxadinhos” da Asa Sul, da Lei nº
766/2008 e do Decreto nº 30.254/2009;
 Participação no Grupo Interinstitucional de Trabalhos, coordenado pela Secretaria de Trabalho, para
elaborar legislação específica relativa aos “Food Trucks” no Distrito Federal;
 Participação em reuniões junto a SEGETH/IPHAN para discutir o papel da AGEFIS na aplicação da ODIR e
ONALT para o desenvolvimento de legislação relativa às Outorgas Onerosas do Direito de Construir e de Alteração de Uso;
 Regulamentação das penalidades da legislação referente a Permissão de uso para a utilização de Áreas
Públicas; e,
 Emissão de vinte e três Pareceres Técnicos quanto a Projetos de Lei e orientações no que tange a aplicação
de legislação.
14. Planejamentos, pesquisas, auditorias, levantamentos e mapeamentos do território do Distrito
Federal: Composto por trabalhos instrumentalizados por ferramentas de geoprocessamento, para atender além das demandas
da AGEFIS, diversas solicitações externas, especialmente as oriundas do Ministério Público do DF e Territórios no que diz
respeito ao trato da informação geográfica. Tais trabalhos seguem organizados em demandas externas e demandas internas,
conforme a seguir:
 Demandas externas:
–
–
dezembro/2015),
Lago Norte.
–
–

Plano Orla – Plano de Ação para a democratização da Orla do Lago Paranoá - 1ª Etapa; e
Plano Orla – Plano de Ação para a democratização da Orla do Lago Paranoá - 2ª Etapa (iniciado em
que compreende o Planejamento, Mapeamento e Cálculo de Áreas a serem desobstruídas no Lago Sul e
Demandas internas:
Relatório de Auditoria (Bares e Boates);
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– Mapeamento dos Pontos de Despejo de Entulho e de Lixo nas Regiões Administrativas (154 Pranchas, 897
pontos mapeados);
– Relatório de Auditoria Urbanística - Mapeamento das Áreas Urbanas Regularizadas para fins de vistoria, em
Brasília, Gama, Taguatinga, Sobradinho, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Lago Sul e Riacho Fundo;
– Levantamento e Mapeamento - Becos da Ceilândia (Projetos aprovados, Lotes doados, Lotes invadidos,
vistoria);
– Levantamento e Mapeamento de áreas invadidas para fins de locação de Bacias de Contenção de Águas
Pluviais da CAESB no Setor Habitacional Sol Nascente – Ceilândia;
– Mapeamento de Engenhos Publicitários conforme informação repassada pelas Administrações Regionais da
Ceilândia e Taguatinga;
– Estudo referente à Ocupação de Áreas Públicas no Comércio Local da Asa Sul e Norte, Brasília;
– Planejamento e Mapeamento para subsidiar Operação Ambulantes;
– Levantamento (por imagens e junto a outros órgãos) e Mapeamento de Áreas Prioritárias para Desobstrução
no Território do Distrito Federal;
– Planejamento para Monitoramento - Estudo e Definição de Matriz Rápida de Impacto Territorial (MARIT),
para Identificação e Mapeamento de Áreas Prioritárias para Desobstrução no Território, em conjunto com a Assessoria de
Planejamento, outros órgãos do GDF (SEAGRI, SEMA, SEGETH, TERRACAP, Defesa Civil, Secretaria de Estado de
Segurança) e órgãos do Governo Federal (SPU, IBRAM, IBGE, ICMBio);
– Monitoramento - Levantamento (por imagens, por informações da SUFAE/AGEFIS, da Casa Civil do GDF e
da Secretaria de Estado de Segurança) e Mapeamento para a Operação BARES, SQN 408/409;
– Monitoramento - Mapeamento (por imagens, por informações da SUPLAN/AGEFIS) referente ao Projeto
Acessibilidade Águas Claras;
– Elaboração de mapas pontuais contextualizados para o planejamento e atuação fiscal em atendimento à
demanda de outras unidades da AGEFIS;
– Participação na definição da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF – PFAU/DF;
– Participação do Planejamento Estratégico da SUOP.
No que se refere às demais unidades desta AGEFIS, seguem os seguintes resultados:
O sistema de Ouvidoria do GDF repassou para a AGEFIS em 2015 um total de 16.997 ocorrências
discriminadas em reclamações, denúncias e solicitações/informações, das quais 81% foram concluídas. Houve um acréscimo
de 22% de solicitações via ouvidoria no exercício de 2015 em relação ao ano anterior,e, proporcionalmente, o grau de
resolubilidade se manteve. As tabelas abaixo demonstram os quantitativos e os comparativos em relação às ouvidorias
tramitadas desde 2011 até 2015.

VARIAÇÕES ANUAIS OUVIDORIA
2011-2012:
2012-2013:
2013-2014:
2014-2015:
Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

18% de acréscimo
49% de decréscimo
28% de acréscimo
22% de acréscimo

% DE OUVIDORIAS CONCLUÍDAS
2011 5.446 do total de 15.445 = 35%
2012 8.509 do total de 18.909 = 45%
2013 4.625 do total de 9.586 = 48%
2014 11.379 do total de 13.258 = 83%
2015 13.873 do total de 16.997 = 81%
Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.
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O gráfico abaixo demonstra o percentual de informações encaminhadas internamente aos setores
correspondentes da AGEFIS pela equipe de Ouvidoria da AGEFIS:

Fonte: TAG/ Ouvidoria GDF.

A Coordenadoria de Atendimento ao Público – COAP da AGEFIS, que recebe demandas sobre o trâmite de
ações fiscalizatórias de forma direta da população por meio de telefones específicos existentes nas Regiões Administrativas
Fiscais (RAFs) e na Sede da AGEFIS, assim como por meio dos postos de atendimento do GDF “Na Hora” das cidades de
Taguatinga e Riacho Fundo e pelo Disque Acessibilidade, realizou, em 2015, 109.177 atendimentos. Tais demandas consistem
em: lançamento de taxas, parcelamento administrativo, recursos, nada consta e outros tipos de atendimentos pontuais acerca
das ações fiscais realizadas, esclarecimentos e acompanhamento de requerimentos e recursos.
Em 2015 foram desativados os postos de atendimento das RAFs 04 e 06, porém não houve impacto nos
resultados, demonstrando que a centralização do atendimento à população em alguns locais estratégicos é um bom formato de
sistematização de recebimento das demandas.
Em 2015, foram tramitadas ao mês uma média 9.100 solicitações. Em 2014, foram tramitadas 85.995
demandas, uma média de 7.166 solicitações ao mês. O acréscimo de 26% ocorrido em 2015, se deve em parte, às melhorias
operadas na qualidade do atendimento e a um maior acompanhamento dos tramites administrativos decorrentes destas
demandas.
Abaixo as Tabelas que retratam os quantitativos relativos a este serviço:

Fonte: COAP/ AGEFIS.
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ÁREA DE ATUAÇÃO
Lançamentos de Taxas
8.619
Parcelamento Administrativo
751

VARIAÇÃO ANUAL COAP

8%
1%

2011-2012:

15% de decréscimo

Recursos

11.810

11%

2012-2013:

9% de acréscimo

Nada Consta

13.671

13%

2013-2014:

4% de decréscimo

Atendimentos Diversos

74.326

68%

2014-2015:

26% de acréscimo

109.177

100%

TOTAL

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

Ainda nesta Coordenação é importante o destaque dos quantitativos de atendimentos recebidos nas unidades
mencionadas acima, conforme demonstra a Tabela:
UNIDADES
RAF 01/03
RAF 02
RAF 04
RAF 05
RAF 06
SEDE AGEFIS/
NA HORA
Taguatinga e
Riacho Fundo
TOTAL ANUAL

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS RECEBIDOS VIA COAP
2011
2012
2013
2014
46.818
33.681
45.285
45.798
6.688
4.563
5.556
6.217
8.599
8.111
7.456
10.020
18.154
11.501
16.263
11.560
4.777
4.230
4.854
3.932

10.510
95.546

18.934
81.020

10.069
89.483

8.468
85.995

2015
56.533
6.425
posto fechado
36.307
posto fechado

9.912
109.177

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

A Arrecadação da AGEFIS, no exercício de 2015, obteve um acréscimo de 14% em relação ao exercício
anterior, conforme Tabela abaixo, explicado pela reforma nos procedimentos para tramitação dos processos administrativos,
com a padronização dos julgamentos referentes aos autos de infração lavrados e a implementação de banco de dados para a
sua devida continuidade. Para tal foi criada a Comissão Técnica de Julgamento por meio da Instrução Normativa n0 81, de 03
de setembro de 2016 (DODF 172 de 04/09/2015). Cabe destaque ainda para a programação fiscal nº 006 - Vistoria Fiscal em
Quiosques - da qual as 385 ações fiscais realizadas, podem ser associadas a um aumento na arrecadação em preço público e
parcelamento em R$ 691.651,84, 21% em relação ao arrecadado em 2014.

Fonte: COREC, Coordenadoria da Receita - AGEFIS.
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VARIAÇÕES ANUAIS ARRECADAÇÃO
2011-2012:

28% de acréscimo

2012-2013:

15% de acréscimo

2013-2014:

1% de acréscimo

2014-2015:

14% de acréscimo

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS

As ações fiscais executadas foram contabilizadas conforme a especialidade fiscal, em Autos de Notificação,
Autos de Infração, Autos de Interdição, Autos de Apreensão, Autos de Intimação Demolitória, Autos de Embargo, Retiradas/
Remoções e alguns relatórios de ações fiscais específicos, todos inseridos no ambiente das supracitadas Programações
Fiscais. Assim todos os resultados alcançados em 2015, demonstrados nas Tabelas abaixo, estão inseridos no entendimento e
na adaptação aos procedimentos propostos pelas Programações Fiscais, que trouxe, além de uma nova divisão espacial e das
equipes operacionais, o detalhamento da execução das operações e seus desdobramentos, tais como monitoramento, dados e
informações gerenciais. Ainda assim cabe o destaque à relevância da mudança da metodologia de trabalho ocasionado pelo
aprimoramento da gestão institucional decorrentes da reestruturação da Agência.
Neste contexto a Superintendência de Atividades Econômicas – SUFAE realizou em 2015 um total de 5.107
autuações fiscais, atestando uma redução de 3% em relação ao ano 2014. A Tabela abaixo sinaliza o histórico dos dados
desde 2011 a 2015:

Fonte: SUFAE/ AGEFIS.

VARIAÇÕES ANUAIS SUFAE
2011-2012:
2012-2013:
2013-2014:
2014-2015:

45% de decréscimo
18% de decréscimo
31% de decréscimo
3% de decréscimo

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.
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Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

Já a Superintendência de Fiscalização de Obras – SUFISO realizou em 2015 um total de 16.063 autuações
fiscais, atestando uma redução de 18 % em relação ao ano 2014. Todavia observa-se um aumento de cerca de 26 % em
relação ao ano de 2011. As Tabelas abaixo sinalizam o histórico dos dados desde 2011 a 2015:

Fonte: SUFISO/ AGEFIS.

VARIAÇÕES ANUAIS SUFISO
2011-2012:
2012-2013:
2013-2014:
2014-2015:

10% de acréscimo
5% de acréscimo
34% de decréscimo
18% de decréscimo

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.
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Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.

A Superintendência de Limpeza Urbana realizou em 2015 um total de 16.063 autuações fiscais, uma redução
de 7% em relação ao ano 2014. Foram acrescentadas duas tabelas, uma acerca das ações fiscais que resultam na
retirada/remoção de resíduos dispostos inadequadamente em áreas públicas (serviço realizado pelo SLU e Administrações
Regionais), que obteve uma redução de 52% em relação à 2014. Essa Superintendência reforçou, por meio das Programações
Fiscais, a etapa de orientação aos geradores sobre o gerenciamento de resíduos, o que veio colaborar com uma redução
expressiva de focos crônicos de lixo. A outra Tabela reflete o quantitativo de faixas clandestinas removidas pelos próprios
inspetores fiscais, cujo quantitativo obteve um incremento de 29% em relação ao ano anterior.

Fonte: SUFLURB/ AGEFIS.

VARIAÇÕES ANUAIS SUFLURB
2011-2012:
2012-2013:
2013-2014:
2014-2015:

47% de acréscimo
13% de decréscimo
6% de decréscimo
7% de decréscimo

Fonte: SUPLAN/ AGEFIS.
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Fonte: SUFLURB/ AGEFIS.

Fonte: SUFLURB/ AGEFIS.

Fonte: SUFLURB/ AGEFIS.
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Em 2015 o método de trabalho da Superintendência de Operações – SUOP, foi aprimorado, em função da
instituição do Comitê de Governança, em prol da efetividade das ações da Agência no combate às ocupações irregulares e
promoção da ordem urbanística, fundiária e ambiental. Com enfoque em ações estratégicas de preservação, proteção e
controle voltadas ao combate de práticas ilícitas afetas ao uso e ocupação do solo, foram priorizadas as operações de grande
escala. Também modificou-se a forma de aferir essas atividades da Agência. Posto que, figurando como componente do mapa
estratégico do Governo do Distrito Federal, relacionado ao objetivo estratégico promover o planejamento, ordenamento e
regularização territorial de forma integrada e sustentável, foi proposto, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG ,
o indicador área desobstruída em território ilegal .
Nesse contexto, no ano de 2015, foram realizadas 467 operações, dentre essas, 12 de grande porte, as
quais perfazem uma área de 1.608.678,34 m2 (um milhão seiscentos e oito mil, seiscentos e setenta e oito metros quadrados e
trinta e quatro decímetros quadrados), realizadas nos seguintes locais:

Setor de Indústria e Abastecimento - SIA: área de uso comum do povo, ocupação irregular interferindo
em parcelamento;

Sol Nascente - Ceilândia: área destinada à infraestrutura, equipamentos públicos e regularização de
interesse social;

Parque Primavera - Taguatinga: área de proteção ambiental;

QL 02 - Lago Norte: área de proteção ambiental;

Parque Retirinho – Planaltina, área de proteção ambiental;

QL 12 - Lago Sul: área de proteção ambiental;

Chácara 200 - Vicente Pires: área destinada à infraestrutura, equipamentos públicos e regularização de
interesse específico;

CNN1 - Ceilândia: ocupação de área pública pelo Supermercado Tatico;

QL 02 - Lago Norte: área de proteção permanente do Lago Paranoá;

Sol Nascente, Ceilândia: áreas no trecho 1 destinadas à infraestrutura, equipamentos públicos e
regularização de interesse social;

Parque Ecológico Gatumé, Samambaia: área de proteção ambiental;

Condomínio Bouganville, e

Parque Ecológico do Bosque - Lago Sul: área de proteção ambiental.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE:
Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para 2016
Desde a criação da AGEFIS, quando lhe foi conferida autonomia administrativa e financeira, busca-se promover
um modelo de administração ágil, aprimorando a capacidade de se antecipar e agir tempestivamente em relação aos grandes
problemas que incidem no território, com especial atenção à ocupação ilegal, e pautar-se em tecnologias inovadoras de gestão
que proporcionem a economicidade no gasto público.
Em conseqüência, desde então dedica-se em propor instrumentos de gestão para o desempenho efetivo e
eficaz da fiscalização de atividades urbanas, priorizando as ações estratégicas, apoiadas em mecanismos desenvolvidos para a
gestão integrada de fiscalização e controle do território, articulando-se nas diferentes esferas do GDF, assim otimizando o custo
do Estado.
Cabe apontar, dentre esses instrumentos, o Plano Estratégico para o período de 2010 a 2015, aprovado pela
Instrução Normativa nº 56 de 15 de junho de 2012, que foi prorrogado por meio da Instrução de Serviço nº 227, de 16 de
dezembro de 2015 por mais um ano. Este Plano possibilitou a formulação de objetivos, seleção de programas de ação e sua
execução, levando em conta as condições internas e externas e o cumprimento das metas esperadas para a AGEFIS.
Em janeiro de 2015, houve a alteração das equipes administrativas do Governo do Distrito Federal, em face das
eleições ocorridas em novembro de 2014.
Dificuldades inerentes à mudança de governo, compuseram-se com as geradas pela necessidade de um
diagnóstico da estrutura administrativa da Agência para permitir a execução eficiente dos projetos do novo governo, e propor
Programas Temáticos e indicadores de acompanhamento, da AGEFIS, na elaboração do Plano Plurianual de 2016-2019, que
foi encaminhado à Câmara Legislativa em setembro de 2015.
A nova administração da AGEFIS, não obstante essas dificuldades, além de se empenhar a manter o bom
funcionamento do órgão, buscou, no que diz respeito à gestão, uma série de mudanças nas práticas normalmente adotadas
pela Agência. Entende-se aqui, que ações específicas não puderam ser interrompidas, garantindo a continuidade dos serviços
de fiscalização.
Dentre essas mudanças, vale ressaltar:
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– a construção da Política de Fiscalização de Atividades Urbanas, elaborada em 2.015, prevista no § 1º,
Art. 2º da supracitada Lei nº 4.150, de 05 de junho de 2008, que visa estabelecer um modelo de fiscalização que integre ações,
crie arranjos de governança, defina instâncias de decisão, contenha objetivos claros e apresente diretrizes norteadoras
almejando um controle mais eficiente e efetivo.
– a Reestruturação Administrativa da Agência, aprovada pelo Decreto nº 36944 de 03 de dezembro de
2.015, concebida em consonância com a supramencionada Política e incorpora um novo modelo de administração que dá
ênfase na concentração da fiscalização visando maximizar a utilização de recursos humanos e está calcada em uma atuação
fiscal que utilize em larga escala a tecnologia da informação por meio do novo Sistema Informatizado de Serviços e Ações
Fiscais - SISAF. São grandes as transformações e romperão com velhos paradigmas tais como:
 extinção das Regiões Administrativas Fiscais nos moldes antigos;
 criação de Diretorias voltadas para a importância dos temas de atuação fiscal, conforme Objetivos e
Diretrizes da citada Política, abandonando-se o modelo de divisão do território por trechos;
 criação de Unidades de Planejamento Tático e Operacional vinculadas às Superintendências que
auxiliarão na visão sistêmica do desempenho da fiscalização.
Entre os desafios da nova gestão, sobressai-se a compatibilização entre os instrumentos de fiscalização aos de
planejamento de uso do solo e os investimentos necessários e previstos nos demais instrumentos da gestão financeira, tais
como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento, uma vez que parte das ações preconizadas se
concretizarão em gastos públicos a serem priorizados.
O processo de planejamento urbano não pode ignorar a fiscalização enquanto instrumento efetivo de controle
do uso e ocupação do solo, indispensável para a implementação do próprio Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF PDOT, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009. Posto que, do ponto de vista puramente normativo, os planos
diretores não são suficientes para promover o desenvolvimento urbano almejado.
O planejamento urbano deve estar combinado com as necessidades de toda a sociedade, e permitir melhor
funcionalidade da ocupação do espaço, mas também deve levar o acesso à moradia e condições básicas de habitação às
comunidades mais carentes, assegurar uma utilização sustentável do ambiente urbano, proteger o patrimônio histórico,
estimular a cultura local, disponibilizar locais de lazer, aprimorar a mobilidade espacial. Enfim, são atribuições que não se
hierarquizam, muito menos que devem ser interrompidas.
Por isso o controle e o acompanhamento da implementação do PDOT são determinantes para que o
desenvolvimento urbano ocorra em conformidade com o seu critério regulador. Portanto, o papel da fiscalização é fundamental
no desenvolvimento de ações de controle e vigilância destinadas a impedir o estabelecimento ou a continuidade de atividades
consideradas em desconformidade com o que foi planejado.
O controle para a realização dos objetivos e metas desse Plano Diretor é uma atribuição dos gestores públicos e
o baixo investimento em recursos financeiros e humanos nos serviços de fiscalização, delineado nos últimos anos, vem
desenhando o grave cenário de excessiva quantidade de usos e ocupações ilegais no território do Distrito Federal, configurando
dificuldades no seu controle e impactando negativamente a qualidade de vida da população.
Urge para o enfrentamento dessa questão a aplicação de mecanismos para o fortalecimento da fiscalização.
A AGEFIS tem aprimorado a gestão para melhorar sua produtividade, mas o baixo orçamento aliado ao reiterados
contingenciamentos de recursos escasseando a disponibilidade financeira, a redução da força de trabalho ano a ano, a falta de
equipamentos para realização da atividade fim, de investimentos em tecnologia de informação tem impactado negativamente
sua atuação.
Analisando-se o quantitativo de ações fiscais de 2014 (35.330), em comparação com o que fora realizado em
2015 (29.602), temos 16% a menos realizado. Tais números vêm sofrendo reduções graduais devido ao impacto das ações
planejadas de prevenção com a disseminação de informação qualificada e capacitação continuada em temas específicos de
interesse da Agência, quais sejam, acessibilidade, monitoramento territorial, separação de resíduos na fonte geradora,
disposição de resíduos sólidos, entre outros. Outrossim, no mesmo período, houve uma redução representativa da força de
trabalho da Agência (cerca de 27%), em função das recorrentes aposentadorias de servidores. Contudo, o aumento da média
de autos/servidor/ano, no último ano sinaliza para o considerável sucesso do esforço de gestão empreendido pela Agência.
Dessa maneira, apesar do êxito percebido em relação aos resultados alcançados no ano de 2014, decorrente
das ações de planejamento e gestão oportunizadas em 2015, observa-se significativa redução do serviço de fiscalização no
Distrito Federal, com considerável diminuição do número de agentes fiscais. Percebe-se, pois, um cenário de fragilização da
capacidade fiscalizatória e de controle territorial do Estado.
Dentre os esforçso de gestão realizado pela AGEFIS no período de 2015, destacam-se as seguintes ações
empreendidas:
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF – CONPLAN: a integração da AGEFIS ao CONPLAN
vai ao encontro do objetivo de supervisionar a ação de fiscalização e acompanhamento da ocupação territorial do DF , bem
como a aplicação e o cumprimento das políticas, planos, objetivos e diretrizes de ordenação do território.
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Comitê de Governança: foi instituído para assegurar a ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de
ações estratégicas de preservação, proteção e operacionalização e controle para prevenir, coibir e conter práticas ilícitas afetas
ao uso, ocupação ou parcelamento do solo, inclusive os ocorrentes em áreas de interesse ambiental.
Política de Fiscalização de Atividades Urbanas: concepção de um modelo de fiscalização que integre ações,
crie arranjos de governança, defina instâncias de decisão, contenha objetivos claros e apresente diretrizes norteadoras para os
seus instrumentos de atuação.
Participação na elaboração do Plano Plurianual (PPA 2016-2019): processo de validação dos Programas
Temáticos, Projetos Estratégicos e Objetivos Específicos pelo Governador e Secretários de Estado, que incumbiu a AGEFIS da
coordenação do Projeto Estratégico “Fortalecimento da Fiscalização, monitoramento e controle do território”.
Elaboração de Matriz Multicriterial de Análise de Impacto Territorial: ferramenta elaborada com o objetivo de
estabelecer critérios de avaliação dos efeitos dos impactos, urbanísticos, ambientais e fundiários, causados pelas ocupações
ilegais no DF, que permite múltiplas análises comparando diferentes localidades ocupadas ilegalmente, estabelecendo
prioridades de desobstrução; e, auxilia as tomadas de decisões.
Elaboração, junto à Subsecretaria de Programas, Projetos e Processos Estratégicos – SUPPE, do Painel de
Contribuição da AGEFIS para a realização das estratégias de governo (indicadores estratégicos) e gestão de processos
críticos à estratégia de Governo (indicadores de processo), gestão de projetos estratégicos, bem como à medição do seu
desempenho, para o cumprimento dos Objetivos do Mapa Estratégico do Governo do Distrito Federal.
Programações Fiscais: Foram elaboradas 30 Programações Fiscais desde janeiro de 2015 - 18 executadas e
12 em andamento -, das quais originaram-se 83.442 ações fiscais.
Capacitação: certificação de 1.630 pessoas, totalizando 1.514 servidores e 116 participantes da sociedade civil.
Planejamentos, pesquisas, auditorias, levantamentos e mapeamentos do território do DF: composição de
trabalhos instrumentalizados por ferramentas de geoprocessamento, para atender além das demandas da AGEFIS e diversas
solicitações externas, especialmente as oriundas do Ministério Público do DF e Territórios no que diz respeito ao trato da
informação geográfica.
Desobstruções de áreas ocupadas ilegalmente, empreendidas em ações integradas de fiscalização: em
2015 foram realizadas 487 operações, em média 41 operações ao mês, quando foi desobstruído um total de 1.608.678,34 m2
(um milhão seiscentos e oito mil, seiscentos e setenta e oito metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) de
terras públicas ocupadas ilegalmente, dentre elas, 130 mil m2 de áreas públicas na Orla do Lago Paranoá e demolidas um total
de 5.533 edificações clandestinas. Nesse cenário, percebe-se a redução de 28% de operações efetuadas em 2015 em
comparação com o exercício anterior; tal fato, decorre do porte das operações realizadas, que contemplaram grandes áreas,
com logística e planejamento integrado. Sobremaneira, demandaram parceria com outros órgãos do governo e formalização de
um cronograma de execução a longo prazo.
O ano de 2015 caracterizou-se pela revisão dos métodos de trabalho da Agência e decorrente reestruturação,
voltados para melhorar a efetividade e a eficiência no controle e vigilância, tanto em escala territorial, quanto na das
desconformidades de uso e ocupação do solo em aglomerados urbanos e rurais. Buscou-se consolidar o papel de protagonista
na implementação da Política de Fiscalização Urbana do Distrito Federal, em consonância com a Política de Desenvolvimento
Urbano prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT.
Enfim, o aprimoramento da gestão buscado pela AGEFIS impactou positivamente sua produtividade, que,
apesar da redução da força de trabalho ano a ano, do orçamento restrito e dos constantes contingenciamentos de recursos e da
falta de equipamentos, manteve-se constante em relação aos anos anteriores.
Nesse sentido, com os devidos investimentos em equipamentos e pessoal, acredita-se que a performance da
Agência possa melhorar, com ganhos para o ordenamento urbano e fundiário, bem como a sustentabilidade ambiental do
território. Fala-se do seu potencial como agente sob o qual recai o zelo pela qualidade da ocupação do espaço urbano e rural, o
acesso da população à moradia e a serviços públicos comunitários e urbanos e a proteção do patrimônio ambiental e urbano do
Distrito Federal. Ressaltem-se os efeitos decorrentes de sua atuação na melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal, além
do apoio a políticas intersetoriais, como mobilidade, lazer, cultura e segurança.
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3.3. FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAP/DF – UO: 09.202

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP-DF, Fundação pública vinculada à Casa Civil do
Distrito Federal, conforme publicação do Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, publicado no Suplemento-B ao DODF nº
207, de 27 de outubro de 2015, instituída pela Lei nº. 347, de 04 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº. 3.652, de 09 de
agosto de 2005, tem personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio,
sede e foro na cidade de Brasília, jurisdição em todo o Distrito Federal, com prazo indeterminado de duração. Em razão desta
mudança, a UO, cujo código anterior era 40.201, passou a utilizar o 09.202.
É regida pelo decreto nº. 27.958, de 16 de maio de 2007, que aprova o Estatuto Social, tendo por finalidade
estimular, apoiar e promover o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal viabilizando as ações de Ciência, Tecnologia e
Inovação, bem-estar da população, defesa do meio ambiente e progresso da Ciência e Tecnologia, em consonância com a
Política de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, definida pelo Governo do Distrito Federal, por meio das seguintes
ações, a saber:
I. Articular a formulação da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal;
II. Executar e incentivar a execução da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal;
III. Fomentar programas, projetos e instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento
sustentável do Distrito Federal;
IV. Custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisas, individuais e institucionais, oficiais e particulares;
V. Custear, total ou parcialmente, a aquisição de equipamentos que estimulem os docentes a realizarem
pesquisas no campo educacional;
VI. Articular-se, de forma permanente, com órgãos e instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e
internacionais que atuem em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, visando:
a. Promover, participar e fomentar a criação e operacionalização de redes de cooperação técnica;
b. Promover a colaboração entre instituições públicas e privadas de pesquisa do Distrito Federal, mediante
apoio técnico e financeiro a projetos integrados;
c. Promover programas voltados para o fortalecimento de grupos emergentes de pesquisa;
d. Apoiar a realização de cursos de pós-graduação, com ênfase no stricto sensu, e de eventos técnicocientíficos, organizados por instituições públicas ou privadas, que atuem em ciência, tecnologia e inovação, na área de ensino,
estudo e pesquisa;
e. Apoiar a difusão e a transferência de resultados de estudos, pesquisas, dissertações e teses, bem como o
intercâmbio de informações científicas e tecnológicas e de inovações, promovendo ou subvencionando sua publicação;
VII. Identificar fontes de financiamento, disseminar informações e captar recursos para o desenvolvimento
científico e tecnológico do Distrito Federal;
VIII. Estabelecer parcerias com o setor privado da economia, visando o engajamento desse setor no
desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal;
IX. Estimular e apoiar a criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica;
X. Custear, total ou parcialmente, a criação, instalação ou modernização da infraestrutura necessária ao
desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, em instituições públicas e privadas, de acordo com as diretrizes da
Política de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação;
XI. Custear e financiar, total e parcialmente, despesas com registro de propriedade intelectual, decorrente de
pesquisa realizada sob seu amparo total e parcial;
XII. Patrocinar a formação e capacitação de pessoal técnico especializado em ações e atividades de ciência,
tecnologia e inovação, promovendo:
- A concessão de bolsas e auxílios para pesquisas, projetos e programas estratégicos para o
desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, para viagens de estudo, para apresentação de trabalho científicos
em eventos nacionais e internacionais, para participação em estágios, cursos de formação e aperfeiçoamento e para
organização de eventos;
- A fixação de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, no Distrito Federal, por meio de bolsas e de auxílios;
- O apoio a programas de iniciação científica e tecnológica de estudantes;
XIII. Manter e participar de sistemas de informação estadual, regional, nacional e internacional da área de
ciência e tecnologia, inclusive sobre a capacidade instalada em ciência, tecnologia e inovação, recursos humanos e
infraestrutura disponíveis no Distrito Federal;
XIV. Gerir o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar n° 153, de 30 de
dezembro de 1998;
XV. Fiscalizar e avaliar a aplicação dos auxílios concedidos, observando o estabelecido no projeto aprovado e os
indicadores de avaliação e de desempenho adotados, bem como a contrapartida;
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XVI. Desenvolver ações e atividades compatíveis com a sua finalidade ou que lhe forem atribuídas em Lei.
Para executar as suas finalidades, a FAP contou com a força de trabalho que pode ser observada no Quadro I.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados
Órgãos do Governo Federal
Estagiários
Outros
Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
8
4
2
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
5
0
1

Total Geral
Dados de 31/12/2015.

17

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
3
2
11
0
12
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
2
0
0

4

27

Total
17
13
20
0
1
0
0
51
1

2

50

1.
REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
OBJETIVO GERAL: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e
serviços de alta tecnologia.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
2525 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO
EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À- PLANO PILOTO
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS
4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA
4091 - APOIO A PROJETOS
0015 - APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOSDISTRITO FEDERAL
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3134 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO
FEDERAL
6037 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6965 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO
DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
0002 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDAÇÃO DE
APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6205

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

15.000.000

3.602.959

3.189.480

3.189.480

15.000.000

3.602.959

3.189.480

3.189.480

4.535.210

0

0

0

7.750.000

0

0

0

7.024.700

0

0

0

7.594.986

5.522.696

5.500.614

5.500.614

7.594.986

5.522.696

5.500.614

5.500.614

76.498.328

15.483.195

13.533.072

13.533.072

76.498.328

15.483.195

13.533.072

13.533.072

2.700.000

0

0

0

2.300.000

470.124

470.124

426.674

2.300.000

470.124

470.124

426.674

10.150.000

8.365.686

8.365.686

8.365.686

10.150.000

8.365.686

8.365.686

8.365.686

33.444.659

31.058.975

31.015.525

133.553.224
*Retomada da construção da sede de governança do Parque Tecnológico Capital Digital – PTCD

Objetivo Específico: 005 – Fomentar, desenvolver, incentivar e apoiar a realização de pesquisas, planos,
programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal revelando talentos,
investindo em estudantes e profissionais que procuram alternativas por meio de produtos e processos que
melhorem ou apresentem inovação em Ciência e Tecnologia no DF.
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Indicadores:
Denominação do indicador
798

Repasse financeiro da FAP para
pesquisadores do DF

Unidade de Índice mais
Medida
Recente
%

50

Periodicidade
Desejado em
Fonte da
da
Resultado
2012 2013 2014 2015 Informação
Apuração
Desejado
95
100 100 100
FAP
31/12/2015
Anual
Alcançado 36
52
75
72
FAP
Apurado
em

Execução de Editais Anteriores a 2015
A FAPDF, em 2015, envidou todos os esforços para honrar antigos compromissos e pela continuação das
atividades iniciadas em anos anteriores, primando pela pontualidade e regularidade no repasse de recursos a projetos de
pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação e a continuidade da obra da Sede do Parque Tecnológico Capital Digital –
PCTD.
Resumo do repasse de recursos em 2015 referentes às pendências de anos anteriores:
Convênio/Edital

Projetos

Edital nº 3/2009 - Pronex 2009 - CNPq/ FAPDF

15

Edital nº 3/2014 - PPSUS - MS/CNPq/ FAPDF -

7

Fundo Newton - UK/CONFAP/ FAPDF

2

Edital nº 31/2010 - Rede Pro-Centro Oeste e Acordo
Cooperação Técnica CAPES/FUNDECT/FAPEG/FAPEMAT/FAPDF

2

Edital nº 05/2013 – PPP/FAPDF

31

Edital nº 06/2013 – Equipamentos Multiusuários

14

Obra da Sede do Parque Tecnológico Capital Digital

1

Convênio 794486/2013-PRONEX

1

Convênio 794030/2013-PRONEM

1

Edital nº 05/2014 – PPP- FAPDF/CNPq - Convênio
794075/2013

33

TOTAL

107

Atividades
Repasse financeiro a 14 pesquisadores que solicitaram suplementação de
recurso e o pagamento de 1 projeto que estava com pendência
administrativa e parcelas em atraso. Valor R$ 1.507.109,34
Após repasse financeiro do CNPq a conta do Convênio, foi realizado o
pagamento de 7 projetos aprovados e que estavam pendentes de
pagamento. Valor R$ 700.548,34
Foram contratados 02 projetos, selecionados em chamada realizada pelo
CONFAP no ano de 2014, que tinha previsão de pagamento em 2015.
Valor R$ 205.106,45
Pagamento de 1 um projeto de pesquisa do edital e repasse da 1ª parcela
do Acordo de Cooperação. Valor R$ 276.956,25
29 projetos estão em fase de pagamento da 1ª parcela, considerando que
esses apresentaram a FINATEC como instituição gestora do recurso,
devidamente credenciada na FAPDF. Os demais aguardam a regularização
do credenciamento da instituição gestora para pagamento em 2016. Valor
estimado R$ 2.511.461,79
Dos 12 projetos que apresentaram a FINATEC como instituição gestora do
recurso, devidamente credenciada na FAPDF, 10 assinaram os contratos
em 2015 e estão em fase de pagamento da 1ª parcela e 02 aguarda-se a
documentação. Os demais aguardam a regularização do credenciamento
da instituição gestora para pagamento em 2016. Valor estimado R$
2.406.993,76.
Pagamentos referentes etapa realizada em 2014 e retomada da obra em
outubro/2015. Valor R$ 3.189.480,00
Repasse financeiro efetuado pela FAFDF e CNPq à conta do convênio no
valor de R$1.950.120,00, cada instituição
Repasse financeiro efetuado pela FAFDF à conta do convênio, no valor de
R$1.042.772,50
Repasse financeiro efetuado pela FAFDF no valor de R$5.000.000,00 e
pelo CNPq no valor de R$325.020,00. O recurso da FAP foi executado em
sua totalidade. Falta repasse da rubrica de capital por parte do CNPq.
Pendente parte do recurso de capital de apenas 1 projeto.
R$ 21.065.688,43

Editais Lançados em 2015
Para a execução de suas atividades, a FAPDF conta com recursos próprios que são repassados na forma de
duodécimos, conforme disposto no artigo 195 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com recursos oriundos de convênios
nacionais e internacionais para o lançamento de seus editais. Em 2015 foram lançados 10 editais com recursos exclusivos e
participaram de chamadas nacionais, seis editais, e de internacionais, seis editais via cooperação técnica, os quais estão
distribuídos nos 07 Programas de fomento, aprovados pelo Conselho Superior desta Fundação.
Programa 1 - Difusão Científica:
Edital 01/2015– Apoio à Participação em Eventos
O valor inicial previsto para esse edital foi de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), com
possibilidade de suplementar 30% desse valor, havendo demanda qualificada, o que resultou num acréscimo de 2,28% do valor
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inicial do Edital. O quadro seguinte mostra o número de propostas apresentadas, valor demandado e aprovado, por período de
ocorrência do evento.
Chamada para
eventos de:
julho/2015
agosto/2015
setembro/2015
outubro/2015
novembro/2015
dezembro/2015
janeiro/2016
fevereiro/2016
TOTAL

Nº propostas submetidas

Nº propostas aprovadas

Valor solicitado (R$)

Valor aprovado (R$)

154
78
165
221
174
83
36
28
939

55
46
80
139
103
43
25
25
516

1.125.308,54
521.689,30
1.050.251,78
1.405.327,32
1.035.527,16
523.838,51
335.742,40
257.529,78
6.341.818,79

444.515,20
332.174,67
550.558,37
882.341,93
613.793,76
294.849,43
235.095,48
226.551,78
3.579.880,62

A maior demanda para participação em eventos científicos, tecnológicos e de inovação ocorreu no período de
setembro a novembro. A maioria dos beneficiários participou de eventos em outros países. Do total, 69% apresentaram os
resultados da sua pesquisa nos países da Europa. Pesquisadores e estudantes de 25 instituições foram beneficiados nesse
edital, entretanto, a Universidade de Brasília lidera no número de comtemplados.
Edital 02/2015 – Apoio à Promoção de Eventos
A FAPDF disponibilizou R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para esse edital. O número de pessoas
beneficiadas é difícil de ser mensurado, pois alguns eventos beneficiam mais de 1.000 pessoas, enquanto outros são menores.
O pico dos eventos científicos, tecnológicos e de inovação que ocorreram em Brasília e que foram financiados
pela FAPDF ocorreu em outubro e novembro de 2015. A FAPDF fomentou cerca de 50% das propostas submetidas. As
categorias de eventos que ocorreram em Brasília foram equilibradas: 38% de eventos internacionais, 32% de eventos nacionais
e 30% de eventos regionais. Os eventos foram coordenados por nove Instituições do Distrito Federal, sendo que a maioria foi
coordenada pela Universidade de Brasília.
Período dos eventos
julho/2015
agosto/2015
setembro/2015
outubro/2015
novembro/2015
dezembro/2015
janeiro/2016
fevereiro/2016
TOTAL

Nº Propostas submetidas
2
9
14
17
21
9
1
3
76

Nº Propostas aprovadas
2
3
5
12
11
6
1
1
41

Valor solicitado (R$)
96.814,00
304.287,97
691.208,96
689.981,97
1.256.777,59
572.082,96
60.000,00
99.987,50
3.771.140,95

Valor Aprovado (R$)
96.814,00
140.710,00
300.400,33
511.482,97
481.110,09
430.867,96
60.000,00
40.200,00
2.061.585,35

Edital 09 - Prêmio Brasília de Ciência, Tecnologia e Inovação - Estudante Destaque
O valor total do prêmio era de R$160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais). O resultado final
alcançou R$121.100,00 (cento e vinte e um mil e cem reais). Pela primeira vez, a FAPDF premiou Estudantes-Destaque das
Escolas Públicas do Distrito Federal por meio de edital específico. Os prêmios foram concedidos a três categorias: estudantes
de ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos. Premiou também os orientadores (ensino fundamental, médio e
profissionalizante) e as escolas dos três primeiros colocados entre os estudantes de ensino médio e fundamental.
Resultado: 11 equipes foram premiadas, sendo 11 orientadores e 88 estudantes de 10 escolas.
Programa 2 - Pesquisa Demanda Espontânea:
Edital 03 - Demanda Espontânea
Este edital, que atende todas as áreas do conhecimento, teve 400 propostas submetidas.
Na condução da análise das 360 propostas habilitadas, a FAPDF enviou convite para mais de 1.000 consultores
ad hoc externos ao DF. Duzentas e setenta e oito (278) propostas receberam notas entre 4 e 5 (nota máxima 5). O Conselho
Superior da FAPDF aprovou o aumento do valor do Edital para permitir o financiamento das propostas meritórias, que atingiram
notas entre 4 e 5, havendo disponibilidade orçamentária e financeira para tal. Assim o valor inicial do edital, que era de
R$5.000.000,00 (cinco milhões), passou para R$15.397.265,14 (quinze milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e catorze centavos). Foram aprovadas 278 propostas, e dessas 260 receberam o fomento à pesquisa.
O número de pessoas beneficiadas pode atingir mais de 1.000, considerando que as propostas são
apresentadas por uma equipe e que há previsão de bolsas para estudantes. Esse número pode ser aumentar
consideravelmente, conforme os resultados das pesquisas.
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O Quadro abaixo apresenta o número de propostas distribuídas por área e o montante de recursos alocados
Grandes áreas/ciências
Biológicas
Saúde
Agrárias
Exatas e da Terra
Humanas
Engenharia
Sociais Aplicadas
Linguística
TOTAL

Submetidas
123
83
58
45
32
30
21
08
400

Habilitadas
113
70
56
40
29
28
18
06
360

Aprovadas
94
58
36
32
20
18
13
04
275

Valor do fomento (R$)
5.799.215,64
3.229.826,41
1.840.526,65
1.627.927,86
1.142.185,20
899.758,72
630.334,66
227.490,00
15.397.265,14

Programa 3 – Capacitação:
Edital 04/2015 – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação – PIBIC/DF
A FAPDF disponibilizou R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para 500 (quinhentas) quotas de bolsas de 12
meses, renováveis por igual período, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais. Houve duas chamadas para
esse edital. Na segunda chamada não houve proposta habilitada.
Houve uma demanda de 430 quotas, sendo que 418 foram aprovadas para cinco Instituições: Universidade de
Brasília, Universidade Católica de Brasília, Instituto Federal de Brasília, Instituto Brasília de Tecnologia e Inovação e Instituto de
Cardiologia do Distrito Federal.
Instituição Proponente
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Católica de Brasília (UCB)
Instituto Federal de Brasília (IFB)
Instituto Brasília de Tecnologia e Inovação (IBTI)
Instituto de Cardiologia do DF (ICDF)
TOTAL

Quotas de Bolsas
Solicitadas
300
80
30
10
10
430

Quotas de Bolsas
Concedidas
300
80
30
5
3
418

Valor Proposto (R$)
1.440.000,00
384.000,00
144.000,00
48.000,00
48.000,00
2.064.000,00

Valor Aprovado (R$)
1.440.000,00
384.000,00
144.000,00
24.000,00
14.400,00
2.006.400,00

Edital 06/2015 – Programa Institucional de Bolsas de Mestrado/FAPDF
A FAPDF disponibilizou R$7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), sendo R$3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) para o exercício de 2015, equivalente a 200 (duzentas) quotas de bolsas de Mestrado de 12
meses, renováveis por igual período, no valor unitário de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Foram solicitadas
247 quotas das quais 200 foram aprovadas, resultando em 200 bolsistas e três Instituições beneficiadas.

Instituição Proponente
Universidade de Brasília (UnB)
Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)
Universidade Católica de Brasília (UCB)
TOTAL

Bolsas
Solicitadas
120
7
120
247

Bolsas
Aprovadas
120
5
75
200

Valor Proposto (R$)
2.160.000,00
126.000,00
2.160.000,00
4.446.000,00

Valor Aprovado (R$)
2.160.000,00
90.000,00
1.350.000,00
3.600.000,00

Edital 07/2015 – Programa Institucional de Quotas de Bolsas de Doutorado/FAPDF
A FAPDF disponibilizou R$10.560.000,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil reais), sendo R$2.640.000,00
(dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais) para o exercício de 2015, equivalente a 100 (cem) quotas de bolsas de
Doutorado de 12 meses, renováveis por mais três períodos de 12 meses, no valor unitário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais) mensais. Foram solicitadas 145 quotas, das quais 100 foram aprovadas, resultando em benefícios para 100 bolsistas e
três Instituições.
Instituição Proponente
Universidade de Brasília (UnB)
Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)
Universidade Católica de Brasília (UCB)
TOTAL

Bolsas
Solicitadas
70
5
70
145

Quotas de bolsas
aprovadas
60
3
37
100

Valor Proposto (R$)
1.848.000,00
132.000,00
1.848.000,00
3.828.000,00

Valor Aprovado (R$)
1.584.000,00
79.200,00
976.800,00
2.640.000,00
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Edital 08/2015 – Programa de Bolsas de Pesquisador Visitante Especial - PVE/FAPDF
A FAPDF disponibilizou R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) para 33 (trinta e três) bolsas de
Pesquisador Visitante Especial por 01 (um) mês, não renovável, no valor unitário de R$14.000,00 (catorze mil reais), acrescido
de R$6.000,00 (seis mil reais) para a aquisição de passagens e outros custeios, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais).
Foram beneficiados seis Pesquisadores Visitantes, vários Professores e estudantes do Programa de Pós-Graduação.
Proponente vinculado à Instituição:
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Católica de Brasília (UCB)
TOTAL

Nº Propostas
submetidas
11
1
12

Nº Propostas
aprovadas
6
0
6

Valor Pleiteado (R$)

Valor Aprovado (R$)

195.376,29
19.250,00
214.626,29

119.285,94
0,00
119.285,94

Programa 4 - Tecnologia e Inovação:
Edital 05/2015 – Seleção Pública de Propostas para Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Empresas
Emergentes de Base Tecnológica- PROGRAMA STARTUPs – BRASÍLIA
Em 2015, de forma articulada com o setor empresarial do Distrito Federal, a FAPDF lançou o Edital 05/2015 de
apoio às Startups, uma demanda antiga do setor para os Micro Empresários Individuais - MEI, às Micro e Pequenas Empresas
do DF.
Foram submetidas 375 ideias inovadoras na Etapa I e encaminhadas para avaliação a, no mínimo, dois
consultores ad hocs para cada proposta. Cem dessas propostas foram selecionadas para participarem da Etapa seguinte. Para
a etapa II, 92 propostas foram submetidas como projetos de empreendimentos. Desses, 89 projetos de empreendimentos foram
habilitados para análise de mérito e encaminhados para avaliação de, no mínimo, dois consultores ad hocs para cada proposta.
Sessenta e quatro projetos foram selecionados para participarem da seleção da Etapa III e 63 proponentes apresentaram
propostas nessa etapa. Das 63 propostas de fomento, 43 foram selecionadas pelo Comitê Gestor para receberem os recursos.
O recurso do edital, por sugestão do Comitê Gestor e aprovação do Conselho Superior da FAPDF, com previsão inicial de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foi acrescido para R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), o que atendeu as propostas
com a pontuação de mínima de 22, sendo 25 a pontuação máxima.
Quarenta e três propostas significam, potencialmente, 43 empresas entre MEI, Micro e Pequena Empresa, o que
pode significar um número expressivo de pessoas beneficiadas.
Programa 5 - Áreas Estratégicas:
Edital 10 – Seleção Pública de Projetos de Pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica para Docentes das
Escolas Públicas de Educação Profissional e Tecnológica
Pela primeira vez, a FAPDF atende as Escolas Técnicas Profissionais do Distrito Federal, seus professores e
estudantes e introduz a pesquisa científica e tecnológica para esse público. Um pesquisador de uma IES, denominado
pesquisador tutor, fará o acompanhamento do projeto construído por um professor e sua equipe. Das sete escolas de educação
profissional e tecnológica, seis foram beneficiadas e 12 pesquisadores contemplados nesse edital, de valor inicial de R$
1.000.000,00 (um milhão). O Quadro abaixo relaciona as escolas selecionadas, com os seus respectivos professores, bem
como valores aprovados.
Escola
CEMI Gama
Escola Técnica de Ceilândia
Escola de Música de Brasília
CEP Saúde Planaltina

Escola Técnica de Brasília
CED Irmã Maria Regina
TOTAL

Pesquisador da escola
Aldeny Lopes Ribeiro Menezes
Jacqueline de Araújo Costa Pires Cavalcante
José Milton Barbosa
Helio Queiroz Caixeta
Emílio Evaristo
Lucas de Campos Ramos
Alanna Resende Pimentel Calaça
Clarice Cunha Taveira
Vanessa Moreira de Lima
Thayze Mara Tarouquela da Silva Quirino
Marlete Maria da Silva
Júlia Brito Fagundes

Valor aprovado (R$)
51.900,00
60.000,00
41.175,00
58.974,20
59.900,00
58.000,00
42.765,00
46.922,55
59.738,61
59.920,16
51.315,00
59.800,00
650.410,52

Programa 6 - Convênios e Cooperações Técnicas Nacionais:
Esse programa inclui a captação de recurso nacional. O quadro a seguir relaciona os programas que são
executados pela FAPDF em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq.
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Programa
Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM
Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEX
Capacitação em Taxinomia - PROTAX

Pesquisa para o SUS - PPSUS
Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
– INCTs

Atividades
A FAPDF repassou o recurso referente à primeira parcela para a conta do Convênio e aguarda o repasse
do CNPq. Edital previsto para 2016.
A FAPDF já repassou o recurso referente à primeira parcela para a conta do Convênio assim como o
CNPq. Edital previsto para os primeiros meses de 2016.
Edital nacional, já lançado pelo CNPq. Três propostas de pesquisadores do Distrito Federal foram
recomendadas por mérito na avaliação do CNPq. Somente uma delas será financiada pelo CNPq, por falta
de recurso, assim a FAPDF assumiu o financiamento das outras duas propostas recomendadas por mérito.
O Acordo foi assinado e aguarda-se a homologação do resultado final pelo CNPq para providenciar o
pagamento das propostas recomendadas.
Em dezembro, foi aprovada a proposta para o novo PPSUS. O convenio já foi assinado pela FAPDF e
CNPq e publicado no DOU em dezembro de 2015.
Edital já lançado pelo CNPq. As propostas estão em fase da avaliação. Os pesquisadores do Distrito
Federal apresentaram 15 propostas de Institutos. Acordo de Cooperação Técnica assinado pela FAPDF em
2013.

Programa 7 - Convênios Internacionais - Chamadas Internacionais:
Esse programa inclui captação de recurso internacional.
Convênio com Reino Unido – 2015 (CONFAP/Conselho Britânico/Fundo Newton) e três outros Conselhos de Pesquisa
Britânicos
7.1. Researcher Connect
Foi aberta, no inicio de 2015, a Chamada para promoção de cursos de curta duração para desenvolvimento de
habilidades em comunicação científica – Researcher Connect – em 17 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Seu foco
é desenvolver habilidades em comunicação para que sejam utilizadas em periódicos de grande impacto. Os cursos têm duração
de três dias e serão realizados na instituição selecionada.
Parte dos custos dos cursos foram cobertos pelo Fundo Newton (Newton Fund) com participação da FAPDF na
ordem de R$12.000,00 (doze mil reais) por curso.
Duas Instituições do Distrito Federal foram selecionadas para ministrar os cursos: Universidade de Brasília (20
profissionais) e Fundação Osvaldo Cruz (20 alunos, incluindo também de outras Instituições). Total de pessoas beneficiadas
diretamente, 40 (quarenta). Entretanto, esse número pode ser maior já que os docentes treinados se tornam replicadores.
7.2. Researcher Links
A FAPDF, em parceria com o Conselho Britânico e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (Confap), lançou, em abril de 2015, o edital do programa “Researcher Links” que conta com recursos próprios e do
Fundo Newton. Em outubro de 2015, foi lançada a 2ª chamada para vagas remanescentes no Distrito Federal.
Na primeira chamada, houve uma proposta aprovada por mérito pelos pareceristas britânicos e brasileiros. A
FAPDF pretende financiar essa proposta e, em contrapartida, o Fundo Newton irá financiar uma proposta da segunda
Chamada, se aprovada por mérito. Houve uma segunda chamada do Researcher Links pelo Conselho Britânico/Fundo
Newton/FAPDF, quando foram submetidas quatro propostas por pesquisadores do Distrito Federal. Essas propostas foram
avaliadas pelos técnicos do Fundo Newton que aprovaram três delas. Três propostas foram encaminhadas para os consultores
ad hoc para análise de mérito.
7.3. Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido (Medical Research Council – MRC)
O Conselho de Pesquisa Médica e o Conselho de Pesquisa Econômica e Social, ambos do Reino Unido,
anunciaram o lançamento, em maio de 2015, de edital em parceria com o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa) e o CNPq. A área temática do edital foi o de doenças negligenciadas.
A chamada deverá financiar projetos de pesquisas de dois a três anos de duração, desde que inclua
colaborações internacionais competitivas e inovadoras entre cientistas do Brasil e do Reino Unido. Os britânicos irão investir
dois milhões de libras (aproximadamente R$9 milhões), com contrapartida brasileira. As Fundações de Amparo à Pesquisa
Estaduais deverão apoiar de 8 a 14 projetos.
Duas propostas de pesquisadores do Distrito Federal, por meio da FAPDF, foram submetidas. Após a avaliação
de mérito por pares brasileiros e britânicos e pelo Comitê Britânico, foi aprovada uma proposta de pesquisador da Fiocruz, que
deverá receber £120,927 do Medical Research Council do Reino Unido e será apoiada também em R$675.588,00 (seiscentos e
setenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais), pela FAPDF, em até três anos.
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7.4. Conselho de Pesquisa Econômica e Social (Economic and Social Research Council – ESRC)
O Conselho de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido, em parceria com o CONFAP (Conselho Nacional
das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) anunciaram o lançamento da chamada pública a projetos de pesquisa
colaborativos ligados aos temas “Vivendo em Cidades Saudáveis (Healthy Urban Living)” e “Ciência Social da conexão entre
água, alimentos e energia (Social Science of the Food-Water-Energy Nexus)”. As propostas foram submetidas ao ESRC e ao
CNPq por meio da Plataforma Carlos Chagas, em julho de 2015.
Aproximadamente 7,5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$34 milhões) foram disponibilizadas para o
fomento das propostas. As propostas devem incluir pesquisadores brasileiros e britânicos, e terem potencial de contribuir para o
desenvolvimento econômico e o bem-estar no Brasil, como outras do Fundo Newton.
Para a FAPDF foi submetida apenas uma proposta no tema “Vivendo em cidades saudáveis”. O resultado da
seleção saiu em novembro de 2015, para que sejam executados a partir de janeiro de 2016. A proposta de pesquisador do
Distrito Federal foi recomendada por mérito pelos pareceristas brasileiros e ingleses e pelo Comitê do Programa e será
financiada. Valor do financiamento para a FAPDF – R$1.440.292,00 (hum milhão quatrocentos e quarenta mil, duzentos e
noventa e dois reais). A primeira parcela foi repassada ao beneficiário em dezembro de 2015.
7.5. Conselho de Pesquisa em Biologia e Biotecnologia (Biological & Biotechnology Science Research Council –
BBSRC)
O Conselho de Pesquisa em Biologia e Biotecnologia do Reino Unido, em parceria com o CONFAP (Conselho
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa), anunciaram o lançamento da chamada pública a projetos de
pesquisa colaborativos ligados aos temas “Nitrogênio na Agricultura”. As propostas foram submetidas ao BBSRC e ao CNPq
por meio da Plataforma Carlos Chagas, em julho de 2015. Para a FAPDF, foi submetida apenas uma proposta que após a
avaliação pelo Comitê, não foi recomendada.
7.6. Conselho com França – Instituto Francês – INRIA – Institut National de Recherche em Informatique et Automatique
e o CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique
A FAPDF em conjunto com outras Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados e o Instituto francês de
Pesquisa em Informática e Automação e o Centro de Pesquisa Científica em parceria com o CONFAP (Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) anunciaram o lançamento da Chamada Pública 01/2015 a projetos de pesquisa
colaborativos entre pesquisadores franceses e brasileiros.
As áreas de pesquisa em TIC de interesse desta Chamada incluem, em particular: tratamento da informação;
comunicação e armazenamento da informação; tratamento de sinais, dos dados e dos conhecimentos; modelagem e simulação;
tecnologias de hardware e software; concepção, verificação e otimização de componentes de software; concepção, comando e
controle de sistemas complexos; e interfaces homem-máquina. Para a FAPDF, foi submetida apenas uma proposta que está
em fase de avaliação pelo Comitê.
7.7. União Europeia – Horizon 2020
A FAPDF assinou a Carta de Adesão ao Programa de Investigação e Inovação da União Europeia, que tem
duração de até 7 anos e irá financiar pesquisadores e profissionais de instituições de pesquisa e ensino e empresas de base
tecnológica. A chamada receberá submissão até abril de 2016.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6975 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6972 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE
APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6974 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISFUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
6.000.000
0
0
0
3.960.162

2.540.056

2.540.054

2.540.054

3.960.162
569.468

2.540.056
84.426

2.540.054
84.426

2.540.054
84.426

569.468

84.426

84.426

84.426

11.896.352

1.096.394

1.093.385

1.059.867

11.896.352

1.096.394

1.093.385

1.059.867
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
22.425.982

3.720.876

3.717.866

3.684.347

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Programa Bolsa Universitária
O Programa Bolsa Universitária (PBU), programa do Governo do Distrito Federal, destina-se ao pagamento de
bolsas aos estudantes de Instituição de Ensino Superior - IES, privado, que comprovem condição econômica insuficiente para
assumir tais custos. O programa foi instituído pela Lei Complementar nº 770/2008.
Esse programa estabelece duas modalidades de bolsas parciais, com e sem estágio. A FAPDF é gestora da
modalidade com estágio, que garante ao bolsista 100 % de gratuidade do valor da semestralidade ou anuidade praticada pela
IES, sendo 80% financiado pelo DF, por meio da FAPDF, e 20% pela IES na forma de contrapartida. O bolsista oferece como
contrapartida a prestação de serviços de interesse do Governo do Distrito Federal, com a duração de 20 (vinte) horas semanais
em regime de estágio.
A FAPDF realizou atendimento às IES que participam do PBU, como recebimento de documentos, orientação
em relação aos procedimentos, análise e acompanhamento dos produtos apresentados e providências para o pagamento dos
serviços prestados.
Igualmente, foi feito o acompanhamento da situação e desempenho escolar dos estudantes bolsistas que se
encontram ativos no Programa, assim como o recebimento dos documentos relativos à contrapartida, necessários a
manutenção no programa e para renovação do benefício. O bolsista, quando habilitado, tem seu Termo de Compromisso
renovado por mais seis meses.
Para comprovação do cumprimento da contrapartida, a Coordenação de Educação Integral (CEINT), da
Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, encaminha
mensalmente à FAPDF as fichas de frequência dos bolsistas. Por meio do Decreto nº 31.763, de 07/10/2010, coube à
SUBEB/SEEDF fazer a distribuição dos bolsistas nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, acompanhar e
controlar as fichas de frequência destes.
Em relação à renovação do benefício no Programa Bolsa Universitária, a FAPDF dá orientações aos estudantes
bolsistas remanescentes. Para tanto, são colocadas, semestralmente, informações no sítio da FAPDF, na internet, inclusive
com os modelos de formulários necessários a esse procedimento.
Assim, no período de renovação do Programa Bolsa Universitária – 1º semestre de 2015, 20 bolsistas de 7
Instituições de Ensino Superior se manifestaram a favor da prorrogação do Termo de Compromisso. Já no período de
renovação do 2º semestre de 2015, 11 bolsistas de 5 IES continuaram vinculados ao programa.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Melhorias Internas e Infraestrutura do Órgão
No exercício de 2015, a FAPDF sofreu duas alterações na sua estrutura organizacional que resultou no
fortalecimento de sua área fim, com aumento do número de servidores efetivos. Até outubro de 2015, a FAPDF contava com
27 servidores. Atualmente, a distribuição de sua força de trabalho conta com 50 (cinquenta) servidores. Do quadro total, 74%
são servidores efetivos, desses 45% são do quadro próprio, 53% cedidos de órgãos do Distrito Federal e 2% da União. Destes,
58% estão lotados na atividade-fim.
Os esforços foram concentrados para reduzir a rotatividade dos servidores, o que ocorreu em anos anteriores e
evitar a instabilidade funcional. Mesmo com quadro de pessoal reduzido (27 até outubro de 2015), a FAPDF demonstrou
capacidade e eficiência na execução dos recursos disponibilizados pelo governo de Brasília, o que irá permitir a médio e longo
prazo o desenvolvimento do DF, com base na Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje a Fundação ainda necessita da ampliação
e recomposição, quantitativa e qualitativa, de seu quadro de pessoal, para administrar todo o orçamento da Receita Corrente
Líquida-RCL, que lhe é devido constitucionalmente, até atingir os 2% previstos para o ano de 2021.
Os resultados alcançados em 2015 devem ser também compartilhados com o Conselho Superior da FAPDF,
que se destacou pelo apoio e participação ativa nas decisões dessa fundação.
Para 2016, a FAPDF planeja o lançamento e contratação dos contemplados em 30 editais que incluem: difusão
científica, auxílio à pesquisa, capacitação, auxílio à tecnologia e inovação e em áreas estratégicas de interesse do governo.
Alem desses, haverá captação de recursos em parcerias nacionais e internacionais, 4 editais cada.
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3.4. FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – UO: 09.901

O Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FUNDAP, criado pela lei complementar n° 153, de
30 de dezembro de 1998, regulamentado pelo decreto n° 25.794, de 02 de maio de 2005, tem por finalidade apoiar
financeiramente e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, visando ao bem-estar da
população, a defesa do meio ambiente e o progresso da ciência e da tecnologia.
A gestão do Fundo compete à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/ DF, por meio
de um Conselho Gestor, também denominado Gestor do Fundo.
Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, o Fundo passa a ser vinculado à Casa Civil
do Distrito Federal.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
OBJETIVO GERAL: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e
serviços de alta tecnologia.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4091 - APOIO A PROJETOS
TOTAL DO PROGRAMA 6205

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
495
0
0
0
495
0
0
0

Não houve execução orçamentária e financeira.
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A Vice-Governadoria foi reestruturada, em janeiro de 2015, conforme Decreto nº 36.292, de 21/01/2015,
publicado no DODF nº 17, de 22/01/2015 e alterada pelo Decreto nº 36.344, de 29/01/2015, publicado no DODF nº 23, de
30.01.2015.
Conforme Decreto nº 25.511, de 19/01/2005, publicado no do DF nº 14 de 20/01/2005 que aprovou o Regimento
Interno, da Vice-Governadoria do Distrito Federal, as seguintes competências, em síntese, são exercidas pela ViceGovernadoria:
I. Assessorar o Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos e de natureza
parlamentar;
II. Auxiliar o Vice-Governador em suas representações política e social;
III. Acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal, mantendo o ViceGovernador permanentemente informado;
IV. Assistir diretamente o Vice-Governador em sua segurança pessoal, em assuntos de natureza militar e na
segurança da Residência Oficial;
V. Executar as atividades de cerimonial do Vice-Governador;
VI. Executar as atividades de secretaria executiva do Vice-Governador.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade Meio
Servidores

Atividade Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

13

08

--

--

21

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

91

--

--

--

91

Órgãos do GDF

18

03

13

26

60

Órgãos Estaduais

--

--

--

--

--

Órgãos do Governo Federal

--

--

--

--

--

Estagiários

--

10

--

--

10

Terceirizados (FUNAP)

--

--

--

--

--

122

21

13

26

182

Requisitados

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos

02

--

--

--

02

Total Geral

124

21

13

26

184

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
5.000
0
0
0
2492 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-VICEGOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO
5.000
0
0
0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
25.000
24.812
24.812
24.812
2572 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO
25.000
24.812
24.812
24.812
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7.984.989
11.327.540
11.313.729 11.313.729
0027 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DFPLANO PILOTO
7.984.989
11.327.540
11.313.729 11.313.729
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
370.000
539.999
537.594
537.594
6982 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICEGOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO
370.000
539.999
537.594
537.594
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
601.945
560.516
533.950
432.088
0026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISVICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO
601.945
560.516
533.950
432.088
TOTAL DO PROGRAMA 6003
8.986.934
12.452.867
12.410.086 12.308.224
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A Vice-Governadoria executa atividades de apoio ao Vice-Governador no exercício de suas atribuições legais,
conforme descrito no Regimento Interno, Decreto n°. 25.511 de 19 de janeiro de 2005, publicado DODF n°. 14 de 20 de janeiro
de 2005.
A Vice-Governadoria não executa programas e projetos prioritários e estratégicos; obras e serviços de
engenharia custeados com recursos do próprio orçamento; obras em parcerias público-privadas e com a comunidade;
atividades dos Fundos Especiais e não possui convênios firmados com a União.
No exercício 2015, a Vice-Governadoria cumpriu suas principais competências regimentais sem que ocorressem
problemas relacionados a recursos orçamentários, humanos e materiais.
Com relação ao exercício de 2016, as perspectivas são de sucesso no cumprimento de sua missão institucional,
sem ocorrência de óbices significativos.
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5.SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - UO: 11.101

A Secretaria de Estado de Relações Institucionais foi criada pelo Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015,
em alteração a antiga Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal – SEGOV, criada pela Lei n° 236 de 30/01/1992,
órgão da administração pública direta. E teve sua estrutura administrativa publicada por meio dos Decretos n° 32.716 de 01 de
janeiro de 2011, Decreto n° 33.201 de 16 de setembro de 2011 e demais legislações. Tem como atuação e competências:
I. coordenação e articulação político-governamental da administração direta e indireta;
II. publicação de atos oficiais;
III. coordenação política das relações institucionais com os demais Poderes do Distrito Federal e com os
Poderes da República e dos Governos Estaduais ou Municipais;
IV. acompanhamento dos programas, projetos e atividades do GDF, mantendo o Vice-Governador
permanentemente informado;
V. análise prévia dos requisitos formais e pessoais dos atos administrativos e nomeação submetidos à
deliberação do Governador;
VI. acompanhamento das políticas de gestão governamental;
VII. acompanhamento e avaliação da eficiência e eficácia da execução dos programas de governo;
VIII. registro, monitoramento e acompanhamento das decisões;
IX. gestão orçamentária e financeira da própria Secretaria de Governo;
X. articulação, em âmbito distrital, dos programas e projetos destinados aos jovens de faixa etária entre 15 e 30
anos;
XI. elaboração de políticas para a juventude; e
XII. inserção do jovem no mercado de trabalho.
Com a publicação do Decreto nº 36.840, de 26/10/2015, Artigo 1º, a Secretaria passa a integrar a Casa Civil do
Distrito Federal, que teve sua denominação alterada para Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

34
-

8

-

-

42

-

69

-

69

Órgãos do GDF

8

-

17

-

25

Órgãos Estaduais

1

-

-

-

1

Órgãos do Governo Federal

-

-

5

-

5

Estagiários

-

1

-

5

6

Jovem Candango

-

11

-

4

15

Subtotal (Força de Trabalho)

43

20

91

9

163

(-) Cedidos para outros órgãos

6

3

-

-

9

Total Geral

37

17

91

9

154

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)

Requisitados

Outros

Fonte: extrator do SIGRH – servidores- SERIS

1. REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2415 - MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI
2471 - APOIO A POLÍTICA DISTRITAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

41.996.896

0

0

0

15.000

0

0

0

5.000
42.016.896

0
0

0
0

0
0
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A Manutenção do Centro de Gestão Integrada – CGI foi transferida para Secretaria de Estado de Gestão
Administrativa e Desburocratização, conforme Decreto 36.250, DODF Nº 7, 8/1/2015. Tal fato deve-se à reestruturação
administrativa do governo do DF, conforme Decreto nº 36.236, DODF nº 01, edição especial, de 1/1/2015.
As demais ações não tiveram execução, devido às dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas pelo
Distrito Federal no exercício.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6205 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ICLUSÃO DIGITAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4091 - APOIO A PROJETOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

TOTAL DO PROGRAMA 6205

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA
ADOLESCÊNCIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM
3233 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE
4072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA
JUVENTUDE
TOTAL DO PROGRAMA 6223

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
212.501

0

0

0

315.000

0

0

0

12.500
540.001

0
0

0
0

0
0

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
0071 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E
CONFERÊNCIAS- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
4236 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6973 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- PLANO
PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
SOCIAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
10.000
0
0
0
10.000
50.000

0
75.031

0
75.031

0
75.031

50.000
5.000

75.031
0

75.031
0

75.031
0

15.000
52.010.506

0
13.000.727

0
13.000.725

0
13.000.725

52.010.506
1.307.321

13.000.727
425.808

13.000.725
425.808

13.000.725
425.808

1.307.321
1.660.817

425.808
128.563

425.808
128.563

425.808
128.563

1.660.817
55.068.644

128.563
13.630.129

128.563
13.630.127

128.563
13.630.127

O Programa tem como função prover os órgãos do DF dos meios administrativos necessários para implantação
e gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade. Dentro da sua estrutura, conserva a
manutenção do sistema administrativo que envolve a área de pessoal, eventos e a manutenção dos serviços administrativos
gerais e operacionais.
Até 26 de outubro de 2015, foram remunerados, mensalmente, uma média de 149 servidores e concedidos mais
de 120 benefícios mensais, como auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e auxílio alimentação.
A SERIS mantém contratos de serviços diversos como telefonia, manutenção de máquinas e equipamentos e
aquisição de materiais para suprir as necessidades administrativas gerais.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

87

Relatório Anual de Atividades 2015 – SERIS

Foram realizados eventos como a Reunião de Planejamento Estratégico com as Subsecretarias e demais
unidades desta SERIS, entre os dias 14/3 e 26/3/2015, bem como o Programa Nacional de Governança diferenciada das
Execuções Fiscais, realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, de 18/3 a 29/3/2015.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A SERIS, por meio Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos - AGEP, em 2015:
 Realizou o 1º Seminário de Planejamento Estratégico da SERIS anos 2015 a 2018, o qual teve por objetivo
a integração entre servidores das subsecretarias e demais setores da SERIS; e, ainda, gerar subsídios para a construção do
documento base do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO da Secretaria de Relações Institucionais e Sociais-SERIS para os anos
de 2015 a 2018;
 Realizou reuniões com cada Subsecretaria/Setores a fim de realizar levantamento de propostas de Projetos
e Ações Estratégicas, visando o crescimento e a consolidação da SERIS, construção de Projetos e Ações Estratégicas objetivas
e com possibilidades de execução no cenário estadual e nacional, estabelecer desejos viáveis que construam “estradas” firmes
para o desenvolvimento sustentável da SERIS, propor parcerias com outras organizações que possam ampliar a atuação da
SERIS e montar carteira de Projetos e Ações Estratégicas, que ampliem a união e o desempenho da SERIS;
 Criou o Planejamento Estratégico da SERIS a partir da interlocução com os diversos setores da Secretaria
e colaboração dos servidores;
 Criou o Programa de Transparência e Colaboração Social, a fim de fortalecer os espaços de participação
popular e as instâncias de controle social com o objetivo de implantar a gestão colaborativa e construir um governo ético,
democrático e transparente;
 Promoveu o combate à corrupção por meio da transparência das ações do Governo e do intenso controle e
fiscalização; sistematização integrada de informações e dados das Secretarias e demais órgãos do GDF, aumentando a
eficiência e a transparência do governo com o uso intensivo das tecnologias da informação e da comunicação. O lançamento
interno da proposta do Programa ocorreu oficialmente em 05 de maio de 2015, com presença de mais de 15 Secretarias;
 Elaborou o Regimento Interno da Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, em observância à Circular
nº 003/2015 – GAB/SEGAD;
 De acordo com o Decreto nº 36.419, de 25 de março de 2015, elaborou a Carta de Serviços ao Cidadão,
enviou à Controladoria Geral do Distrito Federal, a qual objetiva facilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos e estimular a
participação no monitoramento destes serviços, ampliando o controle social e promovendo a melhoria da qualidade do
atendimento prestado;
 Promoveu curso a fim de fornecer aos servidores a oportunidade de desenvolvimento de suas competências
na utilização do Outlook 2013 no que se refere ao uso de suas ferramentas e gestão de informações; além de oportunizar o
treino do uso do Outlook como ferramenta de trabalho em grupo. Dessa forma, os profissionais puderam instrumentalizar os
procedimentos necessários para a execução do programa dando agilidade principalmente aos processos de comunicação e de
organização de tarefas.
A Unidade de Controle Interno-UCI da Secretaria realizou auditoria interna, no período de 1/7/2015 a 30/92015,
em pelo menos 33 processos, com o intuito de assessorar e orientar os gestores quanto ao cumprimento das normas de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, e ainda, referente a aposentadorias e pensões.
Contribuindo para identificação antecipada de riscos, afim de adoção de medidas e estratégias da gestão voltadas à correção
de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público;
A Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL prestou assessoria jurídica ao Gabinete do secretário de Estado, ao
Secretário-adjunto e às demais unidades da SERIS, visando garantir a segurança jurídica e observância da legalidade nas
ações desenvolvidas pelas demais unidades orgânicas da SERIS.
No entanto, a AJL não possui dentre suas competências nenhuma atividade que resulte na prestação de serviço
diretamente ao cidadão, não se enquadrando na sua esfera de competências a assessoria jurídica ao público, cabendo tão
somente a análise jurídica dos atos praticados no âmbito da Secretaria ou de seu interesse.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que, diferentemente das demais áreas, a AJL não possui metas referentes à
sua área de atuação.
Documentos Produzidos:
Memorandos
83
Ofícios
40
Despachos
93
Pareceres
76
Nota Técnica
24
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A Assessoria de Comunicação agendou e acompanhou o Secretário, Secretário-adjunto e Subsecretários em
diversas entrevistas com a imprensa; II. Acompanhou reuniões e produziu matérias para a imprensa e para o portal institucional
da Secretaria (www.SERIS.df. gov.br); III. Produziu releases e avisos de pauta para a imprensa; IV. Respondeu as demandas
da imprensa sobre temas diversos; V. Planejou, criou e produziu campanhas internas da Secretaria de Relações Institucionais e
Sociais; VI. Promoveu a comunicação interna e institucional da Secretaria, por meio de boletim eletrônico (SERIS Online)
divulgado semanalmente a todos os servidores. Em sete meses, vinte e oito boletins foram produzidos; VII. Realizou o
monitoramento de blogs e sindicatos duas vezes/ dia, com objetivo de informar o Secretário, Secretário-adjunto e os
Subsecretários sobre as principais informações divulgadas por estes sites; VIII. Produziu, editou e divulgou material fotográfico,
assim como manteve arquivo de fotografias para atender demandas jornalísticas e/ou publicitárias; IX. Planejou e atualizou a
página institucional da Secretaria, bem como as redes sociais (Facebook, Twitter e Flickr); e, ainda, X. Produziu o Balanço das
principais ações do Governo de Brasília.
A Coordenação de Gestão de Pessoas - COGESPE realizou ações como “A campanha SERIS Solidária – Um
abraço em forma de agasalho”, com apoio da ASCOM- Assessoria de Comunicação, entre os meses de maio a agosto,
contando com a participação dos servidores da SERIS e de demais Órgãos. Foram arrecadadas mais de 200 peças, as quais
foram entregues a três instituições de caridade do Distrito Federal.
Implantou o programa de ginástica laboral, onde as atividades eram ministradas, diariamente, por dois
estagiários, como forma de promover saúde e bem-estar aos servidores da SERIS com interação e integração das unidades.
Efetivou cerca de 376 (trezentos e setenta e seis) acertos financeiros de servidores comissionados, e ainda,
realizou o chamamento de servidores efetivos do GDF para cessão ao Senado Federal, por força do Acordo de Cooperação
Técnica nº 02/2013 (extrato publicado no DODF nº 131, de 26/06/2013), que tem por objeto o intercâmbio recíproco de
servidores do Senado Federal e o Distrito Federal a fim de suprir necessidades mútuas de mão de obra qualificada.
A SERIS contribuiu com atividades importantes ao Governo do Distrito Federal, por meio das suas
Subsecretarias, conforme abaixo elencadas:
2.1 .Subsecretaria de Movimentos Sociais e Participação Popular-SUBMOP tinha como missão promover
diálogo franco e permanente com segmentos organizados relacionados a:
 Mediação de Conflitos Sociais
A tradição reivindicatória dos movimentos sociais os leva a reunir apoiadores e promover protestos em
frente ao Palácio do Buriti. Negar o diálogo com os representantes sociais amplifica a tensão experimentada neste tipo de
situação, favorecendo o aparecimento de crises institucionais.
A SERIS passou a dialogar com os representantes das principais entidades e organizações populares, entre
elas o Movimento dos Sem Terra (MST) e demais movimentos de luta pela reforma agrária; o Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST) e outros que reivindicam a reforma urbana; o Movimento Passe Livre (MPL), União Nacional dos Estudantes
(UNE) e outros movimentos juvenis, Associações Comunitárias das várias Regiões Administrativas para permitir que demandas
reprimidas pudessem ser identificadas e tratadas, evitando reproduzir a cultura do conflito. Tornar desnecessário o protesto
para o atendimento do governo fortalece o compartilhamento de responsabilidades entre governo e sociedade civil, evitando
assim inúmeros desgastes. Como exemplo a medida supra do atendimento à Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Agricultura na organização da Marcha das Margaridas, o qual reuniu mais de 100 mil mulheres em Brasília, gerou demandas
para o Governo Federal e apenas elogios ao Governo de Brasília.
Por outro lado, aqueles que optaram por protestar em frente ao palácio, obstrução de pistas e outros, foram
surpreendidos ao serem recebidos prontamente pelo Subsecretário, mesmo em situações extremamente tensas, englobando a
desocupação de órgãos públicos e áreas rurais, escutados em suas reivindicações e tendo suas demandas encaminhadas às
secretarias-fim diretamente ou por meio da criação de mesas de diálogo intergovernamentais.
A resolução a partir do diálogo e da construção coletiva de soluções ganhou espaço e se tornou uma marca
deste governo, superando a antiga prática de lidar com movimentos sociais de forma truculenta, violenta e repressiva. Deste
modo, movimentos como a Frente Nacional de Luta e o Diretório Central dos Estudantes da UNB, tiveram suas pautas
atendidas e passaram a ter contato direto com o governo.
Dezenas de mediações foram realizadas, cerca de metade delas sobre conflitos sociais. O
acompanhamento de audiências junto à Ouvidoria Agrária Nacional de Movimentos Rurais que ocupam terras no DF é parte
deste trabalho e vem sendo avaliado positivamente pelos movimentos sociais, pelo INCRA e demais instituições envolvidas.
Foi realizada a primeira entrega de terras à população cigana no Brasil e o início de uma política pública
para a Etnia Calon que engloba educação (DF Alfabetizado e ensino regular), fornecimento de água, instalação de tendas e
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banheiros. Ocorreu, também, a regularização do assentamento Canãa e transformação em área de produção agrícola; apoio ao
Assentamento 8 de março, entre outros, em mais de 500 reuniões e audiências; fornecimento de água aos assentamentos
rurais, prevenção de conflitos em ações de desocupação; e acordo com os ocupantes e o proprietário de um mercado em
Taguatinga com a criação de um centro cultural no local, em que a SERIS está coordenando a mediação junto à Secretaria de
Cultura.
Pelo sucesso, nesta interlocução, os Movimentos Sociais e a CUT, em avaliação de diversas áreas do
governo, deram nota 9 à Secretaria de Relações Institucionais e Sociais.
 Mapeamento e Mobilização das Entidades e Movimentos Sociais
Utilizando tecnologia gratuita de código aberto e mobilização social presencial em todas as Regiões
Administrativas, a SERIS cadastrou as entidades e movimentos sociais que atuam em Brasília. O cadastro visa identificar a
atuação organizada da sociedade civil para promoção de parcerias; facilitar a comunicação do governo com este público;
difundir as políticas públicas de interesse do governo, entre outros objetivos. Atualmente, são mais de 700 organizações
populares cadastradas. Os dados se encontram disponíveis para todos os setores do governo e tem sido estratégico para a
mobilização de atividades do Governo junto à população, como as Rodas de Conversa e a Voz Ativa.
 Desenvolvimento de políticas de participação popular
Para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a aproximação entre governo e sociedade civil
organizada, o primeiro passo foi a identificação do estado da arte destas políticas nos estados e nacionalmente. A pesquisa em
questão registrou inúmeras iniciativas relacionadas à normatização do relacionamento entre governo e sociedade civil em
diversos Estados e na União; a construção de conselhos, conferências e outros espaços de participação como fóruns de debate
e construção de políticas setoriais; instrumentais relativos à transparência e controle social; além de políticas específicas como
o orçamento participativo.
Considera-se ser importante a presença ativa das organizações populares na construção das políticas de
participação, de modo que não sejam apenas de interesse de governo, mas possam ser identificadas como conquistas da
sociedade civil a serem continuadas ao longo do tempo. Além disso, está em processo de elaboração um indicador quantitativo
e qualitativo de avaliação dos mecanismos de participação popular (audiências públicas, conselhos, conferências) construído
em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo de Brasília.
Participação de forma protagonista da Comissão Eleitoral dos Conselhos Comunitários de Segurança, cuja
eleição foi no último dia 12 de setembro 2015, na construção do Viva Brasília – O Nosso Pacto Pela Vida, no Comitê de
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, e no Conselho de Juventude, onde elegeu o vice-presidente, função maior que um
representante do governo pode ocupar naquele conselho, além do acompanhamento e diálogo com diversos setores do
Governo envolvidos com a participação popular, como os Colegiados Setoriais de Cultura e os Conselhos Regionais de Saúde.
 Projetos em funcionamento
Desenvolveu projetos que podem se tornar políticas permanentes e promoveu encontros com os segmentos
organizados para escuta e compartilhamento das propostas a serem desenvolvidas pelo governo, conforme descrição a seguir:
a) Encontro Distrital Governo de Brasília e Movimentos Sociais - O encontro é aberto a entidades e
movimentos sociais de todos os segmentos, visa reunir representantes das organizações populares e de várias secretarias do
governo com a intenção de apresentar e debater as políticas setoriais e, ainda, participação popular em Brasília de forma
articulada, encaminhando posteriormente a soluções propostas para as áreas específicas. A primeira edição foi realizada em
outubro de 2015 no Auditório da Câmara Legislativa do DF com a participação de mais de 700 representantes de entidades
populares que atuam nas mais diversas áreas;
b) Programa de Formação Cidadã - Desenvolvido em parceria com a Organização dos Estados IberoAmericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura- OEI e a Universidade de Brasília, tem como objetivo promover o
desenvolvimento de competências relativas ao exercício da cidadania e da participação popular a agentes do governo e da
sociedade civil organizada através de ações educativas e integradoras. Formou 90 pessoas em 2015 na Oficina de Nivelamento
Compartilhada que contou com a participação de servidores e lideranças populares e irá lançar a rede Biblioteca dos
Movimentos Sociais, que irá apoiar bibliotecas comunitarias de Brasília;
c) Comitê Gestor de Acompanhamento de Conferências – Criado pelo Decreto nº 34.345, de 07 de maio de
2013, e alterado pelo Decreto nº 36.631, de 28 de julho de 2015, o Comitê tem a finalidade de orientar e planejar a organização
das conferências públicas, mobilizar a sociedade, e acompanhar o retorno do governo às deliberações. Durante o ano de 2015,
várias Conferências foram realizadas, entre elas a de Saúde e de Juventude;
d) Casa Comunitária – Local para encontro da comunidade e atuação dos Conselhos Comunitários (Consegs,
Conselhos Regionais de Saúde, Cultura, etc), que também estará aberto para atividades e eventos, com previsão de entrega da
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primeira unidade na Candangolândia. O financiamento para este projeto foi aprovado no orçamento do Projeto “Viva Brasília”
pelo Banco Interamericano de Desemvolvimento;
e) Radio Participação Popular – Programa de Rádio, com o piloto pronto para exibição imediata, que visa
engajar o cidadão nos programas de participação popular, por meio da difusão dos programas existentes, seus
encaminhamentos e participantes;
f) Música para Todos – Ação que visa levar apresentações musicais, com planejamento específico, à
população mais excluída do DF, como idosos em asilos, acamados em hospitais, jovens em medida sócioeducativa, apenados
no sistema prisional. No ano de 2015, foram feitas três apresentações, no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo
(Taguatinga), Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis (Núcleo Bandeirante) e Casa do Candango (Sobradinho), e estava
prevista uma quarta apresentação no Crevin (Planaltina) no dia 19/11;
g) Expresso da Cidadania – Unidade Móvel, com uma sede fixa, que visa levar políticas públicas do Governo
diretamente às populações das Regiões Administrativas. Ainda em fase de implantação;
h) Encontro Paradiplomático com Movimentos Sociais e Governo de Brasília - Evento de apresentação,
criação de mesas de diálogo e rodadas de financiamento de projetos para aproximar as Embaixadas e demais instituições
estrangeiras com os movimentos sociais. Será realizado em janeiro de 2016.
 Construção de parcerias e compartilhamento de responsabilidades entre governo e sociedade civil
Compreendendo que as organizações sociais assumem compromissos coletivos em relação ao
acompanhamento de demandas populares, o que inicialmente poderia ser considerado como uma tarefa unicamente de
governo, e reconhendo no governo o ator fundamental para responder adequadamente a estas demandas, a SERIS recebe
entidades e movimentos sociais que desejam estabelecer parcerias ou apresentam solicitações pontuais ao governo.
Tratam-se aqui também de ações de caráter positivo no sentido de apoiar pautas e ações de organizações
populares como eventos regionais e nacionais, através da articulação junto à várias secretarias e orgãos do GDF como a
disponibilização de água, banheiros, espaço físico, transporte, entre outros. Um bom exemplo desta relação de
compartilhamento é a relação estabelecida com a Associção Nacional das Etinias Ciganas que, no início do Governo, residia
sem água e sem luz na região de sobradinho e foi apoiada não apenas em relação a estas demandas, mas também em
questões relativas à saúde e educação. Outro exemplo foi o MTST que através de negociação em conjunto com a CODHAB e
TERRACAP conseguiu a possibilidade de apartamentos de 2 e 3 quartos com garagem playground e elevador com o custo de
aproximadamente R$ 50.000,00. Pela primeira vez o Governo de Brasília atende a faixa A, o que antes não acontecia, haja
vista o alto preço do terreno que não permite ao Ministério das Cidades a liberação para essa faixa de renda.
2.2. A Subsecretaria de Assuntos Legislativos, tem, entre suas atribuições, a articulação político-institucional
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo distrital para, de um lado, viabilizar a aprovação dos projetos de interesse do
Governo e, de outro, fazer chegar aos Parlamentares distritais um conjunto considerável de informações sobre as mais variadas
decisões tomadas nos órgãos e entidades da administração pública distrital. Considerando seu perfil e competência, a
Coordenação de Assuntos Legislativos - CAL desempenhou à movimentação de proposições legislativas e de matérias
administrativas, resumidamente no exercício de 2015, da seguinte forma:
Projetos Apresentados do Executivo
Projetos apresentados
98
Projetos sancionados
40
Projetos em tramitação
34
Retirados de tramitação
03
Projeto aguardando sanção
01
Projetos Aprovados de Deputados
Projetos aprovados e analisados
Leis sancionadas
Vetos Totais
Deixou de manifestar-se
Aguardando sanção ou veto

138
56
59
23
0
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Reuniões Realizadas
CCJ
CEOF
CAS
CDC
CDDHCEDP
CAF
CESC
CS
CDESCTMAT
CFGTC
TOTAL

Ordinárias
21
9
10
2
2
5
13
5
3
6
60
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Extraordinárias
3
10
2
2
2
1
2
4
8
1
23

A Subsecretaria, por meio da Coordenação de Relações Intragovernamentais – CRI, criou o projeto de Mesa de
Negociação Permanente para as áreas de Educação, Transporte, Segurança e demais setores de trabalhadores do DF:
 Instituiu a Rede de Interlocutores, com ponto focais em toda Administração Direta, Indireta e Empresas
Públicas do Governo de Brasília;
 Participou efetivamente no Programa de Formação Cidadã, desenvolvido em parceria com a OEI –
Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura e a UnB – Universidade de Brasília;
 Elaborou o Regimento do Fórum Distrital de Políticas de Reforma Agrária do Distrito Federal - FPRA-DF;
 Executou o projeto “I Encontro Popular Governo de Brasília e Movimentos Sociais”, que reuniu mais de 700
representantes de entidades e movimentos sociais de todas as regiões administrativas para debater as políticas de participação
e acompanhar um balanço destas atividades, com a presença do Governador e de vários Secretários de Estado.
2.3. A Subsecretaria de Relações do Trabalho e do Terceiro Setor –SUBTRATS/SERIS, entre os dias 29/01
a 26/10, realizou um total de 702 reuniões - relativas às demandas e projetos da Coordenação de Articulação do Terceiro Setor,
apresentando 14 projetos, a seguir: 1) Plano para Inclusão Social e Econômica dos Catadores; 2) Casa da Cidadania; 3) Coleta
Solidária; 4) CORSAP; 5) Fórum Sindical; 6) Mesa Permanente de Habitação; 7) Cartilha do Terceiro Setor; 8) Cadastramento
do Terceiro Setor; 9) Seminário Novo Marco Regulatório; 10) Regulamentação do Novo Marco; 11) Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia; 12) Seminário Habitação; 13) Decreto Voluntariado; e 14) Regulamentação Legislação Voluntariado.
Realizou, ainda, ações que tiveram relevância no atual governo, conforme descrição a seguir:
 Política para Inclusão Social e Econômica dos Catadores
Reativar o Comitê Gestor Intersetorial e implementar o Plano Distrital para garantir a inclusão social e
econômica dos catadores por meio de assistência técnica, aquisição de equipamentos e a implantação de centros de triagem e
comercialização.
 Casa da Cidadania
Implantar um espaço público destinado a acolher, capacitar, orientar, articular, trocar experiências,
fomentar projetos e formar parcerias com entidades do Terceiro Setor e trabalhadores sindicalizados.
 Coleta Seletiva Solidária
Coordenação da implementação da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos da Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal.
 Mesa de Diálogo Permanente da Política Habitacional no DF
Instituir a mesa de diálogo permanente da política habitacional no âmbito do Distrito Federal que atuará de
forma consultiva e colaborativa, sem caráter deliberativo, com a atribuição de estabelecer o diálogo, receber, conciliar,
acompanhar e encaminhar as demandas da sociedade civil organizada aos órgãos competentes do governo que tratam das
questões relacionadas à execução de programas habitacionais de interesse social no distrito federal.
 Cartilhas de Orientação ao Terceiro Setor
A produção de Cartilhas voltadas à elaboração e gestão de projetos sociais e culturais para entidades do
Terceiro Setor, aumentando a possibilidade de aprovação em editais e convênios, garantindo maior sustentabilidade às
entidades e fomentando a economia solidária e criativa do Distrito Federal.
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 Seminário Novo Marco Regulatório Do Terceiro Setor no DF
Realização de Seminário para discutir governo e sociedade civil sobre a regulamentação da legislação do
Marco Regulatório do Terceiro Setor no âmbito do Distrito Federal.
 Regulamentação Novo Marco do Terceiro Setor no DF
Debater e regulamentar a aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014 e seus reflexos na relação entre Terceiro
Setor e o GDF, a fim de propor ações para desburocratizar os processos de qualificação e titulação de entidades sociais no
Distrito Federal (Utilidade Pública e OSCIP) e facilitar a participação em editais de chamamento público para celebração de
convênios/termos de parceria e a prestação de contas quando da execução.
 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Parceria entre Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI e o Governo do Distrito Federal - GDF para
coordenar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2015, em Brasília DF, a partir da composição de um Grupo de Trabalho
no âmbito do governo local integrado pelas Secretarias de Relações Institucionais e Sociais, Ciência, Tecnologia e Inovação, de
Educação e de Turismo para coordenar e realizar a SNCT no Distrito Federal.
 Seminário da Política Habitacional de Interesse Social
Realização de Seminário sobre a Política Habitacional de Interesse Social – apresentação de diagnóstico e
desafios futuros da política no âmbito local e nacional.
 Decreto Voluntariado
Norma para regulamentar, no Distrito Federal, o trabalho voluntario no âmbito do Poder Executivo local
incentivando a formação de uma rede de trabalhadores e trabalhadoras voluntarias que colaboraram no desenvolvimento das
políticas públicas do governo.
 Movimento Nova Jerusalém
Diálogo com o movimento Nova Jerusalém sobre as demandas das famílias da região.
 Banco Social
Articulação junto ao Gabinete da 1ª Dama para criação do Banco Social no âmbito do Distrito Federal,
através da ampliação do escopo do atual Banco de Alimentos para que seja possível receber outras doações a serem
distribuídas para as Organizações da Sociedade Civil do DF.
 Plataforma do Voluntariado
Plataforma virtual funcionando como uma rede social para convergência de vagas de voluntariado, fazendo
o cruzamento das áreas de interesse dos voluntários inscritos com a necessidade apontada pelas Organizações da Sociedade
Civil, identificando perfis, preferência de área de atuação, localização, horário disponível para o trabalho e causa social de
interesse. Ao formatar esse perfil, estabelece a conexão e o trabalho voluntário se concretiza.
 GT De Transição dos Catadores
GT composto por representantes da CASA CIVIL/SERIS, SLU, SEMA, SINESP, Sec. Trabalho,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, SECRIA e Sec. Saúde e 8 representações dos catadores para acompanhamento,
monitoramento e assessoria de todas as ações relativas à política de fechamento do Lixão e para inclusão social e econômica
dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
 Reuniões com Entidades
Reuniões e visitas realizadas a entidades que foram solicitadas à SERIS/SUBTRATS.
Participou em Conselhos Setoriais de Políticas Públicas, os quais dialogam com áreas temáticas de
atribuição da SERIS.
– Conselhos Setoriais de Políticas Públicas
– Conselho de Gestão das Organizações Sociais
– Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – Conam/DF
– Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
– Conselho de Assistência Social
– Conselho dos Direitos da Mulher do DF
– Conselho Segurança Alimentar do DF
– Conselho de Defesa dos Direitosda Pessoa Com Deficiência – Coddede
A Subsecretaria articulou e organizou o Fórum Sindical do Distrito Federal. O Fórum é um espaço
permanente de negociação e diálogo entre o Governo e a classe trabalhadora. A primeira reunião foi realizada no dia 18 de
junho 2015 e contou com a presença de cerca de 40 lideranças sindicais. O tema do primeiro encontro foram os PL´s 19, 20,
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21/2015 que tratam do regime de previdência dos servidores do Governo Distrital. A segunda reunião contou com a presença
do Governador Rodrigo Rollemberg e a próxima acontecerá na segunda quinzena de agosto.
Durante o período, a Subsecretaria estabeleceu diálogo e negociações com várias carreiras do GDF,
esclarecendo a atual situação financeiro-orçamentária do DF e buscando, juntamente com os sindicatos e agentes internos,
avançar nas pautas de reivindicações e garantir os direitos dos trabalhadores, a par de todas as dificuldades enfrentadas.
Buscando manter um canal de diálogo aberto com os trabalhadores de todas as categorias do Distrito Federal, a
Subsecretaria elencou várias conversas com as lideranças das Centrais Sindicais e articulou o Fórum Sindical do DF, com o
intuito de discutir os projetos polêmicos, subsidiando os encaminhamentos a serem tomados que afetem a classe laboral.
A Subsecretaria manteve intenso diálogo com as categorias da área nesse período, cumprindo papel
fundamental nas negociações que resultaram no fim das manifestações que solicitavam o envio da A.R.O. para a CLDF e em
mais de 200 nomeações de professores para o segundo semestre. Paralelamente, houve avanços na Carreira de Auxílio à
Educação, onde foi articulado a criação de um Grupo de Trabalho para discutir a reestruturação da carreira.
A Subsecretaria teve papel fundamental nas negociações que evitaram uma greve no sistema no mês de abril e
atuou nas articulações para a redução do tempo de paralisação da categoria, quando das negociações de sua data-base. Em
relação aos taxistas, Coordenou Grupo de Trabalho que culminou com a liberação de 700 permissões imediatas e mais 400 nos
próximos meses. Na greve das cooperativas, atuou de forma a colocar sindicato e cooperados na mesma mesa, garantindo,
assim, a volta do serviço e o direito à mobilidade no âmbito do DF.
A SUBTRATS teve papel importante no atendimento das carreiras da saúde no que diz respeito, especialmente,
aos aprovados no último concurso da área, quando, após ouvir a comissão, encaminhou as demandas, articulou outros setores
do Governo e há hoje mais de 500 convocados para nomeação. Além disso, houve avanços nos estudos para a reestruturação
de outras carreiras como Vigilância Ambiental e Sanitária.
As categorias da Segurança mantiveram um relacionamento estreito com o GDF nesse período. Foram ouvidos
diversos setores e após articulações, 48 nomeações de concursados foram realizadas e um criado no âmbito da PCDF para
estudar as atribuições dos policiais, escrivães, inspetores e peritos.
2.4. A Subsecretaria de Relações com os Poderes Constituídos e Órgãos de Controle – SUREL foi, até o
dia 26 de outubro de 2015, a unidade responsável, no Governo do Distrito Federal - GDF, por articular os interesses da
administração com os parlamentares federais, os Poderes Executivo e Judiciário Federais.
As principais atividades desempenhadas nesse período referem-se à defesa de interesses do GDF no
Parlamento Federal. Inicialmente, os projetos legislativos, que poderiam reduzir as disponibilidades financeiras do GDF, foram
monitorados, de forma a impedir, na medida do possível, eventuais prejuízos ao GDF. Adicionalmente, empreendeu-se um
trabalho para não apenas assegurar as emendas individuais e de bancada, mas também para maximizar-lhes a utilidade, por
meio do diálogo entre as Secretarias de Estado e os parlamentares. As questões do Judiciário e dos Órgãos de Controle foram
acompanhadas em forma de listas.
Cabe destacar que a SUREL não possui, entre suas atividades e competências, oferecer serviços diretos à
população do Distrito Federal. As atividades da SUREL são acionadas por outras estruturas governamentais, bem como pelos
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito federal. A SUREL participa da articulação entre o GDF e a
esfera federal, principalmente pelas demandas que surgem, por parte de uma Secretaria de Estado, de um deputado federal, de
um senador, ou pelo surgimento de uma legislação em que se deva atuar. Desse modo, não possui metas em sua atuação,
como quantidade de projetos em que se deva atuar.
Coordenação de Relações Federativas – CORF
A CORF, no período em questão, teve como atividade principal estruturar o modelo de liberação de emendas
parlamentares para o ano de 2015. Dada a presente situação financeira do GDF, a ampliação de receitas foi escolhida como
objetivo primordial para a coordenação, considerando-se os prazos legais para a indicação das emendas, por parte dos
parlamentares.
Inicialmente, buscou-se compreender as necessidades das Secretarias de Estado do GDF, à luz do plano de
governo. Em seguida, houve orientação da Governadoria para que se indicassem programas prioritários para as áreas de
saúde, educação e segurança. Dessa forma, iniciaram-se negociações com os parlamentares para que indicassem emendas
individuais e de bancada que coincidissem com as necessidades indicadas pelo GDF.
Como resultado dessas ações, obteve-se 72% de aproveitamento do máximo possível para o GDF, sendo que o
restante foram destinações para Brasília, mas para instituições alheias à administração direta, tais como a Universidade de
Brasília – UnB.
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Segue abaixo tabela e gráfico de demonstrativo aos resultados alcançados por atividade:
Emendas Individuais
Saúde
Educação
Segurança Pública
Mobilidade
Cultura
Esportes
Agricultura e Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Direitos Humanos
Trabalho e Emprego
Turismo
Micro e Pequena Empresa
Desenvolvimento Social
Total
Total das Emendas Individuais
Percentual de Captação

Secretaria de Direitos
Turismo; R$1.500.000,00 ;
Humanos; R$2.691.218,00 ;
1%
2%
Agricultura e
Trabalho e Emprego;
Desenvolvimento Agrario;
R$1.671.218,00 ; 1%
R$3.500.000,00 ; 3%

Valor
R$ 66.941.963,00
R$ 12.880.000,00
R$ 15.200.000,00
R$ 5.982.435,00
R$ 4.992.000,00
R$ 4.950.000,00
R$ 3.500.000,00
R$ 2.691.218,00
R$ 1.671.218,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.250.000,00
R$ 700.000,00
R$ 122.258.834,00
R$ 168.766.796,00
72,44%

EMENDA INDIVIDUAL
Micro e Pequena Empresa;
R$1.250.000,00 ; 1%
Desenvolvimento Social;
R$700.000,00 ; 1%

Esportes; R$4.950.000,00 ;
4%
Cultura; R$4.992.000,00 ;
4%
Mobilidade;
R$5.982.435,00 ; 5%

Segurança Pública;
R$15.200.000,00 ; 12%

Saúde; 55%

Educação; 11%

Como observado no gráfico acima, os valores destinados à Secretaria de Saúde do GDF alcançaram mais de
50% do total das emendas individuais, devido ao cumprimento da lei orçamentária nos parâmetros e limites que obriga os
autores a destinar pelo menos metade do montante de emendas para serviços públicos de saúde. Em segundo lugar ficou o
investimento em Segurança Pública, com 12% do total captado, seguido pela Educação, com 11%, prioritariamente em
infraestrutura para educação básica.
Coordenação de Relações com o Congresso Nacional - CRCN
A CRCN é o órgão que acompanha os temas que são decididos no Congresso Nacional, seja no Senado
Federal, seja na Câmara dos Deputados, e que alteram as circunstâncias políticas, econômicas e financeiras de Brasília, de
modo que se faz necessária não apenas a observação atenta das consequências dessas medidas, mas ações direcionadas a
prevenir a deterioração das condições atuais e a assegurar a melhoria da situação corrente.
De modo geral, pode-se afirmar que, no período em tela, as legislações federais aprovadas evitaram prejuízos
diretos ao GDF, na medida em que as tentativas foram reequilibradas em favor do GDF, seja por meio de emendas, seja por
meio de rejeições. Houve, igualmente, ações propositivas exitosas, que ampliaram benefícios para o GDF, e as emendas
parlamentares foram, no mesmo sentido, adequadamente alocadas, de acordo com as necessidades da administração.
Como parte das entregas, a CRCN produziu um relatório semestral, no qual se apresentou, detalhadamente,
explicações das atividades desempenhadas, com perfil dos parlamentares do Distrito Federal. Ademais, registraram-se as
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audiências públicas com autoridades do GDF, bem como os principais temas de interesse para o GDF, e que são parcialmente
reproduzidos neste relatório anual extraordinário.
Os 81 Senadores e os 513 Deputados trabalham em três frentes essenciais ao funcionamento do parlamento
brasileiro: nas comissões, nos plenários e nas sessões do Congresso Nacional. Ainda existe o trabalho realizado nos gabinetes
dos parlamentares, nas reuniões de bancada e nas reuniões de liderança. Em todas essas instâncias, na medida do possível, a
equipe da SUREL tem tido presença constante.
Neste período, no Senado Federal, funcionaram 12 Comissões Permanentes e 8 Comissões Temporárias. Na
Câmara dos Deputados, estão instaladas 23 Comissões Permanentes e mais de 30 Comissões Temporárias. Existem 25
Comissões Mistas, em que a composição é feita por Deputados e Senadores. Nos Plenários, existem pautas diárias a serem
acompanhadas e, não raro, deliberações avançam noite adentro.
A equipe acompanhou, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 14 sessões do Congresso Nacional,
mais de 100 sessões plenárias e mais de 150 sessões de comissões, em ambas as Casas.
Esses resultados favoráveis ao GDF, obtidos em meio a um cenário administrativo, político e econômico
desafiador, são balizadores do que pode ser alcançado no ano de 2016.
Conforme o relatório semestral da CRCN, os principais temas para o GDF, no Senado Federal, trataram de
possibilidades de aumento de receita, redução de despesas e projetos apresentados pelo ex-Senador Rodrigo Rollemberg. Os
temas federativos também foram de grande relevância para o Governo de Brasília, pois tratam de temas sensíveis, como a
segurança, a saúde e tributos.
As principais vitórias do GDF, no Senado, foram: promulgação da Emenda Constitucional 87/2015 (PEC do
Comércio Eletrônico), a aprovação da MP 688/2014, que previa a isenção de impostos federais para a Terracap, e a articulação
para a MP 691/2015, autorizando a Terracap a participar da venda de imóveis da União.
Conseguiu-se impedir que temas, com o objetivo de restringir as receitas do GDF, prosperassem no Senado
Federal. Esse é o caso de projetos que tentam retirar recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO destinados ao
Distrito Federal, bem como da criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança, que tentava diminuir a base de
cálculo do principal fundo do DF, o Fundo Constitucional do Distrito Federal.
Além dessas medidas, que aumentaram os recursos financeiros ou evitaram a evasão de fontes de
financiamento, há o monitoramento constante de outros projetos de natureza semelhante.
A CRCN também acompanhou a participação de integrantes do GDF, no Senado Federal, em audiências
públicas, o que representa excelente oportunidade para contribuir com a elaboração de legislação compatível com a realidade e
necessidade do GDF. Conforme o relatório semestral, o secretário de Educação do Distrito Federal participou de audiência
pública na CE (Comissão de Educação) acerca de mudanças no projeto que obriga bolsistas de programas da União a
colaborarem com as escolas públicas de educação básica. De acordo com ele, a ideia é bem-vinda, mas não pode estar
desvinculada da reestruturação do currículo da educação básica.
O Secretário de Fazenda do Distrito Federal participou de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR) no Senado, para debater o projeto de resolução (PRS 1/2013), que trata da fixação de alíquotas do
ICMS nas operações e prestações interestaduais. O Secretário citou que objetivo maior da reforma é recriar um ambiente de
segurança jurídica para os investidores nacionais ou estrangeiros que hoje podem de uma hora para outra, serem afetados com
a repentina perda de seus incentivos fiscais por uma decisão do Judiciário, que gera a perda imediata de sua competitividade
frente aos concorrentes e num segundo momento, serem acionados pelo ICMS não recolhido, o que de pronto, mesmo que não
seja pago, repercute em seus balanços com a elevação drástica e repentina de seus passivos.
A pedido de um senador, foi realizada audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, com a presença do
Subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do GDF e da Diretora Extraordinária de Regularização
Fundiária da TERRACAP para tratar a respeito da situação jurídica do Assentamento 26 de Setembro, localizado em Brasília às
margens da rodovia DF-001. Como resultado, será formado um grupo de trabalho formado por órgãos federais e distritais para
discutir a possibilidade de ser retirada da Floresta Nacional de Brasília a área que abriga o Assentamento 26 de Setembro.
No encontro promovido pelas duas Casas Legislativas com governadores de todos os Estados, para buscar um
pacto federativo, o Governador falou pela Região Centro-Oeste e fez um resumo dos principais projetos em tramitação no
Senado e na Câmara dos Deputados. Destacou a importância do PLP 54/2014, que convalida os benefícios fiscais e encontrase na Câmara dos Deputados, bem como do andamento do PRS 1/2013, que está no Senado e trata da reforma do ICMS, e do
PLS 86/2013 que reduz a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP.
Na Câmara dos Deputados, os principais projetos aprovados de interesse do Distrito Federal foram: exigência
de nível superior para a Polícia Civil do DF, aplicação de novo índice das dívidas estaduais. Também foram realizadas sessões
solenes e diversos integrantes do governo participaram de audiências públicas.
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Coordenação de Relações com o Poder Judiciário e Órgãos de Controle – CRPO
As atividades trataram do monitoramento institucional de temas de abrangência nacional, nos órgãos do
Judiciário Federal, e distrital, no Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios - TJDFT, bem como no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT.
Algumas ações específicas foram informadas, por meio da síntese semanal, produzida pela Subsecretaria, tais
como suspensão de licitações, judicialização de políticas públicas e demais resultados de ações judiciais. Quando há decisões,
em âmbito judicial, a CRPO, através dos assessores, juntamente a Procuradoria Geral do Distrito Federal e as Secretarias de
Estado do Distrito Federal realizaram o acompanhamento ativo destas demandas, tendo, assim, participado diretamente dessas
questões em conjunto as respectivas áreas interessadas. Não obstante, foram realizadas reuniões de trabalho no Judiciário
distrital e federal para compreensão das eventuais oportunidades para o GDF.
Também foram feitos relatórios das notícias do Judiciário com impacto nacional, ou seja, que, em alguma
medida, produziam efeitos no Governo do Distrito Federal, ou indicavam tendências em assuntos de interesse. Outras
atividades trataram de questões administrativas, tais como participação no planejamento estratégico da SERIS e elaboração de
atividades correlatas, como proposição de regimento interno.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As fortes crises econômicas e financeiras enfrentadas pelo Brasil, no ano de 2015, refletiram no Distrito Federal,
provocando instabilidade econômica, baixa arrecadação, as quais interferiram diretamente na execução orçamentáriofinanceira.
Devido a esse cenário, o Governo do Distrito Federal promoveu várias alterações no Orçamento, no intuito de
reduzir gastos para o reequilíbrio das contas públicas. Com isso, diversas ações previstas na LOA-2015 tiveram a execução
prejudicada pelos cortes e contingenciamentos realizados.
Mesmo diante da grave crise econômico-financeira supra, esta SERIS conseguiu executar ações importantes
para o governo, tais como, a mediação de conflitos sociais, mapeamento das entidades e movimentos sociais, desenvolvimento
de políticas de participação popular, construção de parcerias e compartilhamento de responsabilidade entre governo e
sociedade civil, elaboração do planejamento estratégico para os quatro anos seguintes, além de contribuir com a economia do
DF, indicando mais de 50% do seu orçamento como fonte de cancelamento a ser utilizado em áreas com maior prioridade pelo
Governo do Distrito Federal.
Em outubro, foi publicado o Decreto nº 36.840, fazendo com que a SERIS passasse a integrar a Casa Civil do
Distrito Federal. Desta forma, a denominação foi alterada para Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e
Sociais do Distrito Federal.
Em 2016, espera-se que as ações planejadas e inseridas no PPA 2016-2019 sejam executadas pela nova
Secretaria, tendo em vista a grande proeminência social para o Governo do Distrito Federal.
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6. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PGDF – UO: 12.101
A Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, órgão central do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é
instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e
financeira, na forma do artigo 132 da Constituição Federal.
A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda,
prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal e tem por objetivos:
Orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados
com a Administração Direta do Distrito Federal;
Zelar pelo cumprimento, na Administração Pública Direta e Indireta, das normas jurídicas, das decisões judiciais
e dos pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
Publicar, manter e divulgar matéria doutrinária, legislativa e de jurisprudência visando o aperfeiçoamento de
pessoal;
A PGDF tem por diretrizes:
– Representar o Distrito Federal em juízo;
– Cumprir suas competências legais e regimentais;
– Defender os interesses públicos e a manutenção do patrimônio do Distrito Federal;
– Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal;
– Uniformizar matérias de interesses comuns com Procuradorias Gerais e outros Estados e jurisprudências
administrativas existentes;
– Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal;
– Ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de sequestro de bens;
– Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, nas leis e atos normativos aplicáveis aos
atos da Administração Pública Direta e Indireta do DF.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

126

163

23

202

514

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

87

-

-

-

87

Órgãos do GDF

7

8

-

-

15

Órgãos Estaduais

1

-

-

-

1

Estagiários

-

152

-

-

152

Jovem Candango

-

42

-

Subtotal (Força de Trabalho)

221

365

23

202

811

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

27

221

365

23

202

838

Requisitados

Outros

Total Geral

42

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Em função da restrição orçamentária imposta durante o exercício de 2015, os recursos decorrentes de Emendas
Parlamentares, como os deste Programa, foram contingenciando em sua totalidade, e assim permaneceram durante todo o
ano, o que impossibilitou a execução deste Programa de Trabalho, sendo que próximo ao final do exercício o saldo
contingenciado foi remanejamento para atender despesa de outros órgãos.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9583 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESPROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9689 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISPROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
111.480.199

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
157.503.724 153.871.409 153.871.409

111.480.199
2.698.000

157.503.724
3.153.711

153.871.409
3.128.401

153.871.409
3.128.401

2.698.000
476.311

3.153.711
881.282

3.128.401
780.218

3.128.401
760.008

476.311
114.654.510

881.282
161.538.717

780.218
157.780.029

760.008
157.759.818

Até o final do mês de dezembro de 2015, constata-se que em média, mensalmente, foram remunerados 629
servidores, recolhidas contribuições patronais para o RPPS, concedidos 759 benefícios, dentre auxílios-creche, auxíliosalimentação e auxílios-transporte. Em relação ao estabelecido para o ano, fica evidenciado que, em média, foi cumprida a
previsão na quantidade de servidores remunerados, porém, ainda em número insuficiente para o bom andamento dos serviços
e o atendimento às demandas.
Nesse mesmo período foram emitidos cerca de 1.043 pareceres e deferidos mais de 6.500 parcelamentos.
Salienta-se que com relação aos recursos disponíveis para Manutenção de Serviços Administrativos Gerais para
o exercício de 2015, houve um corte substancial em relação ao valor alocado na Lei Orçamentária 2014.
No decorrer do exercício de 2015, em função das suplementações orçamentárias ocorridas, foi autorizada a
despesa, no referido Programa de Trabalho, até o limite de R$ 942.311,00 (novecentos e quarenta e dois mil e trezentos e onze
reais), o que gerou uma grande dificuldade na administração dos serviços desta Casa Jurídica, ocasionando a transposição de
diversas despesas essenciais ao funcionamento do Órgão para a Unidade Orçamentária 12901 – Fundo da Procuradoria Geral
do Distrito Federal.

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7056 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESPROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
950.000
8.115.356
4.482.950
4.482.950
950.000
950.000

8.115.356
8.115.356

4.482.950
4.482.950

4.482.950
4.482.950

Foram pagas em média 238 indenizações de transportes mensalmente a servidores da PGDF. Efetuou-se o
ressarcimento referente a requisição de 01 servidor e foram pagas 04 indenizações de licença prêmio pecúnia. Com relação
aos recursos disponíveis para o pagamento das indenizações de transportes, foram necessárias diversas solicitações de
abertura de crédito suplementar e de remanejamento, tendo em vista que a quantia liberada no início do ano para fazer face a
esta despesa, foi de R$ 300.000,00, sendo que a média mensal para esta rubrica é de aproximadamente R$ 280.00,00.
Ainda por conta da restrição orçamentária, o pagamento de Indenização de Licença Prêmio Pecúnia a
servidores ficou bastante restrito durante todo o exercício, visto que os recursos disponíveis, foram consumidos praticamente na
sua totalidade até o mês de abril, o que inviabilizou o pagamento a outros servidores que possuem o direito adquirido. Apenas
no final do exercício, após o fechamento da folha de Dezembro/2015, houve suplementação orçamentária na rubrica de
Indenização, fato que não permitiu pagar as licenças prêmio, cujos processos de aposentaria estavam sobrestados pela falta de
recursos.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Neste ano foi aprovada a Lei Complementar Nº 904, de 28 de dezembro de 2015, que permitirá a racionalização
no ajuizamento de execução fiscal e maior eficácia na cobrança da dívida ativa.
Na busca de melhorias para gestão da dívida ativa foi adquirida, no final do ano, uma nova ferramenta de
bussiness inteligence – Qlikview, que auxiliará na gestão da arrecadação tributária permitindo melhor interpretação dos
resultados obtidos e planejamento de ações que visem aumento da arrecadação.
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A recuperação dos créditos do Distrito Federal inscritos em dívida ativa no período de janeiro a novembro de
2015 é de R$ 242.701.781,39 (duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e um mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta
e nove centavos), incluído os pagamentos através de alvarás de levantamento.
Até dezembro de 2015, já foram movimentadas 23.394 execuções fiscais e 935 recursos judicias em execução
fiscal.
Merece destaque a atuação do Núcleo de Grandes Devedores – NGD que, neste ano, implementou novas
diretrizes destinadas a dar maior atenção aos processos judiciais de valores consolidados superiores a quinhentos mil reais.
Ademais, foi analisada a configuração de grupos econômicos por parte de grandes empresas do DF com o fito
de fraudar o pagamento de tributos, por meio da criação de várias empresas por familiares ou laranjas, com o evidente intuito
de se furtarem ao cumprimento de suas obrigações tributárias.
Nesse sentido, tem buscado a configuração da hipótese de responsabilidade descrita no art. 124 do Código
Tributário Nacional, mediada pelo reconhecimento da confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica para a prática de
atos fraudulentos em prejuízo aos interesses do Fisco.
Tabelas com as Principais Realizações da PROFIS em 2015
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA – DIRAT
AJUIZAMENTO – AÇÕES DISTRIBUÍDAS
25.615 processos
VALORES AJUIZADOS
R$ 2.082.328.726,97
ARRECADAÇÃO DE DEB. AJUIZADO
R$ 207.421.678,37
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
4.046 pessoas

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
EXECUÇÕES FISCAIS MOVIMENTADAS
RECURSOS JUDICIAIS EM EXECUÇÃO FISCAL

23.394
935

GERÊNCIA DE FALÊNCIAS E INVENTÁRIOS – GEFAL
PROCESSOS MOVIMENTADOS
3.609
ARRECADAÇÃO EM INVENTÁRIO
R$ 17.096.204,10
ARRECADAÇÃO EM FALÊNCIA
R$ 2.237.336,18
ATENDIMENTOS A CONTRIBUINTES
357 pessoas

ARRECADAÇÃO POR MEIO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
MÊS:
VALOR:
JAN

R$ 340.714,12

FEV

R$ 211.796,70

MAR

R$ 397.405,18

ABRIL

R$ 1.264.668,96

MAI

R$ 3.237.092,55

JUN

R$ 1.026.122,90

JUL

R$ 5.776.853,87

AGO

R$ 559.701,53

SET

R$ 143.307,44

OUT

R$ 2.766.055,33

NOV

R$ 18.917.849,33

DEZ
TOTAL:

R$ 638.535,11
R$ 35.280.103,02

Pela atuação da Procuradoria do Meio Ambiente, Saúde, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário – PROMAI, a
PGDF participou, durante todo o ano, de reuniões periódicas na SEGETH, Casa Civil e Vice-Governadoria, juntamente com
representantes de diversos outros órgãos, para auxiliar na atualização da legislação e também na superação de diversos
obstáculos jurídicos para a concessão de habite-se para empreendimentos de grande porte que já concluíram as obras, nos
quais foram encontradas irregularidades na aprovação dos respectivos projetos.
O Núcleo de UTI – NUTI, criado em 2013, permaneceu em funcionamento, elaborando minutas de petições nas
ações de saúde relativas a UTI, adotando, ainda, as providências administrativas necessárias ao acompanhamento de tais
feitos, padronizando a atuação em juízo.
Permanece, também, o diálogo com a Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, como forma de viabilizar a resolução de conflitos específicos. O que vem sendo
realizado através de reuniões no Comitê Distrital de Saúde e junto às Promotorias Especializadas do Ministério Público.
Da mesma forma, houve a participação, durante todo o ano, em reuniões periódicas na Secretaria de Habitação,
Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, juntamente com representantes de diversos outros órgãos, para tratar
das questões prioritárias de desocupações de áreas públicas para viabilizar a implementação do programa habitacional do
Governo.
A PGDF fez-se presente, também, nas inúmeras reuniões realizadas pelo Conselho do Meio Ambiente
(CONAM), do qual participa.
Manteve-se, no ano corrente, o acompanhamento dos julgamentos realizados no âmbito dos Tribunais de
segundo grau, envolvendo matéria de Meio Ambiente, realizando-se diversas sustentações orais nos processos, tendo sido
obtidos importantes resultados a partir da adoção de tal sistemática.
Permanece, no âmbito da PROMAI, o acompanhamento, das execuções relativas aos créditos do Distrito
Federal e outros entes representados em juízo por esta Procuradoria, orientado por um fluxograma indicativo das ações a
serem adotadas nos processos, obtendo-se uma maior agilidade e padronização na elaboração de petições e na realização de
diligências administrativas.
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Na defesa dos assuntos relacionados à saúde, a PROMAI vem obtendo, paulatinamente, importantes decisões
favoráveis, onde o Egrégio TJDFT vem acolhendo algumas das teses reiteradas durante os últimos anos. Cite-se como
exemplo:
 Afastamento de multa diária em ação em que se busca a realização de cirurgia quando demonstrado que a
Secretaria de Saúde está realizando processo licitatório para compra do material. Recurso provido. (Acórdão n.813672,
20140020120850AGI, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 26/08/2014. Pág.: 162)...
 Indeferimento de pedido de tratamento pós-cirúrgico na mesma demanda em que pleiteada a realização de
cirurgia. Decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VFP (autos n. 2013.01.1.102988-2) no sentido de que o
acompanhamento pós-cirúrgico deve ser objeto de nova demanda, em que se possibilite o regular exercício da ampla defesa...
 Indeferimento de pedido de vacina contra o HPV em contrariedade às normas do protocolo clínico. Decisão
prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª VPF (autos n. 2013.01.1.069647-6) no sentido de que devem ser observados os critérios
impostos pelo Estado na concessão de vacinas à população...
 Indeferimento de pedido de custeio de internação em leito privado de UTI sem que o paciente tenha se
submetido à regulação. Diversos juízos têm reiteradamente decidido que, nas hipóteses em que o paciente busca a internação
espontaneamente na rede privada de saúde, sem prévia ciência e/ou regulação por parte do Poder Público, não se pode impor
ao Estado o custeio das respectivas despesas. (autos n. 2011.01.1.024362-2 – 3ª VFP). (autos n. 2012.01.1.029987-5 – 5ª
VFP).
Também em casos isolados, porém de grande repercussão, a PGDF obteve importantes decisões favoráveis ao
Distrito Federal, como por exemplo:
 Ações de improbidade ajuizadas contra os representantes da Fundação Hemocentro de Brasília, em que
houve julgamento de improcedência do pedido (autos n. 191314-5/2011 e 190244-7/2011);
 Provimento de agravo de instrumento interposto pelo DF em face de decisão prolatada em ação civil pública
ajuizada pelo MPDFT com o fim de anular a Portaria n. 66/2014 – SES;
 Anulação de astreintes fixadas em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) contra o Distrito Federal. A
apelação, interposta pelo Ministério Público, não foi provida;
 Embargos n° 2012.01.1.129509-9, opostos pelo Distrito Federal à execução promovida pelo Ministério
Público para cumprimento do TAC 02/2007, que trata da regularização dos parcelamentos irregulares implantados no Distrito
Federal;
 Ação civil pública n° 2001.01.1.120807-0, na qual o MPDFT insistiu em execução de multa por
descumprimento de sentença, que impede a implementação de Projeto de Desenvolvimento no Vale do Rio Pipiripau;
 Ação civil pública nº 2011.01.1.036816-3, referente à obrigação de realizar obras no Centro de Convenções
Ulisses Guimarães, para adequar às novas normas de acessibilidade e sanear outras irregularidades constatadas pela AGEFIS;
 Ação civil pública n° 30296-39.2011.4.01.3400 e 30295-54.2011.4.01.3400, nas quais o MPDFT pretendia
impedir a Implantação da Quadra 500 do Setor Sudoeste;
 Ação civil pública n° 2013.01.1.030097-7, na qual o MPDFT visava impedir qualquer ato demolitório e
remoção de moradores e entidades da Avenida Vargem da Benção;
 Ação civil pública nº 2005.01.1.090580-7, envolvendo a desocupação da Orla do Lago Paranoá, com
diversos incidentes processuais e outras ações. Com intensa atuação da Procuradoria, a VMA vem mantendo os termos do
acordo celebrado e o seu efetivo cumprimento, com o início das operações de desocupação;
 Embargos à execução n. 2014.01.1.024821-2 opostos pelo Distrito Federal contra o MPDFT. Esta buscava
executar uma multa de R$ 19.436.514,91 contra o DF pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer de desativar o lixão
da Estrutural e recuperar a área degradada;
 No Agravo 20150020212033AGI, a PGDF conseguiu reverter uma liminar que obrigava a AGEFIS a
“promover vistorias mensais no aludido empreendimento [JK Shopping], até a expedição da carta de habite-se, encaminhandose ao juízo relatórios circunstanciados sobre a situação fática do empreendimento, ocupação das salas comerciais que o
integram e as atividades nelas exercidas”, restabelecendo a autonomia administrativa da AGEFIS de definir suas rotinas de
fiscalização, deixando o TJDFT expresso que essa autonomia “não pode ser alcançada por ingerências externas, porquanto é
infensa à interseção judicial na realização de suas atribuições, salvo se constatada eventual omissão”; e
 Em parceria com o Jurídico da AGEFIS, a PGDF conseguiu reverter liminar que impedia o exercício do
poder de polícia no Condomínio Bougainville, na medida cautelar n. 20150020302956MCI.
No que se refere às atividades da Procuradoria de Pessoal – PROPES, tem-se que, desde o dia 01/01/2015 até
20/12/2015, foram recebidas 10.607 novas ações. Estas, em sua maioria, são matérias de competências dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, ações já distribuídas em meio eletrônico via Processo Judicial Eletrônico.
Deste total, 6.795 são ações novas de GAEE (Gratificação de Ensino Especial), nas quais os professores que
atuaram em turmas inclusivas de alunos portadores de necessidades especiais pleiteiam os valores devidos a título de GAEE
referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.
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Para melhor defendermos os interesses do DF frente ao exponencial crescimento das ações de GAEE
ajuizadas, criou-se o Núcleo de Ações de GATE, com sistemática de trabalho próprio, responsável por contestar todas as ações
novas e recorrer das ações já em curso, quando da viabilidade do recurso.
Ainda no ensejo de fornecer dados numéricos relevantes, entre os dias 01/01/2015 a 20/01/2015, a PROPES
trabalhou e contribuiu em 10.885 processos administrativos, que em sua maioria versavam sobre expedição de precatório e
requisição de pequeno valor.
Durante todo o corrente ano, a Procuradora-Chefe e a Diretoria de Suporte Administrativo reuniram-se diversas
vezes com as Secretarias de Educação e Saúde, Corpo de Bombeiros, Policia Civil e Militar, com vistas a alinhar a
comunicação destes órgãos, principalmente no tocante ao envio e recebimento de ofícios contendo as informações que
subsidiam a defesa do DF. Com isto, este trâmite se tornou mais célere e eficiente.
Vale destaque, ainda, que no decorrer deste ano, a PROPES vem promovendo a defesa do DF nos amplos
movimentos paredistas liderados pelas entidades sindicais dos servidores. Existem pelos menos 6 (seis) grandes greves sob os
cuidados daquele braço da PGDF, abrangendo, praticamente, todas as atividades essenciais do Distrito Federal.
Trata-se de levantes encabeçados pelo SINDPEN (agentes penitenciários) 2015.00.2.026134-9; SINDMEDICO
(médicos) 2015.00.2.000812-2, SODF (odontologistas), SINDATE (auxiliares e técnicos de enfermagem), SINTAR (auxiliares e
técnicos em radiologia) e SINDSAUDE (empregados de estabelecimentos de serviços de saúde) 2015.00.2.026057-0;
SINDIRETA/SINDSER (administração direta, autárquica e fundacional) 2015.00.2.026881-7; SINDSSE (carreira socioeducativa)
2015.00.2.026349-0; SINPRO (professores) 2015.00.2.027227-2 e 2015.00.2.004829-6; SINDENFERMEIRO (enfermeiros)
2015.00.2.027230-3; e SINPOL (agentes de custódia) 2015.00.2.032276-5.
Importa salientar importante vitória na greve dos servidores da saúde, no âmbito da qual a atuação da PROPES
restou essencial para o reestabelecimento dos serviços médicos e hospitalares do Distrito Federal. Mesmo destino teve as
demais ações de greve. Tais resultados possibilitaram continuidade na efetivação das públicas de saúde e educação.
A atuação da PROPES na operacionalidade do DF, assegurando o reconhecimento da ilegalidade de diversas
greves, revela-se essencial. Sem embargo, o desempenho daquela não se limita em propiciar gerenciabilidade aos serviços do
Distrito Federal. Notório o alto grau de economicidade gerado por tal especializada – cujo trabalho evita o adimplemento de
benefícios funcionais com relação aos quais o DF não ostenta qualquer obrigação.
Destaca-se ainda que a PROPES acompanhou processos judiciais de relevante interesse político e econômico
para o DF referentes aos reajustes e parcelamento de salários de servidores e suspensão do pagamento de licença-prêmio.
Além de assegurar a continuidade dos serviços públicos distritais, e destacar-se como foco de importante economicidade, a
PROPES apresenta emblemática função arrecadatória.
Expliquemos: a Diretoria de Administração do Fundo Pró-Jurídico, por meio do Memorando nº 131/2012-PRÓJURÍDICO, de 06/05/2015, tratando dos primeiros meses do ano, destacou como ponto relevante “o montante de Alvarás
levantados até o presente momento através de nosso Núcleo de Levantamento de Alvarás – NULEV. Levantamos R$
775.446,79 (setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seus reais e setenta e nove centavos), em valores, dos
quais R$ 395.167,54 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) são ações
promovidas pela PROPES, correspondendo a 51% (cinquenta e um por cento) do montante total”.
Esses três fatores: essencialidade para a gestão de serviços públicos e mão-de-obra funcional, economicidade e
arrecadação certamente conferem uma posição de destaque à PROPES no âmbito do Sistema Jurídico do Distrito Federal.
A PGDF por meio do Centro de Apoio Técnico – CETEC realizou as seguintes atividades que merecem
destaque no ano de 2015: análise de 15.451 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e um) processos e uma economia de R$
950.834.660,08 (Novecentos e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos),
a partir do confronto entre os cálculos de execução apresentados pelos credores e os confeccionados por este Centro de Apoio
Técnico. Confira-se tabela:
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Procuradoria Geral do Distrito Federal
Relatório Anual - CECAL
2015
Mês
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

Quant. de
Processos

Cálculos de Cobrança do DF

Valores de Execução (R$)

Cálculos do CETEC (R$)

1085
1269
1297
1288
1268
1341
1204
1122
1222
1456
1469
1427
15451

5.855.014,84
9.035.669,23
7.218.043,59
21.363.924,74
13.197.062,59
10.661.590,63
11.048.092,21
11.497.089,44
18.182.079,01
86.957.301,52
8.950.247,43
6.251.886,97
R$ 210.218.002,22

30.997.010,98
63.508.215,18
131.519.531,06
187.426.374,05
184.910.402,61
81.113.039,23
47.081.916,62
35.764.714,85
47.775.656,51
74.942.443,10
64.474.068,60
460.034.026,75
R$ 1.409.547.399,54

22.831.959,87
52.326.128,38
30.797.464,37
69.436.301,30
52.362.989,70
33.129.586,16
33.497.947,46
25.325.111,37
29.266.291,33
49.678.397,67
30.340.797,15
29.719.764,69
R$ 458.712.739,45

Diferenças
Resultantes
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

8.165.051,11
11.182.086,80
100.722.066,69
117.990.072,75
132.547.412,92
47.983.453,06
13.583.969,15
10.439.603,48
18.509.365,18
25.264.045,43
34.133.271,45
430.314.262,06
950.834.660,08

Por fim, criação, no âmbito do CECAL, da Gerência de Registro e Gestão de Sentenças Executáveis – GERES
e Gerência de Cobranças – GECOB. Tais Gerências contam com servidores e Procuradores egressos de outros setores.
Trouxe, especialmente, os seguintes resultados positivos: otimização das execuções de honorários e maior atenção aos
embargos de execução do benefício alimentação (SINDIRETA); melhor acompanhamento da efetividade das cobranças
administrativas e agilidade na efetivação da cobrança judicial, bem como, rapidez nas solicitações das certidões de créditos.
Com a reestruturação da casa e a criação da Gerência de Registro e Gestão de Sentenças Executáveis GERES, foram elaboradas rotinas padronizadas a serem aplicadas na fase de cumprimento de sentença e especialmente para
a execução de honorários.
As atividades da GERES iniciaram-se formalmente em 15 de abril de 2015 e desde então foram estabelecidos
os procedimentos necessários na análise de cada Auto Suplementar (AS) para a GERES redistribuído, tais como pedidos de
carga dos autos judiciais, despachos necessários, leituras de publicações, acompanhamento judicial, elaboração de petições,
pesquisa de bens, levantamentos de Alvará, emissão de Certidão de Crédito, etc.
Valores de levantados referente a Honorários
Mês
Abril

Valor
R$ 21.451,59

Maio

R$ 75.013,56

Junho

R$ 35.342,14

Julho

R$ 53.730,19

Agosto

R$ 70.470,89

Setembro

R$ 135.529,23

Outubro

R$ 268.411,77

Novembro

R$ 606.748,17

Total do Período

R$ 1.266.697,54

As atividades de capacitação da PGDF, realizadas por intermédio da Gerência de Desenvolvimento e
Capacitação, podem ser resumidas por meio dos gráficos a seguir:

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

103

Relatório Anual de Atividades 2015 – PGDF

O gráfico 1 apresenta o total de eventos de capacitação realizados por ano desde 2010, mostrando a evolução
obtida.

Gráfico 1

O gráfico 2 mostra o percentual de atividades custeadas com recursos do Fundo Pró-Jurídico (eventos com
ônus) e o percentual de atividades não custeadas, em geral, realizadas por outros órgãos em áreas de interesse à PGDF
(eventos sem ônus).

Gráfico 2

O gráfico 3 mostra o quantitativo de participações em atividades de capacitação nos anos de 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015, ilustrando o crescimento das adesões.
Número de participantes em Eventos/Ações de
Capacitação por Ano

574
358

374

433

2011

2012

2013

920

189

2010

2014

2015

Gráfico 3
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Os gráficos 4 e 5 ilustram o quantitativo dos eventos de capacitação de acordo com a natureza da atividade.

Gráfico 4

Gráfico 5

Com relação ao atendimento à pesquisa/circulação de material bibliográfico, a Biblioteca da PGDF desenvolveu
as seguintes atividades:
Atividades realizadas pelo Setor de Atendimento (Circulação/Referência) - 2015

Total

Pesquisas bibliográficas

371

Organização e distribuição de obras bibliográficas

2000

Cadastro de novos usuários

13

Empréstimos/renovações - Acervo local

250

Empréstimos/renovações - Bibliotecas conveniadas

303

O setor do SINJ-DF no âmbito da Procuradoria realiza a leitura do DODF diariamente, e posteriormente cadastra
e vincula os atos normativos da PGDF no SINJ-DF e na planilha temática, elaborada a partir do pedido do Diretor do Centro de
Estudos, para publicação na intranet, buscando sempre a inclusão em tempo real e o acompanhamento das alterações e
revogações desses atos em face da permanente atualização do sistema.

Quadro de Atividades
Atividades realizadas pelo Núcleo de Normas do SINJ-DF / PGDF - 2015

Quantidade

ADIs acompanhadas no SINJ-DF
ADIs cadastradas no SINJ-DF
Análise de atos publicados pelo Executivo e Legislativo de interesse da PGDF (comparação de leis)

300
62
150

Cadastramento dos atos normativos da PGDF no SINJ-DF (Resoluções, Portarias, Ordem Serviços, Pareceres, ...)
Leitura do Diário Oficial do Distrito Federal

64
239

Pesquisa de legislação e jurisprudências distrital e federal

130

Reindexação dos atos da PGDF publicados na Intranet

180

Participação em reuniões do Comitê Gestor

19

Reuniões dos subcomites de indexação

28

Avaliação de descritores e especificações da Base de Dados

540

Projeto de aperfeiçoamento do SINJ-DF

Total

1

1713

Atividades desenvolvidas por intermédio da Gerência de Estudos, Pesquisas e Referência Legislativa – GEPEL
que merecem destaque:
 Em janeiro de 2015, foi instituída a Procuradoria Especial da Atividade Consultiva (PRCON), por meio do
Decreto 36.312/2015, que centralizou a emissão dos pareceres jurídicos da PGDF. Neste sentido, a GEPEL adaptou a base de
dados de Pareceres às necessidades de identificação da nova Especializada, de forma que os documentos fossem cadastrados
e recuperados de acordo com a nova nomenclatura, que atualmente é responsável pela manifestação consultiva da
Procuradoria. Até o presente momento, constam 931 pareceres da PRCON cadastrados na base de dados;
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 Os servidores da equipe da GEPEL participaram do IV Integra/PGDF, que aconteceu no dia 06 de maio de
2015, no auditório do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Integra/PGDF é um encontro jurídico entre Procuradores do DF
e servidores dos demais órgãos da Administração Pública do DF, no intuito de proporcionar a unificação de entendimentos,
além de oferecer orientações gerais de como instruir processos por meio de análise específica nos casos concretos trazidos à
Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Na oportunidade, a GEPEL apresentou o Sistema de Pareceres da Procuradoria-Geral
do Distrito Federal aos Assessores Jurídico-Legislativos (AJLs) do Distrito Federal com o objetivo de facilitar a pesquisa a esses
operadores do direito, bem como dar transparência à produção consultiva desta Procuradoria;
 Elaboração da Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (RJPGDF) em parceria com a
Gerente da Biblioteca Jurídica que compõe a Comissão Científica do periódico.
A Procuradoria Especial de Assuntos Constitucionais, de Processos dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de
Contas – PROESP possui sob sua responsabilidade, atualmente, 9.370 processos nos Tribunais Superiores e de Contas, sendo
1.110 no STF, 7.712 no STJ, 484 no TST, 198 no TCDF e 32 no TCU, conforme dados extraídos dos sistemas de informações
processuais dos respectivos Tribunais.
Desde o dia 01/01/2015 até 20/12/2015, a PROESP recebeu 7.669 publicações dos Tribunais Superiores, sendo
2.777 do STF, 4.681 do STJ e 211 do TST (o TST ficou sob responsabilidade da PROESP a partir de agosto de 2015). Emitiu,
também, com apoio da PRCON, 155 notas técnicas acerca da sanção, ou veto, dos projetos de lei que foram submetidos ao
crivo do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal.
É de se considerar que a PGDF deverá no futuro repensar a interposição de recursos para os Tribunais
Superiores, tendo em vista as restrições ao seu cabimento, de modo a viabilizar uma atuação mais efetiva nos processos que
têm efetiva chance de reversão de julgamento desfavorável ou de manutenção do resultado favorável obtido no TJDFT.
Merecem destaque, entre outros, os seguintes casos:
 Quadra 500 Sudoeste: ADI 2010.00.2.014781-1 e AC nº 2015.00.2.029463-2 (TJDFT);
 Depósitos judiciais (STF);
 Cessão de militares: TCE nº 043.927/2012-2 (TCU);
 IPREV/DF: Processo nº 32.000/2015-e (TCDF);
 Sistema prisional: ADPF 347 (STF);
 Imposto de renda retido na remuneração de servidores do DF custeada com recursos do FCDF: Processo nº
011.359/2006-1 (TCU);
 Questões relativas ao FCDF: Processo nº TC 000.585/2015-7 (TCU);
 TARE: Ação Cautelar nº 3.802/DF e RE 851.421/DF (STF);
 Fiscais da Receita do DF: ADI 4.730/DF (STF);
 Contribuição previdenciária retida na remuneração de servidores do DF custeada com recursos do FCDF:
Processo nº 27.750/2006-9 (TCU);
 Aumento do auxílio dos militares: RE 903.224/DF (STF);
 Lei do REFIS: ADI 2015.00.2.012901-3 (TJDFT);
 Plano de saúde dos ex-empregados da CEB: ADI 2014.00.2.032055-2 (TJDFT);
 Eleição dos membros dos Conselhos Tutelares: SLS 2073 (STJ);
 Orla do Lago: MC 24.787 (STJ);
 Concursados do Metrô: SS-18402-85.2015.5.00.0000 (TST);
 Regularização fundiária (desafetação dos becos): ADI 2014.002.016828-2 (TJDFT);
 Natureza do serviço de táxi: ADI 2014.00.2.008380-9 (TJDFT);
 Alienação da sede e garagem central da TCB: EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 40.750/87 (TJDFT);
 Contratação da FGV – Conselho Tutelar: Processo nº 18.104/2015 (TCDF);
 ADI da Educação: Processo nº 2015.00.2.030003-4;
 Hipóteses de Bandeira 2 para táxi: ADI Nº 2015.00.2.001936-8;
 Aumento remuneratório dos servidores: ADI nº 2015.00.2.005517-6;
 Área de Preservação Permanente – APP: ADI nº 2015.00.2.013921-5; e
 Teto da RPV no DF: RE 729107.
No ano de 2015, a Procuradoria Administrativa – PROCAD atuou na defesa dos interesses do Distrito Federal
nas mais variadas ações, seja evitando a condenação do Distrito Federal e autarquias em ações condenatórias, seja obtendo a
continuidade de certames alvos de impugnação judicial. Contando com 20.892 processos cadastrados, com recebimento de
4.935 ações novas em 2015, merecem destaque os seguintes temas:
 Manutenção do serviço público essencial de alimentação em hospitais: em continuidade a processos
instaurados no ano de 2014, a PROCAD atuou em ações nas quais a empresa SANOLI buscava a interrupção dos serviços de
alimentação a médicos, enfermeiros e acompanhantes em hospitais públicos do DF, por atrasos em pagamentos.
 Adequação dos critérios de atualização monetária aos termos da lei 11.950/09: superando equivocado
entendimento do TJDFT, a PROCAD tem obtido sucesso na retificação dos índices de atualização dos débitos, para incidência
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de critério idêntico ao de atualização das cadernetas de poupança, ao invés do INPC, nos termos da Lei 11.960/09. Exemplo:
processo nº 20140111352226APC.
 Liberação do certame referente ao centro de gestão integrada: objeto do AGI nº 20150020135157AGI,
permitiu-se o seguimento da licitação, ao argumento de que “O projeto básico revela as conclusões dos estudos técnicos
preliminares, de forma a tornar exequível o objeto pretendido pela Administração. As linhas determinadas por este instrumento,
contudo, não são estanques, mas maleáveis, de forma que devem atender ao interesse do Poder Público, e não o contrário”.
 Manutenção da eleição para os conselhos tutelares: atuando em dezenas de demandas individuais, além de
ações civis públicas, a PROCAD obteve a manutenção das eleições para os Conselhos Tutelares, quadriênio 2016/2019.
Exemplo: processo nº 2015 00 2 024580-7.
 Ações judiciais vinculadas à disponibilização de creches: em reversão parcial de quadro amplamente
desfavorável em 2014, no ano de 2015 a PROCAD obteve uma sequência de decisões favoráveis em sede de julgamento de
recursos de agravo de instrumento, no sentido de que a oferta de vagas em creche deve obedecer a lista de espera (em
exemplo, vide processo nº 20140111260288APC, entre outros). Persistem, nada obstante, decisões de mérito desfavoráveis.
 Reforma de sentença que anulava obrigação da UDF ao fornecimento de bolsas de estudos a servidores
carentes, constante de contrato de compra e venda de imóvel ocupado pela instituição de ensino: expôs a PROCAD que o
negócio configura contrato atípico, decorrente da combinação de compra e venda a preço simbólico e doação, uma verdadeira
doação mista, razão pela qual deveria ser mantido, o que foi acolhido pelo TJDFT (processo nº 20060110226519APO).
 Inibição de cobrança de honorários pela CEB - A Associação dos Advogados Empregados da CEB ajuizou
Ação Coletiva objetivando, em síntese, que a CEB fosse obrigada a cobrar, a título de honorários, o percentual de 3% (três) por
cento sobre todo e qualquer valor pago por clientes inadimplentes com CEB, em razão de cobranças extrajudiciais. A
Companhia de Energética de Brasília – CEB, requereu ao Distrito Federal a intervenção no feito, por meio da ProcuradoriaGeral do Distrito Federal. Os pedidos foram julgados improcedentes acatando a tese de defesa sustentada pelo DF.
 Suspensão da obrigação de contratação imediata de concursados no Metrô/DF - A Procuradoria-Geral do
Distrito Federal, decidiu avocar a defesa da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô/DF) com a finalidade de
impedir que o DF fosse obrigado a contratar, quando precisava demitir, para observar a LRF.
 A PGDF ajuizou a Suspensão de Segurança nº 18402-85.2015.5.00.0000 junto ao TST. O pedido de
decisão liminar foi deferido pelo Presidente do TST e confirmada pelo Órgão Especial.
 Implantação do SAJ: fora do âmbito judicial, o destaque da atuação da PROCAD relaciona-se ao início da
implantação do processo digital (SAJ), que ainda será expandido para as outras especializadas. Os Procuradores integrantes
da PROCAD têm contribuído com sugestões corretivas e evolutivas do sistema, propiciando assim o avanço do sistema.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Procuradoria Geral do DF sofreu impacto no desempenho normal de suas atividades por conta da forte
restrição orçamentária imposta a todos os órgãos públicos do Distrito Federal ao longo do exercício de 2015.
Não obstante a isto, procurou reforçar ao longo de 2015 as ações para recuperação de créditos fiscais para os
cofres do Distrito Federal, resultando em expressiva elevação no número de execuções fiscais e recursos em execuções, os
quais representam importante reforço financeiro para os cofres públicos. Com a aprovação da Lei Complementar Nº 904 no final
de 2015 há perspectiva de maior eficácia na cobrança dos devedores e, por consequência, maior volume de arrecadação dos
débitos fiscais.
Com o intuito de melhor defender os interesses do Distrito Federal a Procuradoria, por meio de suas unidades
especializadas, tem mantido maior contato com os demais órgãos governamentais (Secretarias de Educação e Saúde, Corpo
de Bombeiros, Policia Civil e Militar, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios), procurando alinhar a comunicação destes órgãos, principalmente quanto ao envio e recebimento de ofícios
contendo informações que subsidiam a defesa estatal.
O órgão passou por importante reestruturação, a qual criou a Procuradoria Especial da Atividade Consultiva
(PRCON), para centralizar a emissão dos pareceres jurídicos da PGDF, bem como a criação de setor específico para
Gerenciamento de Cobranças, trazendo mais celeridade nas cobranças administrativas e agilidade na efetivação da cobrança
judicial.
Por conta de eventos imprevisíveis, durante o ano não foi possível inaugurar o novo Ed. Sede em 2015,
havendo a prorrogação do contrato até julho/2016.
Apesar do número de eventos de capacitação, tais como: cursos, palestras, seminários ter reduzido,
comparando-se com o ano de 2014, observa-se aumento expressivo do número de participantes, o que representa mais
qualidade e elevação no nível de atendimento ao público do Órgão.
Como perspectivas para 2016 a Unidade espera concluir e mobiliar o novo Ed. SEDE, o qual permitirá melhor
alocação de pessoal e desenvolvimento das atividades, bem como concluir a implantação dos projetos do PGDF Digital e
PJe.NET que em conjunto permitirão eliminar o fluxo de processos em meio físico, trazendo maior rapidez, economia e
celeridade às rotinas diárias, por consequência permitirão à Casa aumentar a produtividade e qualidade dos serviços prestados
à sociedade do Distrito Federal.
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6.1.FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 12.901

O PRÓ-JURÍDICO, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, instituído pela Lei nº
2.605, de 18de outubro de 2000, regulamentada pelo decreto nº 21.624, de 20 de outubro de 2000, tem por finalidade propiciar
a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual e material, que promovam a melhoria das
condições necessárias ao exercício da advocacia pública.
Objetivos
I. Aparelhamento das instalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
II. Aperfeiçoamento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura física e tecnológica de uso da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal e de seus integrantes;
III. Aperfeiçoamento dos processos de trabalho e da gestão dos recursos físicos e humanos;
IV. Aquisição de bens e serviços;
V. Pagamento de diárias e passagens para viagens de interesse institucional;
VI. Qualificação profissional de seus integrantes;
VII. Promoção e apoio a eventos institucionais ou de qualificação profissional;
VIII. Realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública ou aos objetivos do
Fundo.
Produto de Arrecadação
Constituem recursos financeiros do Pró Jurídico:
I. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da
sucumbência;
II. Os honorários de sucumbências deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de
economias públicas e sociedade de economia mista, quando essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito
Federal;
III. Os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
IV. Os encargos de que trata o art. 42, § 1º, da Lei Complementar nº 4, de 30 de abril de 1994, em relação aos
créditos cobrados em procedimento extrajudicial e judicial, observados os percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo;
V. As contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;
VI. As doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais e
internacionais, além de outros recursos;
VII. Os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios outros ajustes;
VIII. Os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;
IX. As contribuições, as subvenções de outros valores destinados a propiciar a melhoria das condições
necessárias ao exercício da advocacia pública;
X. Outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

-

-

-

-

-

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

-

-

-

-

-

Órgãos do GDF

-

-

-

-

-

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

153

-

-

153

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

-

-

-

-

-

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

-

153

-

-

153

Requisitados

Outros
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1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4090 - APOIO A EVENTOS
5921 - APOIO A EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL
DO DF- PLANO PILOTO
TOTAL DO PRGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA
100.000
100.000
100.000
100.000

100.000
100.000

EMPENHADO
0

LIQUIDADO
0

0
0

0
0

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0034 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO
DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9768 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA
PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
2484 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0019 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA
GERAL DO DF- PLANO PILOTO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5929 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA
GERAL DO DF- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9712 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA
PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0069 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA
PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
0007 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA
PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES
6007 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORESFUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
0004 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA
PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
6.000.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.145.920
1.123.820
1.123.820

6.000.000
7.184.073

1.145.920
7.103.092

1.123.820
5.781.092

1.123.820
4.611.616

7.184.073
6.500.000
6.500.000

7.103.092
384.340
384.340

5.781.092
384.340
384.340

4.611.616
384.340
384.340

150.000

1.710.458

1.688.430

536.577

150.000
50.000

1.710.458
9.665

1.688.430
9.665

536.577
9.665

50.000
100.000

9.665
0

9.665
0

9.665
0

100.000
200.000

0
118.467

0
118.467

0
118.467

200.000
7.560.000

118.467
2.226.713

118.467
2.105.187

118.467
1.711.528

7.560.000
1.000.000

2.226.713
0

2.105.187
0

1.711.528
0

1.000.000
500.000

0
175.209

0
174.596

0
162.236

500.000
29.344.073

175.209
12.960.255

174.596
11.471.074

162.236
8.743.726

O Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico no que lhe confere o disposto no Decreto nº 21.624, de 20
de outubro de 2000, que aprovou o Regimento Interno, empregou os recursos arrecadados nos programas acima
discriminados, mediante aprovação das despesas apresentadas em reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas no
exercício de 2015.
Com o compromisso de trabalhar para o melhoramento institucional dos investimentos para a modernização da
Procuradoria Geral do Distrito Federal, priorizou-se o investimento na construção do novo edifício sede da PGDF e na área de
tecnologia, visando o sucesso na obtenção da excelência dos serviços prestados, assegurando-se a integridade das
informações e contribuindo para que elas sejam ágeis, flexíveis e eficientes.
As atividades relativas à construção do novo edifício da PGDF seguiram-se durante o exercício de 2015
normalmente, contudo com alguns atrasos que resultaram em uma prorrogação do prazo para a conclusão. A versão 14 do
cronograma físico-financeiro de execução da obra prevê como prazo para conclusão o mês de abril de 2016 e apresenta um
valor total de R$ 36.009.775,70, do qual já fora pago o montante de R$ 31.215.280,57 entre 2012 e 2015, o que corresponde a
uma execução de quase 87%.
O Plano Anual de Capacitação 2015 teve como objetivo guiar as ações da Gerência de Desenvolvimento e
Capacitação Profissional - GECAP, com vistas ao aprimoramento das competências requeridas aos integrantes da PGDF, à
elevação do nível de serviços por eles prestados e ao alcance da excelência desta Procuradoria no exercício de suas
atribuições legais. O Plano é composto do Programa de Capacitação e Atualização Profissional, do Programa de
Desenvolvimento Gerencial, do Programa de Integração Institucional, do Programa de Desenvolvimento da Qualidade de Vida,
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do Programa de Instrutoria Interna e do Programa de Incentivo à Pós-Graduação. A seguir, estão descritas as atividades
realizadas em cada programa:
Programa de Capacitação e Atualização Profissional - Com o objetivo de realizar atividades para envolver
mais servidores e procuradores nas ações de capacitação, no exercício de 2015 a PGDF promoveu, mediante contratação com
outras instituições, a participação de servidores e procuradores em 12 cursos e eventos integrantes do Programa de
Capacitação e Atualização Profissional, resultando em 132 capacitados mediante custeio. Além disso, manteve intercâmbio
com a Escola de Governo para a disseminação de informações sobre capacitação e desenvolvimento, buscando divulgar
cursos e eventos de interesse dos servidores, o que resultou em 142 servidores capacitados pela EGOV, em um total de 30
cursos/eventos.
Atividades De Capacitação Realizadas Com Ônus
Evento

Organizadora

Nome

Programa

Seminário

APEG

III Encontro de Procuradorias
Fiscais

Curso

Fórum Cultural

13º Fórum Brasileiro de
Contratação e Gestão Pública

Curso

Zênite

Curso

Aprimora

Execução Financeira e
Orçamentária

Seminário

Focofiscal

Novo Código de Processo Civil e o
Processo Tributário

Curso

LEX

Fórum

CACB

Seminário

Fórum Cultural

Curso

Conexxões

Congresso

AEJUR

Congresso Brasileiro de Processo
Civil

Congresso

APDF

XLI Congresso Nacional de
Procuradores de Estado e do DF

Curso

HeptaNovintec

INTEGRA

PGDF

Curso

PGDF

Seminário de Licitações e Contratos
com o novo regime das
Microempresas

Gestão de Aposentadorias e
Pensões no Serviço Público
Conferência Nacional de
Arbitragem e Mediação
11° Fórum Brasileiro de Controle da
Administração Pública
SLA em TI

SQL Server 2014
V INTEGRA/PGDF - Secretaria de
Saúde
Curso Prático de Atualização em
Direito Processual Civil

Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Instrutoria Interna
Instrutoria Interna

Competência
Específica

Área

Servidor

Jurídica

0

2

Gerencial

1

0

Específica

Administrativa

3

0

Específica

Orçamentária e
Financeira

1

0

Específica

Jurídica

0

3

Específica

Gestão de
Pessoas

1

0

Específica

Jurídica

1

2

Específica

Administrativa

0

1

Específica

Tecnologia da
Informação

1

0

Específica

Jurídica

0

25

Específica

Jurídica

2

83

Específica

Tecnologia da
Informação

6

0

Específica

Jurídica

0

3

Jurídica

34

Gerencial

Específica

259

1

0

50

120
429

TOTAL

Público
Externo

Procurador

259

Atividades De Capacitação Realizadas Sem Ônus
Evento

Nome

Programa

Competência

Área

Servidor

Procurador

Capacitação e
Atualização
Profissional

Específica

Financeira e
Orçamentária

1

0

Específica

Informática

18

0

Específica

Informática

20

0

Específica

Gestão de
Pessoas

1

0

Curso

EGOV

Administração orçamentária,
financeira, patrimonial e contábil
com foco no Sistema de Gestão
Governamental (SIGGO)

Curso

EGOV

Básico de Excel - Turma Fechada
PGDF 1

Curso

EGOV

Básico de Excel - Turma Fechada
PGDF 2

Curso

EGOV

Básico de indicadores de
desempenho

Curso

EGOV

Capacitação em Políticas de
Aquisições do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento – BID

Capacitação e
Atualização
Profissional

Específica

Administrativa

2

0

Curso

EGOV

Carta de Serviços ao Cidadão

Capacitação e
Atualização

Específica

Administrativa

11

0

Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional

Público
Externo
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Atividades De Capacitação Realizadas Sem Ônus
Evento

Nome

Programa

Área

Servidor

Procurador

Específica

Administrativa

10

0

Específica

Jurídica

1

0

Desenvolvimen
to de
Qualidade de
Vida

Administração
Financeira

6

0

Específica

Administrativa

8

0

Comportament
ais

Comportamentais

4

0

Específica

Jurídica

1

0

Específica

Administrativa

1

0

Específica

Tecnologia da
Informação

5

0

Específica

Administrativa

1

0

Específica

Administrativa

10

0

Específica

Jurídica

7

6

67

Específica

Jurídica

0

55

Específica

Jurídica

6

0

Específica

Jurídica

4

0

Específica

Jurídica

0

1

Comportament
ais

Comportamentais

1

0

Desenvolvimen
to de
Qualidade de
Vida

Desenvolvimento
de Qualidade de
Vida

5

0

Específica

Jurídica

2

0

Específica

Jurídica

4

0

Específica

Jurídica

2

0

Desenvolvimento
de Qualidade de
Vida

8

0

Desenvolvimento
de Qualidade de
Vida

1

0

Específica

Jurídica

60

35

Específica

Jurídica

78

32

Instrutoria Interna

Específica

Jurídica

8

0

Capacitação e
Atualização
Profissional

Específica

Jurídica

1

0

Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional

Curso

EGOV

CONSAD

Curso

EGOV

Contratação Direta - Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação

Curso

EGOV

Educação Financeira e Pessoal

Curso

EGOV

Elaboração de Projeto Básico e
Termo de Referência

Curso

EGOV

Excelência no atendimento ao
cidadão

Curso

EGOV

Fiscalização e execução de
contratos terceirizados aplicados
à SEGAD/GDF

Curso

EGOV

Formação para Subsecretários
de Administração Geral

Fórum

EGOV

Fórum de Tecnologia da
Informação e Comunicação SEPLAN

Palestra

EGOV

Gestão de Contratos e
Convênios

Curso

EGOV

Gestão e Fiscalização de
Contratos

Curso

PGDF/TCDF

Curso

PGDF

Introduction to US Law: the
system of precedents for
decisions
IV INTEGRA

Curso

EGOV

Lei Complementar 840/2011

Curso

EGOV

Licitações e Contratos - 8.666/93

Curso

EGOV

Novo Código de Processo Civil e
Processo Tributário

Palestra

EGOV

Assédio Moral

Palestra

EGOV

Como administrar o tempo e
aproveitar melhor a vida.

Palestra

EGOV

Gestão de contratos e
convênios – a visão e a atuação
do TCDF.

Palestra

EGOV

Inovações contidas na Lei
Complementar nº 840/2011

Palestra

EGOV

O servidor Público e o Futuro
Previdenciário

Palestra

EGOV

Programe sua Longevidade

Desenvolvimento de
Qualidade de Vida

Palestra

EGOV

Superação e Resultados
Sensacionais

Desenvolvimento de
Qualidade de Vida

Curso

SOFTPLAN/
PGDF

PGE. NET - SOFTPLAN

Curso

PGDF

PJE _Treinamento OAB

Curso

PGDF

PJE Treinamento para
multiplicadores

Curso

EGOV

Processo Disciplinar - AGEFIS

Público
Externo

Competência

Desenvolvimento de
Qualidade de Vida
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Instrutoria Interna
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Desenvolvimento de
Qualidade de Vida
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional

Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional

Desenvolvimen
to de
Qualidade de
Vida
Desenvolvimen
to de
Qualidade de
Vida
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Atividades De Capacitação Realizadas Sem Ônus
Evento

Nome

Programa

Competência

Área

Servidor

Procurador

Gerais

Treinamento em
Sistemas

4

0

Específica

Jurídica

2

0

Específica

Biblioteconomia e
Arquivologia

2

0

295
TOTAL

74
491

TOTAL DE PARTICIPANTES (EVENTOS COM ÔNUS E SEM ÔNUS)

920

Curso

EGOV

SICOP

Curso

EGOV

Tomada de Contas Especial

Curso

EGOV

Tratamento de Acervos
Arquivísticos

Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional
Capacitação e
Atualização
Profissional

Público
Externo

122

Programa de Desenvolvimento Gerencial - No exercício 2015 as ações do Programa de Desenvolvimento
Gerencial foram desenvolvidas por meio de cursos abertos na modalidade presencial, como o 13º Fórum Brasileiro de
Contratação e Gestão Pública, no qual participou 1 servidor.
Programa de Desenvolvimento de Qualidade de Vida - Em 2015 a Escola de Governo - EGOV - ofertou o
curso de Educação Financeira e Pessoal, ministrou palestras de “Como administrar o tempo e aproveitar melhor a vida”, de
“Como Programar sua longevidade” e de “Como alcançar Superação e resultados sensacionais” com o objetivo de auxiliar os
servidores a ter uma melhor qualidade na vida pessoal, a gerir adequadamente suas finanças pessoais, de forma a desenvolver
a capacidade de equilíbrio, elemento fundamental na vida, e, consequentemente, no trabalho. Participaram dos cursos um total
de 20 integrantes da PGDF.
Programa de Instrutoria Interna - Em 2015 foram realizados dois cursos ministrados por instrutores internos e
voltados para os servidores da Casa. O Curso Prático de Atualização em Direito Processual Civil, ministrado pelo procurador do
DF Dr. Procurador Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes, capacitou 35 servidores em aspectos básicos do processo civil
voltados à realidade da PGDF. E o treinamento PJE para Multiplicadores, que, por sua vez, foi ministrado pela servidora Thaís
Ferreira Viturino Boueres e capacitou 8 sevidores para atuarem como multiplicadores de conhecimento no sistema PJE. Houve
ainda o INTEGRA/PGDF, programa que pretende promover encontros periódicos entre a Procuradoria Geral do Distrito Federal
e os servidores do GDF, ampliando a orientação jurídica e sanando dúvidas dos demais órgãos que compõem o sistema
jurídico local. A 4º edição do evento buscou apresentar aos servidores e Assessores Jurídico-Legislativos do GDF a estrutura
da PGDF e orientar sobre a atuação da PGDF e das Assessorias Jurídico-Legislativas no sistema jurídico do Distrito Federal. O
IV integra foi ministrado por 10 palestrantes, entre servidores e procuradores, sem ônus para a Procuradoria, capacitando 55
servidores de diversas Secretarias do GDF. A PGDF organizou, ainda, o V INTEGRA, realizado para atender a demanda da
Secretaria de Estado de Saúde, de forma a capacitar os servidores daquele órgão nos seguintes temas: “Lei Complementar n°
840/2011 e legislação esparsa de pessoal aplicável à Secretaria de Saúde” e “Licitações e Contratos Administrativos”. Atuaram
como instrutores internos 3 procuradores, que capacitaram 259 servidores daquela Secretaria.
Programa de Incentivo à Pós-Graduação - Destinado à promoção da capacitação avançada dos integrantes
da PGDF, o Programa de Incentivo à Pós-Graduação vem se consolidando ao logo dos anos. No exercício de 2015 foram
concedidas 11 bolsas de pós-graduação, um aumento de 120% em relação ao ano anterior.

Programa
Especialização
Mestrado
Doutorado

CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Área
Direito Processual Civil; Tributário; Societário, Urbanístico e Ambiental.
Doutorado em Direito e Políticas Públicas; Constitucional
Doutorado em Direito
TOTAL

Procurador
4
3
2
9

Servidor
2
0
0
2

Valor
R$ 79.095,34
R$ 143.851,56
R$ 295.734,42
R$ 518.681,32

Com os objetivos de proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades técnicas e aperfeiçoamento
técnico-cultural e científico, por intermédio de atividades relacionadas com a área de formação do estudante e possibilitar a
ampliação de conhecimentos teóricos em situações reais de trabalho, o Programa de Estágio da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal é desenvolvido com o assessoramento técnico e administrativo do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.
Atualmente o Programa de Estágio conta com a participação de 155 estudantes, sendo 81 estagiários de ensino médio e 74
estagiários de ensino superior.
No ano de 2015, foram publicados dois números da Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal
(RJPGDF). O volume 39, número 2, foi lançado no dia 6 de maio de 2015 durante o “IV Integra/PGDF”, e contou com a
presença dos Assessores Jurídicos Legislativos (AJLs) de diversas secretarias e autarquias do Governo de Brasília. Em outubro
de 2015, aconteceu o lançamento do volume 40, número 1, durante o XLI Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e
do DF, no Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias dos Estados e do DF.
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Em 2015 a PGDF pode contar com a assinatura das bases de dados e dos periódicos eletrônicos das editoras,
Zênite, NDJ, Fórum, Revista dos Tribunais e Coleção ABNT.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Apesar de um constante aumento da arrecadação do Fundo Pró-Jurídico desde a sua criação, em 2015 a
arrecadação diminuiu cerca de 20% comparada ao ano de 2014, tendo em vista a diminuição do montante repassado pela
Secretaria de Estado de Fazenda e o valor relativo aos honorários que compunham a arrecadação do Fundo passarem a ser
definidos como verba de natureza privada.

2015
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL ANUAL

REM. DEP. BANCÁRIOS
144.342,38
285.866,03
65.595,44
85.159,34
249.745,81
100.840,29
1.594.467,48
478.569,07
155.867,62
100.544,67
381.842,80
185.800,03
3.828.640,96

ENCARGOS DA DÍVIDA
ATIVA AJUIZADA ALVARÁS DA
TESOURARIA
91.227,41
83.000,65
46.386,66
104.262,46
219.788,81
100.902,10
497.164,61
90.649,47
33.386,04
152.845,18
1.919.643,00
105.123,92
3.444.380,31

DÍVIDA ATIVA AJUIZADA
REPASSE/SEF
1.289.500,00
706.927,73
1.700.806,48
1.127.631,55
1.230.636,24
903.877,00
899.670,37
929.270,00
913.129,00
905.993,00
389.825,50
10.997.266,87

TOTAL
235.569,79
1.658.366,68
818.909,83
1.890.228,28
1.597.166,17
1.432.378,63
2.995.509,09
1.468.888,91
1.118.523,66
1.166.518,85
3.207.478,80
680.749,45
18.270.288,14

Em virtude da aplicação da Lei Distrital nº 5.369, de 09 de julho de 2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico
do Distrito Federal e dá outras providências, foi transferido a título de honorários advocatícios aos procuradores do Distrito
Federal e aos procuradores de Assistência Judiciária o montante de R$ 2.759.884,16 (dois milhões, setecentos e cinquenta e
nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
A Diretoria de Administração do Fundo Pró-Jurídico é responsável por receber processos administrativos e
autos suplementares para pesquisa e emissão de respostas às unidades especializadas desta Casa Jurídica, objetivando a
confirmação dos depósitos realizados na conta corrente do Fundo Pró-Jurídico; além dos processos com proposta de despesas
para aquisições e contratação de serviços, os quais foram devidamente analisados e preparados para a apreciação do
Conselho de Administração do Fundo Pró Jurídico.
Neste ano ingressaram para levantamento 2.030 (dois mil e trinta) alvarás, sendo executados 1.852 (mil
oitocentos e cinquenta e dois); e 132 (cento e trinta e dois) foram devolvidos às Especializadas por apresentarem restrições,
que inviabilizaram o levantamento dos recursos. Ingressou à conta deste Fundo o montante de R$ 2.654.967,38 (dois milhões,
seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) oriundo do levantamento dos
referidos alvarás por esta Diretoria junto aos bancos.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Fundo Pró Jurídico possibilitou o desenvolvimento de projetos de natureza intelectual e material, com
aquisições de equipamentos e capacitação dos integrantes das carreiras que compõem a Procuradoria Geral do Distrito
Federal. O Fundo, também, possibilitou a manutenção e a continuidade das atividades da Procuradoria, tendo em vista que
despesas relativas a aquisição de material de consumo, serviços de impressão, reprografia, internet, manutenção de
elevadores, central telefônica passaram a ser custeadas com recursos deste Fundo.
Para o exercício de 2016 a Procuradoria, por meio do Fundo Pró-Jurídico, priorizará o investimento em
tecnologia, materiais e equipamentos, treinamento e desenvolvimento do capital humano da organização, bem como a
manutenção da PGDF, visando atingir os objetivos individuais e organizacionais. Dentre as ações a serem desenvolvidas
destacam-se a conclusão da obra do novo edifício sede da Procuradoria; o início dos processos para aquisição de mobiliário e
equipamentos para a nova sede; a concessão de bolsas de estudos aos servidores; a manutenção do programa de estágio, a
aquisição de computadores e softwares; e a conclusão da implementação do AS digital.
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7. SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO - UO:
13.101
Nos termos do Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011, foi criada a Secretaria de Estado de Gestão
Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal, Unidade Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinada ao
Governador do Distrito Federal, para execução de suas atividades.
Com a publicação do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, artigo 8º, § 1º, alínea I, foi renomeada para
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização.
Para execução de suas atividades e obedecendo ao artigo 17 do referido Decreto, a Secretaria tem atuação e
competência nas seguintes áreas:
I - gestão de pessoas;
II - formação e capacitação dos servidores públicos;
III - saúde e previdência do servidor público;
IV – coordenação da estrutura administrativa da Administração Pública do Distrito Federal;
V - compras e logística do Distrito Federal;
VI - patrimônio do Distrito Federal;
VII – tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal;
VIII – modernização e desburocratização da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.
Em outubro de 2015, foi publicado o Decreto nº 36.825, de 22/10/2015, no DODF nº 205 de 23/10/2015 e
republicado no Suplemento-A do DODF nº 205 de 23/10/2015, onde no artigo 1º, do referido Decreto, a Secretaria passa a
integrar a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja denominação foi mantida.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal
Estagiários
Outros
Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
155
93
99
56
05
02
03
27
25
315
150
63
315
87

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
72
144
43
03
13
118
157
118
157

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Total
464
142
61
02
06
40
25
740
63
677

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
1692 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC
2415 - MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI
2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET
0002 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNETSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPLANO PILOTO
5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET

DOTAÇÃO INICIAL
10.000
0
0
0
0

0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
1.545.169
1.545.169

0
1.545.169
1.545.169

0
1.545.169
1.545.169

2.174.637
2.174.636
2.174.636
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AÇÃO/SUBTÍTULO
0002 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL
0
10.000

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEGAD
DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2.174.637
2.174.636
2.174.636
3.719.806

3.719.806

3.719.806

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, por meio da atuação da Subsecretaria de Tecnologia da
Informação-SUTIC, focou em dois pontos estratégicos:
 Manutenção e continuidade dos serviços corporativos prestados pelo Centro de Dados e pela Rede
GDFNet ao complexo administrativo do Distrito Federal, com 100% de disponibilidade dos sistemas e serviços; e
 Expansão do Centro de Dados e da Rede GDFNet a fim de atender as demandas de segurança e de
implantação de novos sistemas, tais quais o SEI! e novo SIGRH.
Abaixo, constam os principais resultados obtidos na área de Tecnologia da Informação desta Secretaria no
exercício de 2015:
 Rede GDFNet: Instalação, ativação e entrega de circuito de transmissão de dados para: a Casa da Mulher
Brasileira; o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CBMDF (unidade Taguatinga Shopping); Departamento de Trânsito de
Brasília – DETRAN-DF (SEDE-COPOL-LESTE e o DETRAN-Inspeção Veicular) e nos postos de atendimento do Programa de
Incentivo à Regularização Fiscal (Refis); Implantação de conectividade via Fibra Ótica do Governo de Brasília para
Administração Regional de Taguatinga e NA HORA da Rodoviária; Disponibilização de infraestrutura de rede e fibra ótica para
viabilizar a conectividade do serviço de WI-FI público nas estações do metrô; Implantação da central de serviços –
customização e implantação de ferramenta automatizada de gestão, abertura e resposta de chamados e incidentes no ambiente
do CeTIC e da GDFNet, resultando na evolução do atual modelo de gestão e aumento do nível de maturidade de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), por meio da governança de TIC, atualização tecnológica e prestação de serviços de
qualidade; Atualização de equipamentos de rede do tipo switches Topo de Rack para o Datacenter Corporativo do GDF –
CetTIC-DF e Expansão Sala Telecom.
 Datacenter: Recadastramento de contas de rede e sistemas; Migração de serviços SEAGRI e SETUR;
Migração dos serviços de bilhetagem automática do DFTRANS para o CeTIC; Criação de VM (Virtual Machine) para utilização
do SEI – CBMDF; Criação de VMs para a SEMOB, CODEPLAN, AGEFIS, SEJUS e Metrô; Disponibilização de IPs – AGEFIS e
Disponibilização de área de armazenamento – SECTI; Configuração de armazenamento de dados para SDES e EMATER;
Melhoria do Sistema SIGRH; Criação de Domínios na Secretaria da Criança, RA’s e Metrô; União das redes SEGAD e
SEPLAG, com migração de contas e dispositivos.
 Governança: Check lists de contratação; Fluxogramas do Decreto nº 36.246; Projeto Vice Governadoria;
Elaboração de Relatório Situacional do Cetic e Elaboração de Relatório Técnico sobre o CGI – Centro de Gestão Integrada.
 Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC: Curso de Elaboração do PDTI –
Plano Diretor de Tecnologia da Informação; EGTI – Estratégia Geral de TI (minuta) e Resposta Decisão no 6113/2014 –TCDF.
 Sistemas: Criação de 09 portais institucionais para as unidades do complexo administrativo do DF;
Conclusão dos relatórios do SISCON; Disponibilização do SICON ao TCDF; Reformulação do aplicativo Visite Brasília;
Implantação do SISCAP (Sistema da SEPLAG) em produção para o público da Secretaria; Criação dos sistemas de Plano de
Ação e de Portaria e a Manutenção e disponibilização do SFCC para homologação.

Objetivo Específico: 008 – Desenvolver políticas públicas orientadas à gestão dos servidores e empregados do
Governo do Distrito Federal, dando ênfase às estratégias de recrutamento, formação continuada, democratização
das relações do trabalho, aperfeiçoamento de ferramentas, processos e fomento da saúde e da qualidade de vida
no trabalho, conferindo à valorização dos agentes públicos distritais o papel de principal vetor de aprimoramento da
prestação de serviços aos cidadãos.

Indicadores:
Denominação do Indicador
Servidores
Capacitados
Atendimento ao
1133
servidor
1132

Unidade
de
Medida

Índice mais
Recente

Pessoa

3.641

Pessoa

201

Apurado Periodicidade
Desejado em
em
da
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado 20.000 3.640 3.640 3.640
30/11/2012
Anual
Alcançado 2.495 4.789 5.686 8.018
Desejado 1.000 270
300
250
30/11/2012
Anual
Alcançado 232
418
617
148

Fonte da
Informação
EGOV
OUVSER

Quanto à capacitação do servidor, a Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV) buscou suprir as
necessidades de capacitação dos órgãos do GDF. As certificações em 2015 foram quase o dobro se comparado com o ano
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anterior. Foram realizados 255 cursos de capacitação por meio de instrutória interna, com o objetivo de nivelar e disseminar as
referências conceituais da gestão a órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, resultando em um quantitativo de 8.018
servidores certificados, sendo 2.046 através de ambiente virtual e 5.972 em caráter presencial.
Abaixo, consta gráfico comparativo do anos de 2014 e 2015:

Capacitação realizada no período de 2/1 a 15/12/2015
Cursos presenciais

Quantidade
97
7.666
70
209
08
5.178

Eventos presenciais abertos

Quantidade

Número de órgãos e entidades atendidos
Número de servidores inscritos em cursos
Número de cursos
Número de turmas
Número de palestras e seminários
Número de servidores certificados

Número de órgãos entidades atendidos
Número de inscritos cursos
Número de eventos

97
794
02
Eventos EAD

Quantidade

Número de órgãos entidades atendidos
Número de inscritos cursos
Número de cursos
Número de turmas
Número de servidores certificados

97
4.387
09
36
2.046

Total de servidores certificados em 2015: 8.018
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A EGOV atuou com mais presença e significado no dia a dia do servidor do GDF. Há muitos anos as atividades
da Escola não eram tão divulgadas e frequentadas por tantos servidores. O empenho e a dedicação de todas as equipes foram
fundamentais para que a gestão de 2015 conseguisse atuar de forma tão satisfatória.
Com o objetivo de atualizar e aperfeiçoar a estrutura organizacional e pedagógica da Escola de Governo, a fim
de atender às necessidades do órgão, adequou o seu regimento interno. Ocorreu a mudança no cálculo do pagamento dos
instrutores, adotando o valor máximo de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em oposição ao adotado anteriormente que era
de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) visando à economia dos recursos de instrutória, tutoria e conteúdo. A nova estrutura
organizacional visou reduzir em 60% o número de cargos comissionados e aumentar em 300% a oferta de cursos e eventos.
Efetivou-se o processo seletivo para concessão de bolsas de estudo do Centro Universitário do Distrito Federal
(UDF). A portaria referente ao processo foi publicada no Edital nº 02, de 16 de março de 2015, tendo sido 36 servidores
beneficiados com bolsa integral até o término dos respectivos cursos.
Adquiriu-se um acervo de mais de 4 mil obras e publicações sobre Gestão Pública, Administração, Direito,
Economia, dentre outros títulos variados, para possibilitar aos frequentadores aperfeiçoamento profissional.
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A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal SEGAD, na condição de Unidade Seccional subordinada à Ouvidoria-Geral do Distrito Federal vinculada à Controladoria-Geral
do Distrito Federal, conforme previsto no Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015, teve sua atuação como órgão de controle
interno daquela Pasta no sentido de promoção da transparência e do controle social, sendo responsável por receber, examinar
e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informações referentes às demandas que envolviam as
atividades desenvolvidas por essa Secretaria.
As atividades desenvolvidas até a fusão estão apresentadas no quadro abaixo:
Relatório de Atividades da Ouvidoria da SEGAD Exercício - 2015
Demanda
Denúncia
Elogio
Informação
Reclamação
Sugestão
Total

Jan
04
04

Fev
01
14
15

Mar
12
12

Abr
10
10

QUADRO DO RESUMO
MESES
Mai
Jun
Jul
01
12
08
14
01
12
09
15

Ago
01
32
01
34

Set
26
01
01
28

Out
09
09

Nov
-

Dez
-

Total
03
141
03
01
148

A atuação da Ouvidoria da SEGAD teve como público mais frequente o cidadão que buscava ingressar nos
quadros do Governo do Distrito Federal e os servidores públicos do Distrito Federal, cujas manifestações tinham como maiores
incidências a: I- Concurso Público; II- Solicitação de cópias (Prontuários Médicos e Processos Administrativos); III- Quantidade
de cargos no GDF; IV- Informações sobre andamento de processos.

2. OUTRAS INFORMAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO GERAL: Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade, socialmente
referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9204 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.181.495
1.181.494
1.181.494
1.181.495
1.181.495

1.181.494
1.181.494

1.181.494
1.181.494

A execução dos serviços relacionados à Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas do Distrito Federal foi
interrompida devido à Decisão nº 5.894/2015 do Tribunal de Contas do DF, a qual determinou a anulação do ato administrativo
que habilitou a execução de suas atividades.
Sobre a contratação, esclarecemos que foram contratadas 02 empresas para a execução do serviço de locação
de veículos, máquinas e equipamentos, incluindo serviço eletrônico de rastreamento e monitoramento com medição de hora
produtiva e quilômetro rodado, conforme especificações, condições e prazos estabelecidos no Termo de referência – Anexo I do
Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 148/2014-SULOG/SEGAD.
A referida contratação se deu por meio da celebração de 03 contratos, firmados com 02 empresas, os quais
foram assinados no período de junho a julho de 2015.
Em Sessão Ordinária nº 4804, de 18/08/2015, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, concedeu em parte a
cautelar requerida pelo SINDICAM/DF, determinando a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico nº 148/2014, no dia
21/08/2015, de 03 (três) dos contratos citados no 3º parágrafo.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8400 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
72.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
60.308
60.308
60.308

72.000
72.000

60.308
60.308

60.308
60.308

60.308
60.308

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização manteve a execução do contrato nº
028/2012-SEPLAG, firmado junto ao Fundo Nacional de Amparo ao Preso – FUNAP, com o objetivo de suprir a secretaria com
serviços de manutenção predial, conservação, copeiragem e serviços gerais, com um total de 25 sentenciados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA
ADOLESCÊNCIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM
1961 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6223

DOTAÇÃO INICIAL
2.645.263

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
30.089.416
29.965.336 29.965.336

2.645.263
2.645.263

30.089.416
30.089.416

29.965.336
29.965.336

29.965.336
29.965.336

O Programa Jovem Candango foi implementado em maio/2014, visando à inclusão de jovens e adolescentes ao
primeiro emprego, com a finalidade de contratar jovens entre 14 e 18 anos, que estejam cursando o ensino fundamental, médio
ou EJA, para que possam aprimorar suas habilidades e conhecimentos.
Ao longo do exercício de 2015, a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização manteve
os contratos com as 02 instituições sem fins lucrativos inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para selecionar,
recrutar, formar e encaminhar à contratante, nos locais por ela indicados, inscritos em Programas de Aprendizagem, voltado
para a formação técnico-profissional metódica. Até 31 de dezembro de 2015 contávamos com 2.072 jovens contratados.
No período de março a setembro/2015 ocorreu a elaboração de proposta de decreto visando à transferência da
Gestão do Programa Jovem Candango desta Secretaria para a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes
e Juventude, objetivando melhorar a qualidade da execução do Programa, resultando no projeto aprovado e convertido no
Decreto nº 36.817, de 21 de outubro de 2015, publicado no DODF de 22/10/2015.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
9631 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0015 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO
PILOTO
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS
0006 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO
FEDERAL
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF
3870 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO
FEDERAL
3871 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO
DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - VIGILÂNCIA - DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO
3872 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA UTORIZADA EMPENHADO
2.647.515
5.857.911
5.857.911

LIQUIDADO
5.857.911

2.647.515

5.857.911

5.857.911

5.857.911

370.000

730.294

730.294

730.294

370.000
120.000
0

730.294
0
16.721.164

730.294
0
16.721.164

730.294
0
16.721.164

0
0

16.721.164
308.339.170

16.721.164
308.339.168

16.721.164
308.339.168

0

2.157.965

2.157.965

2.157.965

0
0

233.789.546
233.789.545
233.789.545
72.391.658
72.391.657
72.391.657
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - LIMPEZA - DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8751 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO
PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9574 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9663 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEGAD
DESPESA UTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

79.496.821

96.787.075

96.786.603

96.786.603

79.496.821
3.535.065

96.787.075
9.794.812

96.786.603
9.794.812

96.786.603
9.794.812

3.535.065
719.000

9.794.812
1.808.353

9.794.812
1.791.389

9.794.812
1.791.278

719.000
86.888.401

1.808.353
440.038.779

1.791.389
440.021.341

1.791.278
440.021.229

A concessão da bolsa estágio foi mantida durante o exercício de 2015. No primeiro trimestre do exercício foi
mantido Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE, em 26/03/2009, objetivando a operacionalização do Programa Bolsa Estágio na Administração Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do DF; o Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Centro de
Integração Empresa Escola – CIEE, objetivando a operacionalização do Programa Bolsa Estágio na Secretaria de Estado de
Saúde do DF, o qual foi sub-rogado à Secretaria de Estado de Administração Pública em 09/08/2013, em cumprimento ao
Decreto nº 33.940/2012 e o Contrato celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do DF e o Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE, objetivando a realização de estágio no DER/DF para estudantes matriculados e com frequência efetiva
em instituições de ensinos médio, educação superior, educação profissional, da educação especial e na modalidade de
educação de jovens e adultos, o qual foi sub-rogado à Secretaria de Estado de Administração Pública em 07/01/2014, por meio
do Segundo Termo Aditivo ao Contrato DER X SEAP, em cumprimento ao Decreto nº 33.940/2012, sendo este finalizado em
23/10/2015.
A partir de 24 de outubro de 2015 esta Secretaria passou a administrar apenas o Contrato com a Secretaria de
Saúde-SES, com o quantitativo total em 31/12/2015 na marca dos 996 estagiários contratados, subdivididos em nível médio e
nível superior, distribuídos nos diversos Órgãos do Governo do Distrito Federal, bem como cedidos ao Tribunal Regional
Eleitoral, mediante Termo de Cooperação Técnica, cujo objetivo é a colaboração do Distrito Federal no atendimento destinado à
revisão do eleitorado, com a coleta de dados biométricos, de acordo com o Provimento nº 16 da Corregedoria Geral Eleitoral –
TSE.
Durante o exercício, foi elaborado Termo de Referência com vistas à celebração de novo contrato para
operacionalização do programa de estágio, visando buscar a melhoria do programa de estágio curricular no Governo do Distrito
Federal, o qual foi entregue a Subsecretaria de Licitação e Contratos para pregão.
A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização manteve durante o exercício de 2015 a
execução de 06 Contratos relativos à Manutenção de bens imóveis do Governo do Distrito Federal na área de vigilância, 11
Contratos relativos à Manutenção de bens imóveis do Governo do Distrito Federal na área de limpeza e 12 Contratos relativos à
Frota Oficial de Veículos do Governo do Distrito Federal, onde obteve uma redução significativa relativa ao consumo de
combustíveis e locação de veículos.
As ações relacionadas à “Atenção à Saúde e Qualidade de Vida” não puderam ser realizadas devido ao
contingenciamento e/ou insuficiência de dotações orçamentárias.
Quanto à Manutenção dos serviços administrativos todas as atividades propostas foram desenvolvidas e
podemos considerar que foram, em sua maioria, bem sucedidas, tendo em vista a situação econômico-financeira do Governo
do Distrito Federal no presente exercício.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dentre os trabalhos desenvolvidos na SEGAD, destacamos abaixo mais algumas ações relevantes realizadas
no âmbito desta Secretaria destacamos:
 A modernização do Marco Legal de licitações, contratações e fornecimento do GDF, com mapeamento e
redesenho dos processos de contratação, por meio de análises de custos com um novo módulo de eficiências nas licitações e
compras, objetivando a centralização, padronização e planejamento das compras e licitações do GDF, com a intenção de
reduzir custos desde o ato de compra até a manutenção dos itens licitados. Estima-se uma economia de aproximadamente R$
169 milhões até o final do exercício;
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 A implantação de solução de segurança da informação que reduzirá drasticamente o tempo de resposta a
ataques à rede GDFNet, além de proporcionar uma grande melhoria nas atividades de monitoramento da rede; como também a
implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que promoverá a eficiência administrativa, fazendo com que os
documentos e processos em papel passem a estar em meio eletrônico, permitindo que várias áreas atuem simultaneamente, o
que gera celeridade nos processos além de economia;
 A elaboração de vários termos de referências como a contratação de novo sistema corporativo de gestão de
pessoas em substituição ao SIGRH, objetivando modernizar o sistema de gestão de pessoas com maior controle de gasto com
pagamento de salários;
 Elaboração de Termo de Referência para contratação de serviço de recadastramento de servidores,
objetivando sanear a base de dados cadastral dos servidores públicos visando à eliminação de registros errados e termo de
referência para seleção de software para gestão de consignações em folha, visando racionalizar o processo de gestão das
margens consignáveis em procedimentos de consignações;
 O trabalho da Secretaria induziu melhorias no processo de verificação de conformidade dos códigos de
lançamentos do atual sistema SIGRH, depurando o sistema para impedir duplicidades de pagamento, gerando uma economia
de R$ 60.000.000,00 no período de janeiro a outubro de 2015;
 No exercício de 2015, a SEGAD buscou suprir as necessidades de capacitação dos órgãos do GDF, visando
a melhoria dos serviços realizados pelo GDF, como a nova estrutura da EGOV, com a pretensão de reduzir em 60% o número
de cargos comissionados e aumentar em 300% a oferta de cursos e eventos. Trabalhou também na elaboração de projeto de
criação de fundo próprio para a EGOV, que dará à Escola, autonomia para realizar captação de recursos, aluguel de espaços e
prestação de consultoria para Órgãos e Entidades Públicas, com objetivo de aprimorar os cursos oferecidos aos servidores
públicos do DF. Inaugurou a Sala de Estudo e Pesquisa Ariano Suassuna, tendo como meta ampliar o acervo da Sala de
Estudo, para que seja transformada em uma grande biblioteca de apoio e pesquisa para os servidores públicos, alunos de
escolas públicas e a comunidade em geral, bem como o Auditório Paulo Freire, devolvendo o espaço à EGOV para a realização
de grandes eventos, com capacidade para 120 lugares. Inaugurou, também, a Sala de Convivência – Raquel de Queiroz,
visando proporcionar mais conforto e comodidade aos servidores, cidadãos e instrutores, para servir de apoio a grandes
eventos realizados no auditório, bem como um espaço para reuniões e recepção de autoridades;

 A Secretaria realizou estudos de viabilidade técnica dos Contratos e aditivos, visando a efetiva ocupação do
Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal;
 Houve a disponibilização de espaçõ adequado para a instralação do Arquivo da SUAG/SEGAD e aquisição
de mobiliário (arquivos deslizantes), o que consolidou e efetivou o início das atividades de arquivamento da massa documental
produzida na Secretaria;
 Foi desenvolvido projeto de Modernização da Gestão de Estoques, onde foram implantadas técnicas
básicas de gestão, amplamente utilizadas na logistica empresarial, como a Classificação ABC dos itens estocados, Ponde
Pedido (considerando o Lead Time para as aquisições no âmbito da Administração Pública), Estoque mínimo, PEPS, dentre
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outras. O projeto piloto desta atividade desenvolvido pela SEGAD, trouxe a próximo de zero o índice de desabastecimento de
itens essenciais às atividades finalísticas do órgão.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Foram adotadas na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, medidas de
desburocratização, visando à simplificação de processos e procedimentos. Como por exemplo, a dispensa de reconhecimento
de firma e a autenticação de documento produzido no Distrito Federal, desde que assinado perante servidor público ou por ele
autenticado, com o objetivo de melhorar a relação dos cidadãos, empresas e outras entidades organizadas com a estrutura
administrativa do GDF, garantindo a agilidade dos serviços públicos, prestados direta ou indiretamente e reduzindo custos.
Na área de Tecnologia da Informação, no exercício de 2015, as ações foram executadas de forma satisfatória:
manutenção e continuidade dos serviços e sistemas corporativos, a hospedagem de sistemas do Centro de Dados e a
manutenção do serviço de fornecimento de acesso à Rede GDFNet a seus usuários. Todavia, para que haja a expansão dos
serviços prestados pelo Centro de Dados e pela Rede GDFNet, conforme ações planejadas por esta SUTIC e necessidade do
Governo do Distrito Federal, se faz necessário o entendimento por parte dos stakeholders envolvidos no processo de Gestão da
importância da TIC para o Distrito Federal e a destinação de orçamento para a execução dos projetos.
Verificamos a impossibilidade atual de atender plenamente o Decreto nº 30.034/2009, de Centralização de
Hospedagem de Sistemas no âmbito do GDF. O contingenciamento orçamentário durante todo o exercício de 2015 resultou em
vários projetos críticos frustrados, tais como aquisição de switches e servidores de alto desempenho aliado à ausência de
política de retenção de talentos, valorização e capacitação contínua dos servidores de TI e de Governança.
Para o exercício de 2016 dentre as perspectivas e projetos, destacam-se: o Novo Centro de Dados que se
encontra em fase de instrução processual de contratação da NOVACAP (responsável pela elaboração do projeto de
construção), com previsão de início de implantação no ano de 2017; Aquisição de switches por meio de adesão a ARP; Projeto
SIGA que se encontra aguardando contratação para customização do Sistema cedido pelo Mato Grosso do Sul; Novo Sistema
de Recursos Humanos; Implantação do SEI; Modelagem de processos e outros.
Destaca-se também a atuação da Secretaria na economia dos recursos governamentais, com redução do
consumo de combustível numa margem de aproximadamente 35% em relação ao período de janeiro a junho de 2014,
possibilitando economia de R$ 2,235 milhões e redução na locação de veículos numa margem de 53%, indo de R$ 12,5
milhões de janeiro a agosto de 2014 para 5,9 milhões em 2015, gerando uma economia de R$ 6,6 milhões.
Durante o período de junho a dezembro/2015 buscamos a Unificação da Política Integrada de Atenção à Saúde
do Servidor, com a integração de programas voltados à prevenção, recuperação e reabilitação física, psicológica, social e
profissional dos servidores, com mais de 100 mil servidores ativos atendidos nas novas instalações, mediante a ampliação do
horário de atendimento para 7h às 22 horas e cerca de 600 atendimentos /dia.
O processo de unificação das áreas de saúde ocupacional gerou um desafio para área; são duzentos e oitenta
servidores com práticas culturais diferentes. Isso exige a mudança da cultura organizacional, que deve acontecer nos próximos
anos. Nossas principais dificuldades relacionam-se a demora das publicações, estruturações dos núcleos da SES, falta de
digitalização dos prontuários, carência de sistema informatizado, restrito número de médicos e servidores administrativos.
Merece destaque a racionalização e controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal,
com a implementação de ações de conformidade/corretivas realizadas nas folhas de pagamento, gerando uma economia de R$
59.499.765,77.
É notório citar também a realização de 153 cursos de capacitação realizados por meio de instrutória interna,
objetivando consolidar e uniformizar na Administração Pública, os procedimentos para mapear, diagnosticar e desenvolver as
competências, bem como fornecer subsídios aos órgãos e entidades da Administração Pública e assim viabilizar a efetiva
implantação da gestão da capacitação por competências e resultados, com um aumento de 253% em relação ao exercício
anterior.
Em suma, apresentamos aqui alguns dos resultados decorrentes da ação da Secretaria de Estado de Gestão
Administrativa, na busca de aprimorar rotinas e ampliar de forma eficaz e eficiente o campo de atuação de suas diversas
Unidades, reafirmando o compromisso de melhoria da Gestão Pública, de modo a proporcionar economia de recursos ao
Governo do Distrito Federal.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

122

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEAGRI

8. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL - UO: 14.101
A Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, Unidade
Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, para execução de suas atividades,
nos termos do Decreto nº 36.236, de 01/01/2015,tem atuação e competência nas seguintes áreas:
I - agricultura, pecuária, aquicultura e agroindustrialização;
II - produção e fomento agropecuário;
III – Política agrícola, abastecimento e planejamento agropecuário;
IV – Defesa sanitária animal e vegetal;
V – Fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
VI – Inspeção de produtos de origem animal e vegetal;
VII – Fiscalização fundiária e administração de terras públicas rurais;
VIII – Proteção, conservação e manejo do solo e água, voltado ao processo produtivo agropecuário;
IX – Assistência técnica e extensão rural;
X – Inovação tecnológica na agropecuária.
Missão

Coordenar e promover o desenvolvimento rural, econômico e ambientalmente sustentável, administrar as terras
públicas rurais e zelar pela segurança alimentar da população por meio de ações de fiscalização e inspeção animal e vegetal.
Visão
Ser reconhecida como agente inovador e de excelência no desenvolvimento sustentável da atividade
agropecuária.
Planos e Programas Perspectiva Sociedade
Brasília mais alimentos e menos desperdício
 Promover e ampliação do abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, paraa população do distrito
Federal e Entorno.
 Diminuir os índices de desperdício de alimentos no DF envolvendo ações promovidas naprodução,
comercialização e consumo.
Brasília Qualidade e Inovação Rural
SEAGRI.

 Promover a excelência, qualidade, presteza e inovação na prestação de serviços de responsabilidade da

 Promover estudos e avaliações, junto a sociedade e a comunidade agropecuária, sobre os resultados e
impactos sociais, econômicos e ambientais causados pelas políticas públicas implantadas.
Brasília Terra Legal
 Fortalecer e sedimentar a regularização das ocupações das terras públicas rurais do Distrito Federal.
 Promover o levantamento de informações relativas às propriedades tais como: dados pessoais do produtor,
da família, condições da propriedade em termos de posse de uso, situação econômica e de exploração do imóvel, tornando-se
um instrumento para o planejamento e a proposição de políticas públicas locais, como o crédito rural e a assistência técnica.
Brasília Alimentos Seguros
 Promover o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, tendo como
base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.
 Fortalecimento da agricultura urbana e peri-urbana visando estimular a produção de alimentos orgânicos
nas áreas urbanas, aproveitando as áreas ociosas para promover o plantio de hortaliças, ervas medicinais, ervas aromáticas e
plantas ornamentais, visando o auto consumo e/ou também para abastecer as Cozinha Comunitárias; Restaurantes Populares;
PAA; e venda do excedente no mercado local, Feira Popular, resultando em inclusão social, melhoria da alimentação; geração
de trabalho e renda.
 Promover o acesso à alimentos seguros, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às
populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, contribuindo, também, para a inclusão econômica e social, com
fomento à produção sustentável, comercialização e ao consumo, por meio do fortalecimento da agricultura familiar e ampliação
das aquisições diretas de produtos da agricultura do DF e RIDE.
 Promover a utilização e a implementação de procedimentos adequados em todas as etapas da obtenção,
produção, processamento, armazenamento, transporte e distribuição de matérias-primas, insumos e produtos agroalimentares
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desde os elos primários de produção, devendo ser mantidos ao longo de todas as etapas e demais elos das cadeias e sistemas
de produção de alimentos e animais.
 Articular políticas e ações de incentivos ao cultivo de alimentos orgânicos e com base agroecológica
visando incentivar a produção orgânica por agricultores familiares, aumentando sua renda e ampliando a oferta de alimentos
saudáveis.
Brasília Competitividade Rural
 Promover ações que visem a comercialização dos produtos oriundos da agricultura de forma a proporcionar
a melhoria na qualidade de vida, através da garantia de renda aos produtores agrícolas.
 Promover da Agregação de Valor aos Produtos da Agricultura através da inovação tecnológica e melhoria
da gestão do setor agropecuário.
 Promover e estimular parcerias entre os agentes rurais visando o desenvolvimento de projetos e/ou solução
de problemas específicos do meio rural.
 Apoiar o fortalecimento das cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica, da
capacitação, do fomento à inovação tecnológica e à criação e ampliação de empreendimentos no meio rural e as boas práticas
agropecuárias.
 Apoiar e sensibilizar a população rural para as iniciativas de organização, em especial de associativismo e
cooperativismo, de forma a contribuir para a geração de renda e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e
agricultores
 Promover ações que contemplem a utilização, a instituição, o incremento de linhas de financiamento,
mecanismos de seguro rural, a captação de recursos nacionais e internacionais e disponibilidade de linhas de crédito que visem
dar segurança, apoiar e estimular financiamentos e investimentos que contemplem o produtor rural, o financiamento de
atividades industriais e empreendimentos rurais.
 Promover ações que visem a expansão competitiva da base industrial no setor agropecuário.
Brasília Inclusão Rural
 Promover e apoiar o assentamento de famílias de agricultoras e a regularização dos assentamentos, préassentamentos e acampamentos da reforma agrária e o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos
agricultores familiares, de modo a apropiciar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e melhoria de renda.
 Fomentar a geração de renda no campo e promover a inclusão produtiva da população rural, com a
estruturação de canais de comercialização de produtos e serviços da agricultura, a agregação de valor e possibilitando o
acesso ao crédito e aos mercados.
Brasília Excelência Produtiva
 Promover a prevenção, controle e erradicação das doenças em animais de interesse socio-econômico para
nosso estado através de seus pilares de sustentação: vacinação de animais, base cadastral sólida e auditável do sistema
agroprodutivo, atenção veterinária com vigilância epidemiológica ativa e passiva bem como o monitoramento, controle e
erradicação de focos de doenças; controle do trânsito de animais e educação sanitária.
 Prevenir e evitar a introdução e a disseminação de pragas vegetais, assegurando e preservando a
qualidade e sanidade de vegetais, suas partes, produtos, subprodutos, materiais biológicos e resíduos de valor econômico.
 Promover ações visando o fortalecimento da vigilância e a inspeção sanitária aos produtos de origem animal
e vegetal.
 Elaborar e desenvolver ações educativas a partir da identificação dos graus de conhecimento, atitudes e
comportamento de uma comunidade frente a um problema sanitário, identificado, dimensionado, priorizado e acompanhado
pela Defesa Agropecuária.
Brasília Aprendizagem Rural
 Desenvolver ações de capacitação visando a aquisição de novas competências que serão requeridas em
médio e longo prazos, determinantes para o desenvolvimento do aumento da produtividade, de novos mercados, da renda rural
e da qualidade de vida.
 Desenvolver ações de capacitação orientadas para o presente, focalizando a melhoria do desempenho atual
e buscando melhorar habilidades e competências gerando ganho de produtividade, de renda e de qualidade de vida.
Brasília Crescimento Rural
 Promover ações que visem o uso de princípios e técnicas para induzir ideias e novas atitudes, dar ao
acesso a informações através das ferramentas de marketing e comunicação aplicadas ao desenvolvimento rural e divulgar as
potencialidades e particularidades do DF e da RIDE para atração de negócios.
 Promover ações que visem o conhecimento, a utilização e a captação de recursos nacionais e
internacionais e disponibilidade de crédito que visem apoiar e estimular o desenvolvimento de planos, programas, projetos,
ações e eventos.
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Brasília Rural Sustentável
 Promover a reabilitação ambiental da área rural do Distrito Federal.
 Promover a gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo água e energia, através da integração dos
requisitos de proteção ambiental às políticas de desenvolvimento agropecuárias.
 Promover a correta destinação de dejetos animais, embalagens de agrotóxicos, materiais recicláveis,
resíduos sólidos e outros resíduos gerados pela atividade agrícola.
 Incentivar a Agricultura de Baixa Emissão de Carbono.
Brasília Infraestrutura e Mobilidade Rural
 Ampliar e assegurar a infraestrutura do setor agropecuário e do meio rural.
 Apoiar ações que visem melhorar a mobilidade rural, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico
local e regional.
Qualidade Tecnológica
 Aprimorar a produção de informações de valor agregado e de conhecimento em tempo adequado e com
confiabilidade visando subsidiar necessidades específicas, reduzir incertezas e apresentar soluções propiciando uma atuação e
tomada de decisão mais eficiente e efetiva.
 Promover a aquisição de recursos tecnológicos que permitam o avanço técnico e qualitativo e que dêem o
devido suporte aos objetivos da SEAGRI.
Soluções Tecnológicas Rurais
 Aperfeiçoar os processos de prestação de serviços agrícolas em relação à infraestrutura.
 Aprimorar processos e atividades relacionadas ao planejamento, elaboração e acompanhamento da
execução das políticas estabelecidas pela SEAGRI, visando promover, inclusive, regulamentações e alterações legislativas
necessárias ao estímulo ao agricultor familiar, incluindo a unificação de políticas que envolvam municípios da RIDE, Estados e o
Governo Federal.
 Aprimorar e desenvolver os processos de gestão ambiental e sustentabilidade rural.
 Aperfeiçoar os processos de regularização de terras públicas rurais visando melhor eficiência e eficácia.
 Promover a melhoria e o aperfeiçoamento de processos que visem o desenvolvimento sustentável do
segmento rural, de modo a propiciar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e melhoria de renda.
 Aperfeiçoar processos de defesa e vigilância sanitária e inspeção.
 Desenvolver ações de aperfeiçoamento da infraestrutura física da SEAGRI, visando promover melhorias nas
condições de trabalho, melhoria da qualidade no atendimento aos usuários e nos níveis de serviços à serem prestados.
 Promover o desenvolvimento de tecnologias, processos, produtos e serviços que garantam o aumento da
produção agropecuária e o abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros, garantindo alimentos de qualidade, assegurando ao
produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural.
Desenvolvendo Parcerias
 Promover o aperfeiçoamento dos processos de captação de recursos nacionais e internacionais e
disponibilidade de crédito que visem apoiar e estimular o desenvolvimento de planos, programas, ações, projetos e eventos.
 Promover a organização e sistematizar a integração e o uso de parcerias estratégicas visando fortalecer os
espaços de participação popular e as instâncias de controle social com o objetivo de implantar a gestão colaborativa e
consolidar um governo ético, democrático e transparente.
 Desenvolver e aprimorar processos e ferramentas de aprendizagem rural, de marketing e comunicação
aplicada ao desenvolvimento rural.
Excelência Administrativa
 Desenvolver e aperfeiçoar processos que promovam a eficiência e transparência na gestão orçamentária e
financeira, como também, atingir e manter o equilíbrio fiscal, por meio do aumento da eficiência da geração de receita, da
qualidade do gasto e da gestão da máquina administrativa.
 Promover ações que garantam o desenvolvimento de uma cultura institucional voltada para a obtenção de
resultados através da prática da conciliação das políticas públicas com as demandas do agronegócio para melhorar a
competitividade do setor, incluindo o diálogo prévio com o setor produtivo, sociedade civil, instituições públicas.
 Desenvolver um conjunto de melhorias nas práticas de gestão visando, alavancar a capacidade da
instituição de produzir, medir e comunicar resultados relevantes para o seu público-alvo
 Desenvolver ações visando a aumentar a capacidade de ação da instituição de atuar em parceria e em rede
com outras organizações e com a sociedade, na formulação, implementação e execução de políticas públicas, no alcance dos
objetivos.
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Sustentabilidade Organizacional
 Aperfeiçoamento da gestão da informação e estruturação da gestão do conhecimento visando garantir a
gestão integrada de sistemas e da informação com foco na melhoria dos serviços, e com aumento da transparência e do
controle.
 Desenvolver ações visando a gestão do clima organizacional e bem estar dos empregados.
 Desenvolver ações que possam contribuir para que os servidores sugiram novas direções e/ou um
diferencial competitivo, aprimorar a habilidade de definir e alcançar objetivos, capacidade de manter um alto nível de
consciência do ambiente em que vive, usando-o para detectar oportunidades de negócio à inovação e desenvolvimento da
capacidade criativa.
 Promover ações que possibilitem o estabelecimento de canais que favoreçam o relacionamento, ágil e
transparente, da direção com o público interno e entre os próprios elementos que integram este público.
 Promover a introdução de métodos de gestão do setor privado e ações que viabilizem o alinhamento
estratégico entre os processos que compõem a governança
 Desenvolver mecanismos para retenção de talentos visando implementar uma política de pessoas que
valorize a produtividade, o mérito e a qualidade dos serviços prestados.
 Desenvolvimento de competências gerenciais, técnicas e administrativas visando implementar uma política
de desenvolvimento de pessoas focada na melhoria dos serviços públicos.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão
23

Sem cargo em
comissão
80

Com cargo em
comissão
45

Sem cargo em
comissão
409

-

-

17

-

17

Órgãos do GDF

-

08

11

-

19

Órgãos Estaduais

-

-

01

-

01

Órgãos do Governo Federal

-

-

02

-

02

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)

-

08

-

-

08

Terceirizados (SERVEGEL)

-

34

-

-

34

Terceirizados (REAL JG)

-

-

-

35

35

Terceirizados (BRASFORT)

-

88

-

-

88

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Requisitados

Outros

Atividade-Fim

Jovens Candangos
Subtotal (Força de Trabalho)

Total
557

-

40

-

-

40

23

258

76

444

801

(-) Cedidos para outros órgãos

78

Total Geral

723

* Fonte: SIGRH - CADGER36/Relatórios
* A força de trabalho constante da tela CADGER/36 só contempla os servidores que possuem matrícula no SIGRH, isto é, 588.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da
cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural e ações de
defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar
renda, oportunidades e a segurança alimentar e nutricional da população do DF e Entorno.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1715 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM
PISCICULTURA
2770 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL
2771 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL
0001 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY
2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL
0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMALDISTRITO FEDERAL
2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
VEGETAL E ANIMAL
0001 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL
2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
0003 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL
3043 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL
0002 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTALCONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO-DISTRITO FEDERAL
3100 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO
0003 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9587 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE NOVOS
VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS- PLANO
PILOTO
4090 - APOIO A EVENTOS
0031 - APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL
4117 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
RURAIS E DO TERRITÓRIO DE CIDADANIA
4120 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS
0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6201

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

100.000
40.000
79.700
79.700
95.000

1.781.085
0
18.965
18.965
610.100

0
0
18.965
18.965
177.107

0
0
15.855
15.855
129.130

95.000

610.100

177.107

129.130

200.000

27.956

18.108

18.108

200.000
300.000
100.000
63.372.616

27.956
4.802.344
4.802.344
58.153.472

18.108
1.465.746
1.465.746
0

18.108
1.332.742
1.332.742
0

63.272.616
883.636

58.083.472
4.341.664

0
2.052.376

0
2.052.376

883.636
484.831

4.341.664
1.988.000

2.052.376
860.074

2.052.376
0

0
10.000
5.000

1.988.000
102.703
102.703

860.074
102.703
102.703

0
102.703
102.703

5.000
20.000

0
10.123

0
10.123

0
10.123

20.000
72.659.874

10.123
72.016.413

10.123
4.705.203

10.123
3.661.038

Objetivo Específico: 001 - Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção da
inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e
famílias do Distrito Federal e RIDE.

Indicadores:
Denominação do
Indicador
827

828

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

Família

3545

31/12/2010

Anual

Família assistida

Agricultores atendidos pelo
PAA/PAPA

Pessoa
atendida

276

31/05/2011

Anual

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

4.000

4.000

4.000

2.860

Alcançado

3.199

2.315

2.522

2.161

Desejado

1.000

850

1.000

1.000

Alcançado

756

742

455

911

Fonte da
Informação
SEAGRI

SEAGRI

A Secretaria tem como competência o planejamento, a orientação e o apoio no desenvolvimento organizacional
no processo de capacitação de agricultores(as) familiares, com destaque para a formação de agentes comunitários de
desenvolvimento sustentável.
Dirigir e coordenar a inclusão socioprodutiva e a segurança alimentar dos(as) agricultores(as) familiares,
principalmente dos mais carentes, mediante o apoio à organização do seu processo produtivo, à agregação de valor,
armazenamento, processamento, transporte e distribuição e à certificação de seus produtos, bem como seu acesso aos
mercados; orientar e apoiar os agricultores(as) familiares no acesso aos serviços essenciais das políticas públicas, mediante
processos de articulação institucional; elaborar relatório mensal de atividades e executar outras atividades na sua área de
atuação.
Principais conquistas na área de Agricultura e Desenvolvimento Agrário obtidas pela Secretaria em 2015:
 Homologação de lista dos beneficiários com 25 famílias assentadas no Assentamento Santarém e07
famílias assentadas no Assentamento Estrela da Lua;
 Reconhecimento do assentamento 10 de junho e Santarém;
 Licença ambiental e Outorga da ADASA do assentamento Patrícia e Aparecida;
 Elaboração do projeto de Parcelamento, o Cadastro Ambienta Rural – CAR do Projeto de Assentamento
José Wilker e do Assentamento Patrícia e Aparecida;
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José Wilker;

 Elaboração do relatório de viabilidade ambiental e social do projeto e Outorga da ADASA do assentamento

 Realização de cadastro de 142 famílias nos Assentamentos Fascinação e José Wilker e recadastro de 116
no assentamento Patrícia e Aparecida;
 Aquisição por meio do Contrato de Repasse nº 0166.465-11-2004 diversos equipamentos e móveis para
auxiliar na consolidação do Mercado dos Agricultores de Base Familiar e na capacitação do agricultor familiar;
 Inauguração do Mercado do Agricultor Familiar no Centro de Comercialização e Capacitação;
 Implantação do Centro de Capacitação e Comercialização para a Agricultura Familiar no CEASA;
 Organização das entidades representativas dos agricultores familiares do DF e do entorno para participação
do Mercado do Agricultor Familiar;
 Capacitação em associativismo e cooperativismo de diversos assentamentos rurais;
 Elaboração do Projeto de Lei Distrital da agricultura orgânica e agroecologia;
 -Consolidação do Distrito Federal como Sede do X Congresso Brasileiro de Agroecologia e do Congresso
Latino Americano de Agroecologia em 2017;
 Concluída a Execução do Contrato de Repasse nº 0166.465-11-2004 em maio de 2015 firmado entre o
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, CAIXA e SEAGRI, assim como sua prestação de Contas aprovada pela CAIXA e
homologada pelo SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira;
 Retirada da Cláusula Suspensiva do Contrato de Repasse no valor de R$ 19.675.146,76, firmado com o
Ministério do Desenvolvimento Agrário para estruturação produtiva de assentamentos de reforma agrária e comunidades de
agricultores familiares do DF e RIDE DF através da aquisição de patrulhas agrícolas para disponibilização de serviços de
mecanização, aquisição de maquinário e construção de edificações para apoio ao transporte e comercialização da produção;
 Elaboração do termo de referência para projeto básico do Convênio com o INCRA, no valor de R$
4.022.100,00 com objeto de Construção e Implantação de Centro de Capacitação de Assentados que irá atender a
reivindicação dos movimentos sociais e das famílias acampadas no DF;
 Aquisição de 01 grade arado, 01 trator agrícola de rodas com a finalidade de promover o desenvolvimento
da Agricultura Familiar no Distrito Federal por meio de fomento à mecanização agrícola nos assentamentos rurais;
 Exposição AgroBrasília realizada no PADF em parceria com a EMATER. Houve atendimento aos
Agricultores dos Núcleos Rurais sobre assuntos concernentes à produção de hortifrutigranjeiros e outros produtos relacionados
à Agricultura Familiar;
Diante das demandas, a Secretaria de Agricultura obteve êxito durante todo o ano de 2015, onde 2.161
produtores familiares foram beneficiados por meio de ações desta Secretaria e 152 assistências a lideranças rurais;
Os segmentos que compõe o público-alvo beneficiado do plano de reforma agrária foram os trabalhadores rurais
e Assentados da reforma agrária, os assentamentos pré-existentes e os novos, os posseiros regularizados e os agricultores
familiares que transformam os sistemas locais de produção rural integrantes de um plano de desenvolvimento territorial.
Indicativos
Produtor Familiar Beneficiado
Liderança Rural Assistida

2012
1.704
211

2013
2.315
170

2014
2.522
148

2015
2.161
152

Os indicadores Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Assistido e Produtores Beneficiados não foram
medidos em 2015 tendo em vista que os indicadores Produtor Familiar beneficiado e Liderança Rural Assistida são suficientes
para demonstrar os atendimentos feitos pela Secretaria.
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A Secretaria promoveu em 2015 a distribuição de 2.800kg de sementes de hortaliças, leguminosas e grãos, para
a agricultura familiar; e a distribuição de 900m³ de composto orgânico para a agricultura familiar conforme detalhado na tabela
seguinte:
Insumos

2015
2800
900

Sementes distribuídas (kg)
Composto Orgânico (m³)

Objetivo Específico: 002 - Desenvolver a gestão ambiental e sustentabilidade rural, por meio da adoção de práticas
agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1094

Área agrícola em recuperação

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
Ha

-

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

Resultado

Desejado Em

-

Anual

Desejado
Alcançado

2012

2013

2014

2015

50
91

50
86

50
105,89

50
93

Fonte da Informação
SEAGRI

Trabalhando com o Programa Reflorestar e o Projeto Produtor de Água do Pipiripau a Secretaria de Agricultura
promoveu a reabilitação ambiental de 93 hectares em propriedades rurais do DF por meio da doação de mudas nativas do
Bioma Cerrado, cultivadas na Granja Modelo de Ipê. No âmbito do Programa Reflorestar, foram disponibilizadas 23.184,
representando 22% das 103.762 mudas produzidas e entregues em 2015, pela Granja do Ipê. Esses 22% correspondem a
20,86 hectares em recuperação, distribuídos em mais de 25 regiões atendidas, entre Núcleos Rurais, Colônias Agrícolas,
Assentamentos, Parques Vivenciais e escolas. A grande maioria das mudas produzidas na Granja do Ipê representando 88% é
fornecida para o Programa Produtor de Água do Pipiripau.
Deve-se destacar que as metas para Área Agrícola em Recuperação foram satisfatoriamente cumpridas pela
inclusão do Programa Produtor de Água do Pipiripau. Os números mostram o desequilíbrio dos dois programas. Além disso, a
participação do programa Reflorestar vem decrescendo progressivamente na quantidade de mudas disponibilizadas no ano de
2015 em relação aos anos anteriores. Deve-se a isso, principalmente, à dificuldade de manter as demandas por atendimento,
em razão de ter pouco servidores para desenvolver o trabalho de campo, que envolve, entre outros, vistorias às áreas de APP e
Reserva Legal. Apoiamos, ainda, a 19 eventos com mudas, alguns inclusive com stand de divulgação do Programa Reflorestar.
Houve uma reestruturação administrativa da Secretaria de Agricultura no início do ano, entretanto, não houve
lotação de novos técnicos, ocorrendo inclusive o remanejamento de dois servidores para outras unidades da SEAGRI sem
reposição, razão pela qual houve queda no número de atendimento às propriedades rurais. Houve bastante empenho da
Secretaria de Agricultura e os resultados da disponibilização e distribuição de mudas alcançados em 2015 foram limitados
também pelas condições de trabalho oferecidas, refletindo na baixa capacidade de resposta em relação às demandas do setor,
que ao lado da falta de servidores é um dos principais motivos do decréscimo progressivo dos atendimentos. Além do mais
houve o encerramento do convênio com a Fundação Casa do Cerrado, o que poderia ter limitado ainda mais o trabalho de
disponibilização de mudas, haja vista a excelente localização para o escoamento das mudas às propriedades da parte norte do
Distrito Federal, regiões do Paranoá, Sobradinho e Planaltina. Contudo, limitados pelos motivos já descritos não foi possível
realizar novos atendimentos e com isso, não houve aumento na demanda de distribuição de mudas.
Indicadores
Mudas Produzidas
Mudas Disponibilizadas
Orientação Técnica aos Produtores
Lotes rurais atendidos com mudas
Área Plantada (ha)

2012
82.605
67.209
234
367
91

2013
113.072
94.155
269
325
86

2014
151.389
132.701
162
218
105,89

2015
135.733
103.762
116
101
93
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Em 2015, a Secretaria expediu 284 Declarações de Conformidade de Atividade Agropecuária - DCAAs,
documento que informa sobre a dispensa de licenciamento ambiental para um rol de atividades agrossilvipastoris agilizando,
dessa forma, a obtenção de crédito rural pelos produtores. O marco legal da DCAA é a Resolução nº 04, de 22/07/2014, que
alterou a Resolução CONAM-DF nº 1, de 29/05/2012, que institui a DCAA.
Objetivo Específico: 003 - Desenvolver as cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica,
capacitação, fomento às inovações tecnológicas e organização das cadeias produtivas.

Indicadores:
Denominação do
Indicador
835

Produtor beneficiado

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
Pessoa

-

Apurado
em
-

Periodicidade
de
Apuração

Resultado

Desejado Em

Anual

Desejado
Alcançado

2012

2013

2014

2015

1.200
1.158

1.300
1.010

1.300
1.251

1.300
1.403

Fonte da Informação
SEAGRI

A Secretaria realizou projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento de tecnologias aplicáveis à piscicultura,
realiza suporte técnico ao desenvolvimento de projetos aquícolas, promove capacitação e a reprodução de peixes com vistas à
distribuição de alevinos a produtores rurais do Distrito Federal.
Indicadores
Alevinos Produzidos (unid)
Alevinos Vendidos (unid)
Alevinos doados para unidades demonstrativas e pesquisa (Unid)
Produtores Atendidos com Alevinos
Produtores Atendidos com assistência técnica e capacitação

2012
314.865
312.280
2.585
205
953

2013
274.669
254.630
20.039
179
831

2014
320.920
305.750
15.170
217
1.251

2015
315.381
298.695
16.686
207
1.403

A produção dos alevinos foi prejudicada pela variação de temperatura na água, já que as estufas ficaram o
período de inverno descobertas poratrasona manutenção das estufas.
Mesmo considerando a redução na quantidade e qualidade das matrizes de tilápia devido à idade avançada das
mesmas, a produção de alevinos é satisfatória e alcançada graças ao bom manejo realizado. Para permitir um aumento
significativo na produção de alevinos e beneficiários é necessária a reposição das matrizes de tilápia, ação que vem sendo
articulada desde o ano de 2013, mas ainda não foi efetivada devido à falta de recursos e incompatibilidade de agenda com a
Universidade Estadual de Maringá, que é a instituição que trabalha com o melhoramento genético da espécie no Brasil.
Com a finalidade de se aumentar a produção de alevinos e conseqüentemente ampliar o número de
beneficiários deverá ser implantado o Centro de Referência em Piscicultura da RIDE/DF na Granja Modelo do Ipê, por meio do
convênio nº 009/12 celebrado entre a Secretaria e o Ministério da Pesca e Aquicultura. As infraestruturas laboratoriais,
ampliação de viveiros e revestimento do canal de abastecimento de água previstas no convênio supracitado, possibilitarão um
aumento expressivo nas ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura.
O sucesso alcançado pelo aumento do quantitativo de produtores atendidos com assistência técnica e
capacitação de 1.403 deve-se pela satisfação dos participantes, que divulgaram o curso, bem como da divulgação na página da
Secretaria e pela EMATER/DF.

Em 2015, a Secretaria ministrou 20 mini cursos sobre piscicultura juntamente com outras 14 atividades de
capacitação na Granja Modelo do Ipê, resultando num público capacitado de 840 pessoas.
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Ainda no âmbito deste objetivo, foram desenvolvidas algumas atividades junto a órgãos federais e locais no
sentido de fortalecera piscicultura no Distrito Federal, discriminadas a seguir:
• Atendimento a solicitação da Fazenda Água Limpa da UnB-FAL/U sobre utilização de tilápias em tanque de
irrigação;
• Visita à FAL/UnB para realização de biometria dos peixes alojados em tanque para experimentação da
Universidade. Nesta ocasião a Secretaria recebeu por empréstimo oito ovinos de raça cruzada entre Bergamacia Brasileira e
Santa Inês, sendo sete fêmeas e um macho com o objetivo de mantê-los se reproduzindo para avaliar a eficiência destes
animais na manutenção da grama nos arredores dos viveiros e a viabilidade de um consórcio de criação de ovinos com a
piscicultura para futuramente repassar a experiência para os produtores rurais do Distrito Federal;
• Visita técnica ao Palácio do Planalto para orientações sobre o manejo do espelho d’água, ocasião em que
foram doadas carpas ornamentais da Granja Modelo do Ipê. Participou de reunião sobre Sanidade Aquícola, com presença de
membros da EMATER-DF e do Ministério da Pesca e Aquicultura, que pautou sobre a emissão de Guia de Trânsito Animal GTA para venda de alevinos, medidas de biosseguridade, dentre outros; e
• Participação na Feira Internacional dos Cerrados - AgroBrasília/2015, desenvolvendo atividades juntamente
com a EMATER/DF, na Unidade Demonstrativa de Piscicultura, onde foram esclarecidas dúvidas individuais e coletivas de
produtores do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais.
Objetivo Específico: 004 - Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de
prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro,
por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde e a segurança alimentar
da população do Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

839

Análises físico-químicas e
microbiológicas de água ou de produtos
de origem animal e vegetal

Unidade

943

30/04/2011

Mensal

840

Ações de Defesa Sanitária Animal

Unidade

69.945

31/12/2010

Anual

841

Ações de Defesa Sanitária Vegetal

Unidade

29.397

31/12/2010

Anual

1303

Ações de Inspeção de Produtos de
Origem Vegetal e Animal

Unidade

-

-

Anual

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

11.300

12.430

4.800

15.040

Alcançado

8.526

7.527

5.112

3.805

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

72.043
83.068
30.866
38.703
-

74.204
86.281
32.335
44.669
8.800
7.022

76.430
86.674
33.804
28.390
7.550
8.929

5.000
87.488
35.273
25.792
7.700
5.370

Fonte da
Informação
SEAGRI
SEAGRI
SEAGRI
SEAGRI

A vigilância sanitária e epidemiológica é executada pela Secretaria, através das atividades de defesa
agropecuária e da inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Destaca-se a execução de Programas de prevenção,
controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória, demandados pelo Ministério da Agricultura - MAPA em
cada Estado da Federação, por meio de mapeamento e monitoramento de ocorrências fitossanitárias e zoosanitárias, para
estudo epidemiológico, controle do trânsito animal e vegetal e de ações educativas sanitárias.
A Secretaria realiza, ainda, a fiscalização e a inspeção sanitária dos produtos de origem vegetal e animal nos
estabelecimentos agroindustriais do Distrito Federal, a fiscalização para coibir o trânsito de produtos em desacordo com a
legislação e o combate ao abate ilegal e clandestino, visando à melhoria da qualidade dos produtos que chegam à mesa do
consumidor. São beneficiários desse objetivo específico os produtores rurais e criadores, os comerciantes de vacinas, vegetais,
partes de vegetais e de agrotóxicos, a cadeia produtiva de flores, de suínos, leite, peixes, aves, de hortaliças, grãos e
oleaginosas, bem como os frigoríficos, as agroindústrias de produtos de origem animal, vegetal e artesanal, os supermercados
e os entrepostos.
No tocante às ações de inspeção de produtos de origem vegetal, animal e seus derivados, realizadas em 2015
foram executados 69,74% da meta prevista para o ano, conforme gráfico seguinte. Maiores valores não foram obtidos devido ao
período de suspensão de atividades em virtude de movimento grevista, redução do número de Analistas de Desenvolvimento e
Fiscalização Agropecuária e redução do número de veículos disponibilizados para realização das fiscalizações.
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Em relação às ações de análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem animal e
vegetal houve a realização de 3.805 análises em 2015, o que corresponde a 76,1% da meta prevista, como pode ser visto no
gráfico a seguir.

A meta foi superestimada. Deve ser considerado uma série de fatores que interferiram negativamente nos
resultados: longo período de tramitação dos processos de compra de meios microbiológicos e reagentes químicos, havendo
suspensão temporária de determinadas análises; falhas mecânicas em equipamentos e longa tramitação de processos de
contratação de serviços de manutenção periódica e corretiva de equipamentos, impedindo a realização de análises por
determinados períodos; longo período de suspensão de análises em virtude de movimento grevista; e redução da frota
disponível às equipes de inspeção, repercutindo no número de amostras enviadas para análises.
Em relação às ações de defesa sanitária vegetal foram cumpridos 73,12% da meta no ano corrente, conforme
mostra o gráfico a seguir.

As ações constantes no atual modelo de relatório totalizaram 25.792 ações, não alcançando o esperado valor de
35.273 ações. Tal redução justifica-se pelo fato que importantes pragas quarentenárias como a Cydia Pomonella e
Aleurocanthus woglumi foram retiradas da lista de pragas quarentenárias, não necessitando, portanto de Permissão de Trânsito
para o transporte interestadual. As duas pragas mencionadas constituíam as principais demandas de emissão da
documentação, causando uma conseqüente redução no indicativo. A redução no somatório de ações de alguns indicativos,
como: número de auto de infração lavrados e número de notificações enviadas são resultados desejáveis, mostrando o
resultado da educação sanitária realizada nos anos anteriores, além das ações de fiscalização de caráter educativo e
conscientização de fabricantes, comerciantes e usuários de agrotóxicos e produtores de soja e feijão. Alguns indicadores
devem ser reavaliados, visto que ações como de emissão de Certificados Fitossanitários e fiscalização de viveiros que
comercializam sementes e mudas não são de responsabilidade da SEAGRI/DF. Outras ações, como palestras em cursos de
aplicador de agrotóxico deveriam ser incluídas. No ano de 2015 foi constatada redução de 27% do número de servidores
lotados na Gerência e responsáveis pela fiscalização in loco, de toda a Defesa Sanitária Vegetal do Distrito Federal, interferindo
no desempenho previsto.
Em função dos levantamentos sanitários realizados no ano de 2015, o Distrito Federal mantem-se área livre de
pragas quarentenárias de grande importância econômica, como Cancro cítrico, Cancro da Videira, HLB, Vespa da madeira e
Sigatoka Negra, resultado do trabalho realizado na fiscalização do trânsito vegetal de culturas hospedeiras de pragas
quarentenárias. Tal resultado é de extrema importância principalmente para os produtores de frutas que sofreriam embargos
caso tais pragas quarentenárias fossem introduzidas no Distrito Federal.
Em relação às ações de defesa sanitária animal cumpriu-se 111,13% da meta prevista para o ano de 2015,
conforme aponta o gráfico a seguir.
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Foi observado, no ano de 2015, um aumento do número de fiscalizações, principalmente devido ao inquérito de
Brucelose e Tuberculose em bovídeos, conduzido de junho a dezembro do ano corrente. Observou-se novamente uma
diminuição do número de animais apreendidos, por falta de estrutura para executar a referida atividade, falta de meio de
transporte adequado, já que a apreensão de animais atualmente conta apenas com um caminhão, que frequentemente
necessita de manutenção, sendo este também utilizado para outras atividades; e no número de animais multados, já que, por
mais um ano, observamos uma menor procura desses animais apreendidos, por parte de seus donos.
Objetivo Específico: 005 - Recuperação dos canais de água para irrigação, recuperação e manutenção da malha viária vicinal,
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, construção de galpões de produtores rurais, para comercialização dos
produtos dos produtores e construção de viveiros para produção de mudas.

Indicadores:
Denominação do Indicador
842

Produtor familiar atendido

1099

Recuperação e melhoria de estradas
vicinais
Recuperação e melhoria de sistema
coletivo de distribuição de água para
irrigação
Associações atendidas

1100
1101

rurais:

Unidade de Índice mais
Medida
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

Pessoa

-

-

Mensal

KM

534

31/12/2010

Mensal

Unidade

-

-

Quadrimestral

Unidade

-

-

Mensal

Resultado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

1.000
420
300
479
2

1.100
1.024
400
412
4

1.100
1.278
400
369,9
4

1.100
1.773
400
388,4
4

1

1

5

2

Desejado
Alcançado

24
19

24
22

24
22

24
24

Fonte da
Informação
SDR/DMA
SDR/DMA
SDR
SDR/DMA

Em 2015 a Secretaria promoveu ações de recuperação de canais de irrigação nas seguintes comunidades

Comunidade do Córrego Olaria: Recuperação de trechos críticos do canal de irrigação, sendo recuperados
1.600 m com a instalação de tubos de PVC rígido de 300 mm. Nesta ação foram beneficiadas 21 propriedades rurais e quando
necessários reformados, construídos ou reconstruídos os reservatórios para irrigação.
Colônia Riacho Fundo: Recuperação de trechos do canal de irrigação com a instalação de 600 m de tubos de
PVC rígido de 300 mm, e a manutenção e limpeza em 5.000 m. Nesta ação foram beneficiadas 14 propriedades rurais.
Em 2015, a Secretaria adquiriu 1 motoniveladora, 1 rolo compactador liso, retroescavadeira; 01 trator de pneus;
03 grades aradoras.
Apesar do Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de os seguintes equipamentos de terraplanagem
Agricultura e o Departamento de Estradas e Rodagens - DER ter se encerrado em dezembro de 2014, a manutenção da
infraestrutura rural visando à recuperação e melhoria das estradas vicinais ocorreu por meio de ações desenvolvidas
diretamente pela Secretaria além de ações pontuais em conjunto com o 1º e o 4º Distritos Rodoviários, alcançando um total de
388,4 km de estradas mantidas/recuperadas.
Os equipamentos de preparo de solos, compreendendo 16 conjuntos motomecanizados de preparo de solos,
denominados Patrulhas Agrícolas permanecem à disposição de associações e cooperativas de produtores rurais, para a
prestação de atendimento, através de convênios firmados a partir dos Chamamentos Públicos efetivados em 2012 e 2013.
Além dessas ações, a Secretaria ainda prestou serviços aos pequenos produtores.
Indicadores
Produtores inscritos no DF
Produtores Inscritos no entorno
Total de produtores Inscritos
Produtor atendido no DF*
Produtor atendido no entorno
Total de Produtores atendidos
Hectare trabalhado no DF
Hectare trabalhado no entorno
Hectare trabalhado por associação
Total de hectare trabalhado
Hora-máquina executada no DF

2012
107
9
116
81
4
85
2.170
16
841
3.027
379

2013
1.024
1.024
1.396
1.128
2.524
5.255

2014
1.278
1.278
647,3
2.274,2
2.921,5
5.095,8

2015
1.733
1.733
527,1
3449,4
3.976,5
2.969,5
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2012
2013
2014
2015
Hora-máquina executada no entorno
30
Hora-máquina executada Associação/SEAGRI
10.708
2625
3.844,2
6.862,6
Total de Hora-máquinas executadas
11.117
7.880
8.940
9.832,1
Estradas Vicinais recuperadas nas áreas rurais (km)
479
412
369,9
388,4
Associações Atendidas
19
22
22
24
Produtor Patronal Atendido
15
4
* Número de produtores atendidos em preparo se solos pelos equipamentos cedidos às instituições contempladas nos chamamentos públicos ou
diretamente pela Secretaria de Agricultura.
Indicadores

Outra ação desenvolvida pela Secretaria ocorreu no âmbito do Programa Produtor de Águas do Pipiripau no
Distrito Federal, com recursos originários do convênio 003/2011-ANA. Esta ação foi ampararada pelo Contrato nº 025/2013 e
concluída em 2015, com os seguintes resultados:
Contratado
Ondulação transversal
Bacia de retenção (construção)
Bacia de retenção (manutenção)
Readequação de estrada de 4 m

Terraceamento

Recuperação
Construção

Executado - até 09/09/2015

Saldo em 09/09/2015

% de execução

1.005

Ud

1.005

Ud

0

Ud

100,0%

245

Ud

245

Ud

0

Ud

100,0%

93

Ud

93

Ud

0

Ud

100,0%

62.125

m

62.125

m

0

m

100,0%

248.500

m2

248.500

m2

0

m2

100,0%

299.969,44
92.921,50

m

999,90
309,74

ha

299.969,44

m

92.921,50

999,90
309,74

ha

0
0

m

0,00
0

ha

100,0%
100,0%

A Secretaria atuou ainda na elaboração de projetos básicos e executivos de edificações, acompanhou a
execução de obras, a recuperação de canais de irrigação em áreas rurais, bem como procedeu à realização de vistorias
técnicas em edifícios e pontes localizadas na zona rural, conforme detalhado no quadro seguinte:
Objeto
Centro de Capacitação do Assentamento Oziel
Alves – Planaltina-DF

Serviço
Contratação dos projetos para construção

Edifício da Subsecretaria de Abastecimento e
Desenvolvimento Rural - SDR
Centro de Referência em Piscicultura na Granja
Modelo do Ipê e no Mercado do Peixe
Unidades de Recebimento e Distribuição de
Alimentos (URDAS)
Pontos de Apoio à Comercialização

Contratação dos projetos para reforma do
prédio da SDR
Contratação dos projetos para reforma e
ampliação
Construção

Galpões de Comercialização

Construção

Granja Modelo do Ipê

Revisão dos projetos de instalações
elétricas

Construção

Status
Realizada a revisão final do Projeto Básico.
Processo encaminhado para a Comissão
Permanente de Licitação (CPL) para nova
licitação.
Projeto básico elaborado. Processo encaminhado
para a CPL. Paralisado devido à falta de recursos
Projeto básico elaborado. Processo encaminhado
para a CPL. Paralisado devido à falta de recursos
Projetos concluídos e aprovados pela SUDECO,
aguardando liberação dos recursos pela SUDECO
Projetos concluídos e aprovados pela Caixa
Econômica Federal, recursos garantidos.
Necessidade de Definição para a licitação das
Obras (individual ou todas) e elaboração do(s)
Projeto(s) Básico(s).
Projetos concluídos e aprovados pela Caixa
Econômica Federal, recursos garantidos.
Necessidade de Definição para a licitação das
Obras (individual ou todas) e elaboração do(s)
Projeto(s) Básico(s).
Encontra-se incluído conjuntamente na
contratação dos projetos do Centro de Referência
em Piscicultura na Granja Modelo do Ipê - Projeto
Básico elaborado e paralisado devido à falta de
recursos.
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Objeto
Instalação do elevador do Edifício Sede da
SEAGRI

Serviço
Adequação do hall e instalação do elevador

Instalação do elevador do Edifício da DEMA da
SEAGRI

Adequação do hall e instalação do elevador

Parque de Exposições de São Sebastião

Construção de tatersal (complexo para a
realização de leilões de animais)

Gerência de Saúde Animal - GSA

Construção de abrigo e alojamento para
equinos

Criação da Unidade de Panificação- APROSIN

Reforma de edificação existente

Criação da Unidade de Panificação- Fazenda
Larga - Planaltina - DF

Reforma de edificação existente

Auditório do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci

Execução da obra

Centro Comunitário do Assentamento Oziel Alves

Execução da obra

Softwares

Aquisição

Manutenção predial da SEAGRI

Contratação de serviços de manutenção e
pequenas reformas

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEAGRI
Status
Projetos concluídos, aguardando posicionamento
e recursos para a contratação das sondagens e
revisão das fundações e detalhamento das
mesmas.
Tratado conjuntamente na Contratação dos
projetos para reforma do prédio da SDR, cujo
Projeto básico encontra-se elaborado. Processo
encaminhado para a CPL. Paralisado devido à
falta de recursos
Aguardando posicionamento da EMATER e
Administração de São Sebastião quanto à
liberação da área para a instalação do mesmo.
Necessidade da análise da titularidade da área.
Projeto elaborado e em análise pela GSA, para a
conclusão existe a necessidade de definições do
solicitante.
Revisado, aguardando a informação dos recursos
pelo Fundo de Desenvolvimento Rural.
Em revisão pela Gerência de Projetos,
necessidade de informação pelo Fundo de
Desenvolvimento Rural.
Obra paralisada em razão do abandono da mesma
pelo contratado. Contrato Rescindido.
Necessidade de realização de novo Projeto Básico
para a realização de nova licitação para a
conclusão da mesma.
Obra paralisada em razão do abandono da mesma
pelo contratado. Contrato Rescindido. Aguardando
decisão superior para a continuidade ou
desistência desta realização.
Em elaboração do Projeto Básico, aguardando
cotação de fornecedores para a conclusão do
mesmo.
Levantamentos e Projeto Básico em elaboração
pelo Grupo de Trabalho constituído para tal.

Sistemas de Proteção contra Descargas
Atmosféricas - SPDA, na sede da DIPOVA

Contratação de Projeto para posterior
licitação da obra (instalação do sistema)

Projeto básico elaborado. Processo encaminhado
para a CPL. Paralisado devido à falta de recursos

Sistemas de Proteção contra Descargas
Atmosféricas - SPDA, na Granja Modelo do Ipê

Contratação de Projeto para posterior
licitação da obra (instalação do sistema)

Ponte na Chácara nº 26, do Núcleo Rural
Tabatinga
Centro de Capacitação e Comercialização da
Agricultura Familiar (CCC) - CEASA/DF
Ponte na VC-165 Planaltina DER/DF
Ponte na Vicinal do NR Boa Esperança 2 - Trecho
2
Granja Modelo Riacho Fundo

Elaboração de Relatório de Vistoria

Encontra incluído conjuntamente na contratação
dos projetos do Centro de Referência em
Piscicultura na Granja Modelo do Ipê - Projeto
Básico elaborado e paralisado devido à falta de
recursos.
Concluído e entregue.

Elaboração de Relatório de Vistoria

Concluído e entregue.

Elaboração de Relatório de Vistoria
Elaboração de Relatório de Vistoria

Concluído e entregue.
Concluído e entregue.

Realização de Relatório e Avaliação de
imóveis
Realização de Relatório e Avaliação de
imóveis
Realização de Relatório e Avaliação de
imóveis
Realização de Relatório e Avaliação de
imóveis
Realização de Relatório e Avaliação de
imóveis

Em finalização

Cooperativa Agropecuária do PAD-DF
Núcleo Hortícola Suburbano Vargem Bonita
CAUB 1
Núcleo Rural Jardim

Concluído e entregue.
Concluído e entregue.
Concluído e entregue.
Concluído e entregue.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO GERAL: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS RURAIS
TOTAL DO PROGRAMA 6225

DOTAÇÃO INICIAL
13.800
13.800

DESPESA AUTORIZADA
0
0

EMPENHADO LIQUIDADO
0
0

0
0
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Objetivo Específico: 005 – Regularização de áreas públicas rurais do Distrito Federal, gerenciamento dos
contratos firmados e intensificação da fiscalização. (Nova redação, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013)

Indicadores:
908

Fiscalização realizada

Unidade de
Medida
Unidade

910

Contratos gerenciados

Unidade

-

-

Anual

1325

Certificado de Legítimo
Ocupante Emitido – CLOS

Unidade

-

-

Anual

Denominação do Indicador

Índice Mais
Recente
2.510

Apurado
em
31/12/2010

Periodicidade de
Apuração
Anual

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
2.500
755
500
141
-

Desejado Em
2013 2014
625
625
670
797
500
1500
372
576
500
500
241
339

2015
625
498
2.000
88
500
101

Fonte da
Informação
SEAGRI
SEAGRI
SEAGRI

O Distrito Federal com o seu histórico atípico de ocupação das áreas rurais em relação aos demais Entes da
Federação, criou uma situação que diverge dos demais, dos quais a propriedade da terra, em específico o imóvel rural, se
concentra no domínio de particulares.
No caso do Distrito Federal constata-se que a maior parte das áreas rurais é de propriedade da Companhia
Imobiliária de Brasília – TERRACAP, ou ainda, uma parcela menor pertence ao Distrito Federal, ou pertence à União, ou ainda,
são áreas desapropriadas em comum, pertencentes ao patrimônio da TERRACAP e outros, ou, por fim, uma pequena parcela
das áreas rurais não é desapropriada, pertencendo, assim, a particular.
Assim, neste contexto, muitas foram às tentativas da Administração Pública de ordenar e controlar a ocupação
da zona rural do Distrito Federal, notadamente as ações que no passado foram conduzidas pela extinta Fundação Zoobotânica
do Distrito Federal - FZDF.
No entanto, com a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que julgou ilegal todos os
contratos de concessão de uso das áreas rurais firmado entre a FZDF e os particulares, foi necessário à construção de uma
nova política pública de desenvolvimento do espaço rural. Dentre as inúmeras ações, uma foi fundamental: a construção do
arcabouço jurídico balizador da “nova” regularização das ocupações dos imóveis públicos rurais.
Assim, o novo molde da regularização das áreas rurais começou a ser construído no ano de 2009 com a edição
do Decreto Distrital nº 31.084, de 25/11/2009, que regulamentava a aplicação do Artigo 18 da Lei Federal nº 12.024, de
27/08/2009. Registra-se que, anteriormente a esta data, o Distrito Federal já possuía um marco normativo da regularização
dessas áreas que é a Lei Distrital nº 2.689, de 19/02/2001, porém, tal normativo não estava sendo aplicado por estar sendo
discutido à época a sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Portanto, em 2013, um novo marco regulatório foi alcançado com a edição do Decreto Distrital nº 34.931, de
06/12/2013, que revogou o Decreto Distrital nº 31.084/2009, e passou a aplicar a Lei Distrital nº 2.689/2001. Assim, a legislação
foi se aperfeiçoando e sistematicamente foram delineados os trâmites administrativos dos processos de regularização das
ocupações das áreas rurais.
Assim sendo, neste ponto foi traçada a alteração do Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA 2012/2015,
aprovado pela Lei Distrital nº 4.742, de 29/2011, que culminou na edição da Lei Distrital nº 5.285, de 27/12/2013. Sendo que,
nessa alteração foram traçadas como metas as descritas no quadro acima, as quais foram delineadas os índices desejados a
serem alcançados nos anos de 2012 a 2015.
Desse modo, demonstramos às justificativas em relação aos dados apresentados em cada um dos indicadores
no fechamento do referido plano plurianual:
a) Fiscalizações Realizadas

Em 2012 foi traçada como meta desejada 2.500 fiscalizações a serem realizadas nas ocupações dos imóveis
rurais em processo de regularização, ou em decorrência de denúncias de irregularidades quanto às mesmas. No entanto,
verificou-se naquele ano que o resultado alcançado ficou aquém do desejado, tal resultado se deve ao fato que os
procedimentos de fiscalização ainda estavam sendo construído, além do mais, tal índice se verificou estar superestimado. Tanto
é que nos anos seguintes o índice desejado a ser alcançado passou de 2.500 para 625, ou seja, houve uma redução de 75% do
que fora traçado em 2012.
Assim, nos anos de 2013 e 2014 o índice de fiscalização alcançado foi superior aos delineados para aqueles
anos. Demonstrando, dessa forma, a adequação do índice à realidade encontrada. No entanto, no ano de 2015, com a
mudança de governo, e, consequentemente, mudança de gestão, a atividade de fiscalização assim como as demais atividades
relacionadas à regularização das áreas rurais ficaram prejudicadas, uma vez que houve alteração na estrutura organizacional
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desta Secretaria, além da mudança de servidores nas unidades, que no fim resultou numa diminuição acentuada de servidores.
Por conta disso, os resultados alcançados neste ano foram menores do que o índice desejado.
b) Contratos Gerenciados

Na prática esse indicador refere-se ao gerenciamento dos contratos de concessão de uso oneroso, ou contratos
de direito real de uso que tenham sido celebrados entre a TERRACAP e os ocupantes dos imóveis públicos rurais.
Assim, verificou-se certa incompatibilidade em relação a este indicador, pois de acordo com os índices traçados
podemos inferir duas situações distintas. Na primeira, temos o seguinte panorama: 2012 e 2013 seriam gerenciados 500
contratos, já em 2014 o quantitativo de contratos alcançaria o patamar de 1.500, e ao final do período, ou seja, no ano de 2015
seriam gerenciados 2.000 contratos. Portanto, percebe-se que a quantidade de Contratos Gerenciados é acumulativo.
Ademais, deve-se assinalar que nos moldes da regularização posta atualmente o alcance das atribuições da
Secretaria alcança apenas a declaração de legítimo ocupante, ficando a celebração do contrato a cargo da TERRACAP. Então,
nesse ínterim percebemos um significativo descompasso entre o quantitativo de processos em que são declarados os legítimos
ocupantes dos imóveis públicos rurais e o quantitativo de contratos referentes a estes imóveis.
Por fim, registra-se que até o término de 2015 a TERRACAP tem um total acumulado de 691 contratos firmados
com os ocupantes dos imóveis públicos rurais, sendo que os primeiros contratos começaram a ser celebrados em 2011. Sendo
que neste mesmo período a Secretaria emitiu 1.129 declarações de legítimo ocupante.
Portanto, o alcance deste indicador depende diretamente da ação da TERRACAP no sentido de dar celeridade à
celebração destes contratos.
c) Certificado de Legítimo Ocupante Emitido

Em 2012, esse indicador não teve registro de índice, no entanto foram alcançados 257 declarações de legítimos
ocupantes. Vale relembrar que esses primeiros anos da nova fase de regularização foram de estruturação e sistematização dos
procedimentos referentes ao processo de regularização, fato este que influenciou de certa forma nos resultados alcançados.
Então, traçados os índices desejados para os anos de 2013 a 2015 verificou-se que os resultados alcançados
nestes anos ficaram aquém do esperado. Tal fato demonstra que os índices desse indicador foram demasiadamente
superestimados, sendo que o alcançado em 2015 representa apenas 20,2% do desejado.
Aliado a este fato, temos também o árduo trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento e de sistematização de todo
os procedimentos que envolvem o processo de regularização.
E ainda, registra-se que a mudança de governo e de gestão ocorrido no ano de 2015, somado à extrema
redução de pessoal, sofrida neste último ano nas unidades envolvidas, afetou diretamente no rendimento geral do processo de
regularização.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
AÇÃO/SUBTÍTULO
4090 - APOIO A EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL
150.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0

0

LIQUIDADO
0

O recurso orçamentário foi cancelado para atender crédito suplementar para o Fundo de Saúde do Distrito
Federal, conforme artigo 3°, da Lei 5.540, de 17/09/2015.
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PROGRAMA TEMÁTICO 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
0019 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
100.000
152.000
139.270
137.553
100.000
100.000

152.000
152.000

139.270
139.270

137.553
137.553

A ação Reintegra Cidadão tem como finalidade assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria
de Agricultura, conforme contrato firmado com a FUNAP. A Secretaria em 2015 contou com 08 sentenciados no apoio ao
desenvolvimento de suas ações.

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0013 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-REDE VERDEDISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2566 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0004 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURALPLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0005 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0004 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
200.000
0
0
0
200.000

0

0

0

189.100

97.875

97.875

97.875

189.100
66.387
30.000
61.630.985

97.875
0
0
79.254.096

97.875
0
0
78.987.921

97.875
0
0
78.987.921

61.630.985
1.890.000

79.254.096
2.904.191

78.987.921
2.867.673

78.987.921
2.867.673

1.890.000
3.679.408

2.904.191
3.364.937

2.867.673
3.342.507

2.867.673
3.148.519

3.679.408
67.685.880

3.364.937
85.621.099

3.342.507
85.295.976

3.148.519
85.101.988

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
O recurso orçamentário foi cancelado para atender EP n° 116, PL 627/2015.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No ano de 2015 a Secretaria prestou contas de 02 Convênios/Contratos de Repasse devido a finalização da
execução dos mesmos, permanecendo 13 Convênios/Contratos de Repasse em vigência, somando um montante de R$
42.772.421,78, conforme quadro seguinte.
No ano de 2014 o Convênio n° 802524 teve o Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Integração
Nacional, mas o mesmo não foi executado em 2015.
SICONV

Objeto

771685

Aquisição de máquina classificadora.

771686

Aquisição de patrulha móvel para tratamento
de resíduos sólidos.
Aquisição de patrulha motomecanizada.
Aquisição de máquinas e equipamentos.

778560
794371
795520

804485
808705
805655

Aquisição de patrulhas agrícolas para
disponibilizaçãode serviços de mecanização,
aquisição de maquinário e construção de
edificações para apoio ao transporte e
comercialização da produção.
Aquisição de máquinas e equipamentos.
Aquisição de máquinas e equipamentos
(patrulha motomecanizada).
Aquisição de máquinas e equipamentos

Concedente
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Agrário

Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Valor de
Repasse

Valor da
Contrapartida

Total dos
Recursos

537.685

59.7423

597.428

481.570
144.672

129.130
16.075

610.700
160.747

975.000

243.750

1.218.750

18.691.389
487.500

983.757
7.500

19.675.147
495.000

1.462.500
146.250

47.500
23.804

1.510.000
170.054
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SICONV
764040

7712226

776528

776751

795760

Objeto

Concedente

agrícolas.
Recuperação da bacia hidrográfica do
Ribeirão Pipiripau - Programa Produtor de
Águas.
Conjugação de esforços do MAPA e da
SEAGRI/DF para manutenção e estruturação
do Sistema Unificado de Atenção à Saúde
Animal no DF, visando a prevenção, o
controle e a erradicação das doenças dos
animais.
Implantação do Centro de Referência em
Psicultura do RIDE/DF com objetivos de
reformar e ampliar o laboratório de pesquisa
e reprodução de peixe da Granja do Ipê e
ampliar a unidade de Comercialização de
Pescado de Brasília na CEASA/DF.
Aquisição de veículos, caminhões,
equipamentos e construção de 6 (seis)
unidades de recebimento e distribuição de
alimentos no âmbito do Distrito Federal e
consultoria gerencial para 6 (seis)
organizações de produtores rurais do Distrito
Federal.
Construção e implantação de um Centro de
Capacitação de Assentados da Reforma
Agrária.
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Valor de
Valor da
Total dos
Repasse
Contrapartida
Recursos

Abastecimento
Ministério da Pesca e Aquicultura /
Agência Nacional de Águas
2.000.000

284.580

2.284.580

1.566.651

105.000

1.671.651

3.003.836

1.457.454

4.461.291

5.305.498

589.475

5.894.973

3.000.000
37.802.553

1.022.100,00
4.969.868

4.022.100
42.772.422

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Ministério da Pesca e Aquicultura

Ministério da Integração Nacional

Ministério do Desenvolvimento Agrário

TOTAL

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Sistema Público da Agricultura do Distrito Federal é constituído pela SEAGRI e suas empresas vinculadas, a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o papel da transferência de conhecimento e de tecnologias, e as
Centrais de Abastecimento de Brasília, que contribui para a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal.

Figura 1: O Sistema Público de Agricultura do Distrito Federal.

O foco de trabalho do Sistema Público da Agricultura do Distrito Federal é a geração de renda no campo, como
estratégia de favorecer a permanência ativa e sustentável das famílias no espaço rural. Assim, podemos destacar, de forma
objetiva, os principais alcances no ano de 2015 e as perspectivas para 2016.
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário
O Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, modalidade Termo de Adesão, Proposta n° 1.951.53/2015,
firmado entre o MDS e esta Secretaria, tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.
Para o alcance desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pelos agricultores familiares cadastrados e os
destina às entidades socioassistenciais que também estão cadastradas.
Em 2015 foram executados 90% do recurso repassado, sendo R$ 2.910.070,63, em 31 semanas, tendo sido
adquiridos 1.149.427,63 kg de alimentos, produzidos por 549 agricultores familiares em média de participação de cada
agricultor de R$ 5.300,00.
Esse volume de produto foi distribuído às 167 entidades socioassistenciais que realiza atendimento a 43.954
pessoas em vulnerabilidade alimentar.
No tocante ao Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF, foram realizadas neste ano 14
chamadas públicas para 06 órgãos públicos, no valor total de R$ 9.425.113,38, com 364 participações de agricultores
familiares.
Há perspectiva para 2016 da Execução do Convênio SICONV nº 795520/2013 firmado entre o Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA, a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Agricultura no valor total de R$ 19.675.146,76
para estruturação produtiva de assentamentos de reforma agrária do DF e RIDE/DF através da aquisição de Patrulhas Rurais
compostas por trator e 10 implementos; aquisição de cultivadores motorizados acompanhados de 2 implementos; aquisição de
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maquinário para abertura, melhoria e manutenção de estradas e vias de acesso internas nos assentamentos para rotas de
comercialização e construção de pontos de comercialização e economia solidária.
Outra perspectiva será a licitação do projeto de execução para a Obra do Centro de Capacitação de Assentados
no projeto de assentamento Oziel Alves III objetivando a construção e implantação de um centro de capacitação de assentados
da reforma agrária, no âmbito de atuação do Distrito Federal no valor de R$ 4.022.100,00.
Em 2016 espera-se distribuir 1.000 m³ de composto orgânico, executar a construção e equipagem de 3
unidades de recebimento e distribuição de alimentos, fazer a implantação de 10 unidades vivas de agrofloresta em 5
comunidades rurais de um banco comunitário de sementes em uma comunidade rural. Por fim, há a perceptiva de criação da
feira dos assentamentos rurais na Secretaria e em outras localidades.
Além da criação de dois novos assentamentos, há expectativa de inserção da produção de 100 famílias de
trabalhadores rurais no programa de aquisição de alimento.
As perspectivas, segundo definido no PPA 2016-2019, para os programas de compras institucionais PAA,
PAPA/DF e PNAE executados, diretamente ou em parceria com outros órgãos, pela Secretaria são o atendimento de 1.100
agricultores familiares e 151 entidades socioassistenciais pelo PAA, o atendimento de 200 agricultores pelo PNAE e de 250
agricultores pelo PAPA/DF.
Defesa Agropecuária
No ano de 2015 a falta de veículos para a área de inspeção e a falta de manutenção dos veículos da área de
defesa, por entraves administrativos, interferiram negativamente na execução das atividades, comprometendo o atendimento
das demandas pertinentes na área de defesa vegetal, animal e de inspeção de produtos de origem vegetal e animal. Entraves
na condução e finalização dos processos licitatórios para aquisição de materiais de rotina continuaram a comprometera
adequada realização das atividades de campo.
De modo geral, as maiores dificuldades encontradas giraram em torno de problemas administrativos e
burocráticos que fogem à competência da área fim, e que persistem apesar do aperfeiçoamento dos mecanismos internos da
SEAGRI, relacionados aos procedimentos de aquisição.
É fundamental observar a recorrência de dificuldades no andamento de procedimentos licitatórios, causando
impactos notáveis na produtividade do serviço público e comprometendo a utilização de recursos oriundos de fontes diversas,
inclusive aquelas de convênio. Seria interessante repensar o modelo centralizado na gestão de compras governamentais ou
promover ações corretivas para melhorar sua eficácia.
A Defesa Agropecuária conta com estrutura física, de pessoal e administrativa que lhe permite oferecer serviços
públicos de qualidade e em quantidade ainda maior, desde que solucionados os entraves recorrentes, relativos à aquisição de
insumos necessários ao seu funcionamento.
Espera-se para 2016 a intensificação da fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos e afins almejada pela
sociedade, com a implantação do Sistema SIAGRO ou sistema equivalente que tenha por objetivo o controle do comércio de
agrotóxicos no Distrito Federal e o direcionamento das ações de fiscalização do uso desses produtos. Ainda com relação aos
sistemas de informação, espera-se a ampliação do módulo vegetal do SIDAGRO no que diz respeito ao cadastro de
propriedades de exploração agrícola, atualmente utilizado somente pela área animal. Já com relação ao monitoramento de
resíduos de agrotóxicos espera-se que em 2016 se dê prioridade a um programa próprio de análise de resíduos a fim de
complementar o programa de Boas Práticas Agrícolas em andamento.
Acredita-se que ocorra a reforma e melhoria das instalações e infraestrutura do prédio da DIPOVA e adequação
da quantidade de veículos às equipes de fiscalização. Deseja-se também que ocorra a continuidade da revisão das legislações
com a publicação de portarias específicas, a normatização de processos internos, a implantação de módulos de atendimento
online ao produtor com emissão de Guia de Trânsito Animal GTA e declaração de vacinação, o aumento da eficiência da
fiscalização de trânsito de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos, utilizando indicadores de risco, o fortalecimento do
Grupo de Trabalho em educação sanitária para definição das atividades de defesa agropecuária, e a implementação de um rito
processual para dar celeridade na destinação dos animais apreendidos.
Por fim, não se pode deixar de citar a necessidade da ampliação do quadro de analistas (engenheiros
agrônomos, veterinários, zootecnistas), técnicos agropecuários e administrativos, bem como a possibilidade da terceirização de
alguns serviços, tais como de motorista e de apoio nas atividades de manejo de animais de modo a permitir que as atividades
possam se desenvolver alcançando novos patamares com maior eficiência, eficácia e qualidade aos usuários do Sistema
Agricultura.
Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Trabalhando com dois programas de reabilitação ambiental, o Programa Reflorestar e Produtor de Água do
Pipiripau, a Secretaria tem promovido a produção e distribuição de mudas de espécies nativas do cerrado, para o replantio de
Áreas de Proteção Permanente - APP e reservas legais, por meio de seu viveiro de mudas na Granja do Ipê. Em 2015 foram
produzidas 135.733 mudas e distribuídas 103.762, a área plantada totalizou 93 hectares, distribuídos em 101 lotes rurais.
Para 2016, pretende-se renovar o Convênio com o SESI; publicar o Decreto de regulamentação do Programa
Reflorestar; fortalecer a equipe com 02 técnicos para ampliar a execução e o monitoramento dos resultados do Programa
Reflorestar; intensificar as ações de Educação Ambiental; disponibilizar 150 mil mudas para reabilitação de áreas de APP e
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reserva legal; 90 ha de área plantada em áreas de preservação permanente e reserva legal; 200 atendimentos à produtores
rurais (125), estudantes e entidades (75) para o plantio de mudas; 80 revisitas as propriedades já atendidas pelo Programa para
avaliação dos plantios; 12 participações e apoio em eventos rurais.
A reprodução de peixes com vistas à distribuição de alevinos para os pequenos produtores rurais do Distrito
Federal, bem como a capacitação, orientação e apoio técnico a esse público para o desenvolvimento de projetos aquícolas vêm
sendo desenvolvidos pela Secretaria. Em 2015 foram produzidos 315.381 alevinos, que foram distribuídos para 207 pequenos
produtores. Foram ainda ministrados 20 minicursos em piscicultura e outras 14 ações de capacitação, que juntamente com as
orientações técnicas beneficiaram 1.403 produtores rurais, estudantes e técnicos. Para 2016 aguarda-se a renovação do plantel
de matrizes e reprodutores de diversas espécies de peixes e a introdução de espécies até então não produzidas na Granja
Modelo do Ipê.
A SEAGRI promoveu em 2015 a recuperação e melhoria de 388,4 km de estradas rurais. Os 16 conjuntos
motomecanizados de preparo de solos, denominados Patrulhas Agrícolas, adquiridos e disponibilizados a associações e
cooperativas de produtores rurais atenderam a 1.773 produtores rurais com o preparo de 3.976,5 hectares de terra. Para 2016,
além da manutenção da operação das patrulhas mecanizadas, espera-se a ampliação dos serviços de manutenção de
estruturas de conservação de solos.
Na área das obras e serviços de engenharia, teve início a obra do Auditório do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci,
que estava com as obras em estágio de acabamento quando a construtora abandonou a empreitada devido a dificuldades
financeiras. Foram realizadas vistorias em imóveis pertencentes à Secretaria, gerando 111 relatórios para determinação de
valor venal, condições físicas das edificações, dentre outros objetivos. Para 2016, visiona-se a contratação de serviços de
execução de sondagens em locais a serem determinados e de interesse da SEAGRI conforme especificações a serem
elaboradas, com valor previsto de R$ 30.000,00 para atendimento aos projetos a serem realizados pela pasta, visando à
complementação de alguns projetos como os elevadores da Sede e da SDR e Centro de Capacitação de Assentados, sem os
quais quando da licitação das obras no futuro, a falta destas sondagens será um impedimento a estas realizações. Também
poderão ser utilizadas na elaboração de projetos de pontes e pontilhões a serem substituídos no futuro.
Existe ainda a possibilidade de inclusão da reforma dos prédios da sede e da SDR numa Parceria Publica
Privada - PPP através da cessão de área na adjacência das mesmas, onde seriam construídas outras unidades da iniciativa
privada voltadas à pesquisa e ao ensino agropecuário, sendo que findado o prazo da parceria ou convênio firmado, estas novas
edificações seriam englobadas ao patrimônio público e também serviriam ao uso desta Secretaria. Outro lugar a ser estudado
para a parceria seria o Parque de Exposições da Granja do Torto
Em relação às pontes e pontilhões mencionados no parágrafo anterior deverão ser desenvolvidos projetos
padrões de estruturas para implantação/construção em Estradas Vicinais jurisdicionadas por esta Secretaria, a serem licitadas
através de convênios firmados com Cooperativas Agrícolas ou grandes produtores rurais que receberiam em troca isenção de
impostos e estariam verificando a aplicação destes recursos em locais de seus interesses.
Na área de Desenvolvimento Rural a SEAGRI enfrentou dificuldades com relação ao contingenciamento de
orçamento, o que implicou na impossibilidade da plena execução das ações e dos programas de trabalho previstos.
Na área de Regularização e Fiscalização Fundiária
De modo geral as realizações alcançadas ficaram abaixo do desejado, sendo que dos três indicadores, o que
ficou próximo ao desejado foram às fiscalizações. No entanto, deve-se assinalar que os índices traçados, principalmente para o
ano de 2015, foram superestimados, especialmente os indicadores “Contratos Gerenciados” e “Certificado de Legítimo
Ocupante Emitido – CLOS”.
A mudança de governo, e, conseqüentemente, mudança de gestão, prejudicou o desenvolvimento das
atividades relacionadas à regularização das ocupações das áreas rurais, uma vez que houve alteração na estrutura
organizacional desta Subsecretaria, além da mudança de servidores nas unidades, que no fim resultou numa diminuição
acentuada de servidores.
Deve se assinalar também que as lacunas ainda existentes na legislação aplicada à regularização das
ocupações impactaram de forma negativa na celeridade da tramitação dos processos, uma vez que demandou certo tempo em
discussões a respeito da forma de dirimir as dúvidas, além da forma de se tentar superar certos obstáculos encontrados em
cada caso concreto.
Em 2016, umas das perspectivas que deve ser alcançada é o significativo incremento no quantitativo de
servidores lotados na Secretaria, para que se possa equalizar a elevada demanda de serviços/atividades a se desenvolver e o
quantitativo de servidores necessários para o bom desempenho das mesmas.
Outra perspectiva é a alteração e/ou edição de normas relacionadas à regularização das ocupações. Sendo
que, algumas dessas alterações ou mesmo novas normas já foram redigidas e encaminhadas para análise e deliberação.
Outras propostas de normas estão em fase de finalização para posterior encaminhamento.
Para 2016 temos 336 declarações de legítima ocupação em processo e 250 fiscalizações.
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Na área de Administração Geral
Na área de pessoal, um dos aspectos relevantes que devem ser ressaltados no diagnóstico do desenvolvimento
da SEAGRI/DF, diz respeito ao significativo aumento no nível de escolarização da sua força de trabalho, traduzindo um
excelente resultado da política de valorização dos servidores do Distrito Federal.
Observa-se que a Gratificação por Habilitação em Atividades Agropecuárias – GHAA e a Gratificação por
Habilitação em Planejamento Urbano – GHPU, instituídas, respectivamente, pelas Leis distritais n.ºs 5.195/2013 e 5.218/2013,
concedidas aos portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio,
graduação, especialização, mestrado e doutorado, estão servindo de importante incentivo aos servidores quanto à busca da
constante qualificação profissional. Conforme quadro abaixo:
Escolaridade
Quantidade (*)
%
Doutorado
001
0,17
Mestrado
030
5,10
Especialização
157
26,70
Ensino Superior
098
16,67
Ensino Médio
131
22,28
Ensino Fundamental
161
27,38
Sem instrução
010
1,70
Total
588
100
(*) não foram considerados os empregados da SAB, servidores terceirizados e jovens candangos, pois não possuem matrícula no SIGRH.

Salienta-se que no exercício de 2014, 33% do quadro possuía títulos de graduação e pós-graduação (stricto e
lato sensu); 29,74% nível médio e 37,26% ensino fundamental/sem instrução. Comparativamente a 2015, 48,64% possuem
títulos de graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu); 22,28% nível médio e 29,08% ensino fundamental/sem instrução.
O Adicional de Qualificação – AQ, criado pela Lei nº 4.426/2009, também tem estimulado os servidores a se
aperfeiçoarem de forma contínua. Atualmente 333 recebem o benefício, o que corresponde a 56,63 % do quadro de efetivos.
No tocante à estrutura etária, verifica-se que 64,44% da força de trabalho está nas faixas entre 48 a 68 anos de
idade. Esse cenário merece atenção especial, já que tais faixas etárias contemplam servidores que detêm direito à
aposentadoria voluntária ou que estão próximos a esta condição.
Tendo em vista o risco de redução de sua força de trabalho nos próximos anos, a SEAGRI deve se mobilizar
visando a aprovação de novo concurso que venha a substituir esses servidores, de modo a recompor o seu quadro de pessoal.
Faixa Etária
Masculino
Feminino
25 a 27
05
03
28 a 32
38
32
33 a 37
29
32
38 a 42
14
16
43 a 47
32
14
48 a 52
95
35
53 a 57
137
18
58 a 62
57
06
63 a 67
18
05
>= 68 anos
00
02
Total
425
163
(*) não estão inclusos terceirizados, jovens candangos e empregados da SAB, por não possuem matrícula no SIGRH.

Total
08
70
61
30
46
130
155
63
23
02
588

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

142

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEAGRI

Faixa Etária

Nota-se, no quadro seguinte, que 167 servidores da SEAGRI/DF possuem mais de 30 anos de serviço público,
podendo já terem preenchidos os critérios de aposentadoria. Esses dados convergem com as informações citadas no tópico
anterior, reforçando a urgente necessidade de realização de concurso público para a Carreira de Desenvolvimento e
Fiscalização Agropecuária.
Tempo de Serviço
01 a 04
05 a 09
10 a 14
15 a 19
20 a 25
26 a 30
31 a 35
>= 36 anos
Total

Homens
51
59
05
04
39
90
114
41
403

Mulheres
43
44
02
00
12
41
09
03
154

Total
94
103
07
04
51
131
123
44
557

(*) não estão inclusos servidores comissionados sem vínculo , requisitados, terceirizados e jovens candangos, apenas servidores efetivos do quadro da
SEAGRI.

Tempo de Serviço

O demonstrativo adiante nos mostra o crescente quantitativo de aposentados e pensionistas nos últimos 07
anos:
Referência
Dezembro/2009
Dezembro/2010
Dezembro/2011
Dezembro/2012
Dezembro/2013
Dezembro/2014
Dezembro/2015

Aposentados
510
529
535
556
583
593
612

Pensionistas
295
317
347
359
368
376
383

Total
805
846
882
915
951
969
995

Vale destacar, ainda, que no exercício anterior 57 servidores recebiam o Abono de Permanência, não tendo
havido alteração nesse quantitativo no ano de 2015.
Os servidores efetivos que compõem a força de trabalho da SEAGRI estão distribuídos pelas carreiras de
Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Politicas Públicas e Gestão Governamental e Carreira de Procurador Autárquico,
conforme tabela a seguir:
Carreiras
Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária

Cargos
Analista
Técnico
Auxiliar

Quantidade
79
265
193

Subtotal
Políticas Públicas e Gestão Governamental

Gestor

03
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Carreiras

Cargos
Analista
Técnico

Subtotal
Procurador Autárquico
Subtotal
Total

Procurador
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Quantidade
11
05
556
01
01
557

Verifica-se que a Carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária é composta praticamente por
técnicos (265) e auxiliares (193), fato que demonstra a necessidade de contratação de novos analistas (79) para fomentar as
atividades desenvolvidas pelas áreas meio e finalísticas da Pasta.
Na área administrativa, em que pese às dificuldades existentes, relativas à escassez de mão de obra, falta de
material e equipamento imprescindíveis à realização das atividades, bem como à disponibilização de recursos orçamentários e
financeiros, dada à crise que o Governo do Distrito Federal vinha enfrentando, buscou-se solucionar de imediato os problemas
que surgiram ao longo do período, problemas esses agravados pelo fato das instalações serem muito antigas.
Além da realização dos serviços corriqueiros para a manutenção das instalações da Secretaria, algumas
medidas foram tomadas visando à redução do consumo de água, tais como, a mudança da titularidade de algumas unidades
para administração e pagamento pelos reais consumidores, ou seja, os detentores da posse do imóvel; Impermeabilização de
parte da Caixa D’água, visando sanar os vazamentos existentes e ainda substituição de parte da tubulação da rede hídrica, a
fim de se conter os vazamentos encontrados.
Como resultado dessas ações, obtivemos reduções consideráveis de aproximadamente 23,90% do consumo de
água em metros cúbicos e ainda de 0,95% do valor gasto com o pagamento da fatura da CAESB, quando comparado ao ano
anterior, conforme dados da tabela e gráficos a seguir, o que pode ser considerado um grande feito, haja vista os sérios
problemas de vazamento enfrentados pela Secretaria ao longo do período.
Outras medidas também foram adotadas para diminuir o consumo de energia elétrica e assim melhoramos os
recursos orçamentários e financeiros desta Secretaria, como o cancelamento de algumas unidades que não necessitavam de
tais fornecimentos, mudança da titularidade para os reais consumidores da energia elétrica pelo espaço cedido, substituição de
lâmpadas, reatores, disjuntores e ainda a conscientização dos servidores por meio de mensagens eletrônicas e solicitações de
apoio divulgadas na rede (tela do desktop) e/ou na Intranet da Secretaria de Agricultura.
Como consequência dessas ações, comparando-se o consumo anual em Kwa nos anos de 2014 e 2015,
verificou-se que em 2015 houve uma redução de 29,24%.
Uma das realizações importantes de 2015 foi a criação do Auditório intitulado Manoel Guimarães “Seu Guima”,
em homenagem ao servidor por seu notório trabalho desempenhado por 28 anos na Secretaria, para utilização em
apresentações, palestras, reuniões e capacitação.
Além desta adaptação também houve o apoio logístico em relação à adaptação do antigo refeitório do prédio da
Diretoria de Defesa Agropecuária para um auditório a ser utilizado nas atividades da referida Diretoria.
No tocante à manutenção dos veículos, após várias tentativas de licitação, a Secretaria pode contar com os
serviços contratados pela antiga Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização – SEGAD, constantes no Processo
nº 414.000587/2015, em que a Secretaria de Agricultura pode realizar, junto às empresas cadastradas na TiketCar, a
manutenção de toda a frota. Foi de suma importância a prestação de tais serviços, uma vez que parte dos veículos estava
parada há mais de 2 anos para manutenção corretiva e outra parte, apesar de novos, estava parada por necessidade de
manutenção periódica de garantia, sendo 17 automóveis de fiscalização; 13 automóveis próprios; 1 van; 9 veículos próprios; 11
caminhões; 4 caminhonetas; 1 caminhão baú; 2 caminhões carroceria.
Ainda sobre o transporte, convém ressaltar que durante o ano de 2015 a Secretaria pode colaborar com outros
órgãos do Governo do Distrito Federal e entidades, disponibilizando veículos e condutores para apoio no transporte de
materiais
Um dos fatores que interferiu significativamente na execução dos serviços prestados pelo setor de transporte foi
o recolhimento de 27 veículos da frota locada, em razão do encerramento da vigência contratual e ainda de mais 03 veículos da
frota própria do Governo do Distrito Federal para serem leiloados, uma vez que a manutenção destes mostrou-se inoportuna e
inconveniente em razão do tempo decorrido desde a aquisição e o seu desgaste.
Neste aspecto, torna-se extremamente necessária a aquisição ou mesmo a locação de veículos para possibilitar
o atendimento de todas as demandas de forma mais imediata e satisfatória. Além disso, e em razão da crescente demanda,
espera-se para o ano de 2016 a contratação de motoristas terceirizados para a condução dos servidores.
Quanto ao consumo de combustível, durante o exercício de 2015 verificou-se uma redução significativa no
consumo mensal, conforme evidenciado na tabela a seguir:
Total

Consumo de Combustível – Diesel e Gasolina – Em Litros
2013
2014
220.594,30
239.292,15

2015
177.456,70

Ressaltamos, entretanto, que, além do reflexo das ações implementadas por esta Secretaria em 2014, tal
redução também pôde ser influenciada pela redução da frota utilizada, ocasionada pelo recolhimento dos veículos locados e
antigos.
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No que se refere ao ambiente tecnológico da Secretaria, cabe destacar que até o primeiro semestre de 2015, o
Parque Tecnológico da Secretaria era terceirizado, impossibilitado de atingir as necessidades de modernização ou melhoria e
ainda sem capacidade de suportar as demandas sempre crescentes por novas tecnologias e serviços prestados. Após esse
período a Secretaria passou a ser atendida pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC, sem
qualquer custo e em consonância com o Decreto nº 30.034, de 06 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a centralização da
hospedagem dos sistemas de informação no DATACENTER e delegação de responsabilidade à Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG.
Pode-se dizer que neste tema a Secretaria de Agricultura obteve um avanço bastante significativo no decorrer
do exercício de 2015, afinal houve não só melhorias na infraestrutura física e lógica da rede, como também a criação de um
ambiente de Segurança da Informação, modernização da Central de Processamento de Dados e modernização da telefonia
fixa, repercutindo assim positivamente na melhoria na gestão da informação e na redução dos custos.
Primando pelo princípio da economicidade, foi realizada a aquisição de tarifador de bilhetagem info 360, que
possibilita um melhor controle das ligações efetuadas pelos usuários da Secretaria de Agricultura, o que poderá permitir uma
redução de mais de 65% dos custos com telefonia fixa.
Em 2015 houve pouco investimento em desenvolvimento ou/e aquisição de Softwares por parte desta
Secretaria. Entretanto foram implementados 03 sistemas, por meio de códigos abertos baseados na política de utilização de
Softwares Públicos do Governo Federal.
Além da implementação dos sistemas de código aberto, foi realizada também e sem custo a atualização da
versão do sistema adquirido pela Secretaria, o SIDAGRO – sistema utilizado para gerenciamento das atividades da Defesa
Agropecuária.
Tendo em vista a economicidade dos recursos públicos, principalmente em razão da dificuldade financeira em
que o Governo do Distrito Federal se encontrava, buscaram-se soluções alternativas que não impactariam financeiramente,
sendo migração dos nossos serviços para a Data Center da SEPLAN/SUTIC; doação dos equipamentos de infraestrutura de
REDE para a SEAGRI; utilização de sistemas de códigos abertos baseados.
No tocante aos bens patrimoniais desta Secretaria cabe destacar que foram feitas 972 incorporações de bens
móveis; 148 bens móveis inservíveis foram recolhidos para alienação; realizadas 3.317 transferências internas; e 1.050 bens de
convênio foram cadastrados no sistema paralelo utilizado pelo setor de patrimônio (controle próprio e em fase de
aprimoramento).
Além disso, foram realizadas ao longo do ano 187 vistorias em imóveis diversos, administrados por esta
Secretaria, visando identificar os atuais ocupantes, estado de conservação e a que título o imóvel foi ocupado, em cumprimento
a Decisão nº 5.500/2012 egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Durante o ano de 2015 e em razão das alterações na Legislação vigente relativa aos procedimentos, diretrizes e
normas gerais de licitações para a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, houve certa dificuldade para que os
processos instruídos fossem licitados, pois tais alterações ocasionaram a devolução de muitos deles, retardando e até
acarretando a não conclusão em tempo hábil dos processos de compras, inclusive daqueles cujos recursos eram oriundos de
convênios com a União. Decretos nºs 36.220, de 30/12/2014; 36.519 e 36.520 de 28/05/2015.
A maior dificuldade enfrentada nas instruções dos processos foi quanto à realização de pesquisa de mercado,
em virtude dos parâmetros exigidos pelas novas legislações para a aceitabilidade dos preços estimados.
Desta forma, visando o auxilio à Gerência de Material, bem como as unidades requisitantes da Secretaria de
Agricultura, nas pesquisas de preços das aquisições de bens e serviços, espera-se para o exercício de 2016 que haja a
contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de
Preços, que consiste em um sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. Tal
ferramenta contribuirá para a agilidade na instrução dos autos e conseqüente diminuição do tempo de conclusão das
aquisições/contratações.
Além disso, também para os próximos exercícios, pretende-se planejar e trabalhar em procedimentos que visam
à criação e manutenção de registros de preços de materiais de uso contínuo ou solicitações constantes, como: rações, adubo,
sementes, materiais de uso veterinário, tratores, implementos agrícolas, veículos entre outros, para que os atrasos nos
processos licitatórios não sejam motivos que inviabilize a execução de algum projeto ou ação por qualquer das áreas fins desta
Secretaria.
Cumpre ressaltar ainda que a maior comunicação e interação durante o exercício de 2015 com os setores
demandantes resultaram em uma agilidade nas correções dos processos de compras, contribuindo assim para maior fluidez
dos trabalhos.
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As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA-DF é uma sociedade de economia mista da
estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, autorizada pela Lei nº 5.691/71 e criada em 11/10/1972. O Estatuto
Social foi aprovado na sua constituição, ocorrendo alterações estatutárias nas Assembleias Gerais Extraordinárias dos
Acionistas de números 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 53ª, 73ª e 77ª e 78ª realizadas para esse fim.
A empresa entrou em processo de liquidação por meio da Lei Distrital nº 3.125/03, sendo revogado em 2006,
pela Lei Distrital nº 3.929/06. O ato administrativo só foi consolidado na 73ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da
CEASA, voltando a empresa ao seu pleno funcionamento.
Foi aprovada a alteração estatutária, objeto de adequação aos termos da Lei nº 4.361 de 15/06/2009, quando
então foi assinado o contrato de gestão entre o Governo do Distrito Federal e o Centro de Abastecimento Alimentar do DF, com
a finalidade de transferir para essa Organização Social as atividades fins no âmbito do mercado hortifrutigranjeiro, tornando-se
então responsável pela manutenção e investimentos necessários para o bom funcionamento de todo o complexo.
Em fevereiro de 2011, foi revogado pelo GDF o Contrato de Gestão com a Organização Social, o qual foi
declarado nulo pelo TJDFT, a pedido do Ministério Público do Distrito Federal, voltando assim a compor a administração indireta
do GDF.
Em 2011, houve nova reforma estatutária para adequá-la aos termos do Parecer nº 02/2011-GAB/PGDF.
Conforme o art. 3º do Estatuto Social, a empresa tem por objeto:
a. construção, instalação, exploração e administração, de Centrais de Abastecimento destinadas a operar nos
moldes de um centro polarizador coordenador do abastecimento sustentável de gêneros alimentícios e incentivador da
produção agrícola;
b. participar dos planos e programas de abastecimento coordenados pelo Governo do Distrito Federal e ao
mesmo tempo prover e facilitar o intercâmbio com as demais Centrais de Abastecimento;
c. firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de intercâmbio com pessoas físicas e jurídicas, de
direito público ou privado, nacional ou estrangeiro, a fim de facilitar e/ou participar de atividades destinadas à melhoria do
abastecimento de produtos agrícolas;
d. desenvolver em caráter especial ou sistemático, estudos de natureza técnico-econômica, a fim de fornecer
base à melhoria, ao aperfeiçoamento e inovações nos processos e técnicas de comercialização, com vistas ao abastecimento
de gêneros alimentícios;
e. promover a política de abastecimento, segurança alimentar e nutricional distrital que articule as ações dos
setores de produção, circulação, beneficiamento e consumo de alimentos fortalecendo sistemas públicos de segurança
alimentar priorizando pessoas e famílias em vulnerabilidade social, com vista a contribuir na garantia do direito humano à
alimentação.
O planejamento estratégico 2015/2020 estabelece os seguintes pontos:
Missão: Promover a política de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito
Federal e entorno, de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional.
Visão de futuro: Ser reconhecida nacionalmente como instituição pública forte e sustentável, referência na
execução da política de abastecimento.
Objetivo Geral: Incrementar a produtividade no setor de distribuição de hortifrutigranjeiros, empregando novas
tecnologias nos processos de reunião, manipulação e comunicação, com a finalidade de beneficiar produtores, distribuidores e
consumidores.
Objetivos Específicos:
a. Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;
b. Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de preços mais
justos;
c. Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;
d. Criar facilidades de comercialização para os produtores;
e. Manter um programa confiável de informação de mercado agrícola;
f. Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para a classificação de padronização de
produtos hortifrutigranjeiros;
g. Formar um banco de dados que permitam aos produtores elaborar o planejamento da produção e
comercialização de hortifrutigranjeiros;
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h. Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e
RIDE através da comercialização no Pavilhão B-8 (PEDRA);
i. Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a
aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças
de outros países;
j. Promover as políticas sociais de abastecimento, através do Banco de Alimentos, que atua nos programas de
compras institucionais PAA e PAPA, e do Desperdício Zero.
k. Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e
RIDE através da comercialização no Pavilhão B-8 (PEDRA);
l. Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a
aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação estrangeira de frutas e
hortaliças.

MAPA ESTRATÉGICO: 2015-2025

FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

11

21

4

10

46

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

19

-

4

-

23

Órgãos do GDF

3

1

-

-

4

Órgãos Estaduais

-

-

1

-

1

Subtotal (Força de Trabalho)

33

22

9

10

104

(-) Cedidos para outros órgãos

-

2

-

-

2

33

39

9

21

102

Requisitados

Total Geral
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

SOB -

OBJETIVO GERAL: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia
produtiva, melhorias para o setor agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção
sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e a
segurança alimentar e nutricional da população do DF e Entorno.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3120 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASAENTREPOSTO- PLANALTINA
3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS
0001 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO DISTRITO FEDERAL- SIA
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
0002 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PRODUTORES-DISTRITO FEDERAL
4090 - APOIO A EVENTOS
0036 - APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL
4134 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIOASSISTENCIAL
0001 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIOASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6201

DOTAÇÃO INICIAL
DESPESA AUTORIZADO EXECUTADO
500.000
500.000
0
500.000
5.332.466

500.000
5.332.466

0
269.628

5.332.466
20.000
20.000
20.000
20.000

5.332.466
20.000
20.000
20.000
20.000

269.628
0
0
0
0

20.000

20.000

1.800

20.000
5.892.466

20.000
5.892.466

1.800
271.428

Objetivo Específico: 006 - Promover a melhoria do abastecimento de produtos hortifrutícolas com a ampliação de a segurança
alimentar e nutricional para a população do Distrito Federal e Entorno.
Indicadores:
a)

b)
Denominação do Indicador

Unidade c)
de Medida

Índice mais
Recente

844

Produtor Beneficiado

Pessoa

720

845

Atendimento ealizado

Unidade

960.000

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2015
Anual
Alcançado
Desejado
31/12/2015
Anual
Alcançado
Apurado
em

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

600
589
800.000
1.589.904

650
750
850.000
1.252.000

720
689
960.000
1.073.972

720
1956
960.000
1.140.048

Fonte da
Informação
CEASA
CEASA

Para aumentar o número de produtores beneficiados foi inaugurado em 2015 o Mercado da Agricultura Familiar,
inicialmente para comercialização no varejo, aos sábados, com previsão de funcionamento durante a semana, para venda no
atacado. O espaço foi construído na área da CEASA, por meio de um convênio firmado entre o GDF e o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar. O Mercado é destinado a
associações, cooperativas e grupos informais de agricultores familiares, legalmente qualificados.
O local é divido para a comercialização de hortifruticultura convencional, orgânica, flores, artesanato e
agroindústria. Atualmente, estão ocupados 60 espaços, beneficiando diretamente 35 organizações, que representam
aproximadamente 1,5 mil agricultores.
A construção de unidades descentralizadas da Ceasa-entreposto- Planaltina não foi executada, pois a
destinação do espaço ainda não foi concluída, não havendo previsão do projeto no exercício de 2016. A capacitação de
produtores rurais realizada nesse exercício não gerou ônus para a empresa, pois foi realizada por servidores.
Foi concluída a implantação do Banco de Alimentos da Ceasa, uma iniciativa de abastecimento complementar
das entidades socioassistenciais e que tem como objetivo combater o desperdício e promover a segurança alimentar das
pessoas em vulnerabilidade social. Atualmente são atendidas mais de 150 entidades, beneficiando cerca de 50 mil pessoas
semanalmente. Entre os programas operados pelo Banco de Alimentos da Ceasa estão:
Programa Desperdício Zero – PDZ: É realizado em parceria com empresários e agricultores que doam ao
Banco de Alimentos produtos sem valor comercial, mas que ainda estão próprios para o consumo humano. O Banco faz a
seleção dos alimentos e distribui para as entidades cadastradas e assistidas.
Programa de Aquisição de Alimentos Termo de Adesão – PAA/TA: Ocorre por meio de convênio firmado
entre o Governo Federal e o Governo de Brasília. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS
disponibiliza o recurso e realiza o pagamento aos agricultores e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural do Distrito Federal realiza as compras dos produtos da agricultura familiar e os repassa ao Banco de Alimentos da CeasaBrasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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DF. Esse, por sua vez, realiza o recebimento e a distribuição dos alimentos às entidades socioassistenciais previamente
cadastradas e monitoradas.
Programa Doação Simultânea – PDS: É promovido pela parceria entre os órgãos públicos federais e distritais,
empresas privadas e o Banco de Alimentos da Ceasa, onde os parceiros doadores realizam eventos e campanhas com
arrecadação de alimentos não perecíveis e, esses são direcionados para o Banco, que fica responsável pela logística de
recebimento, classificação e distribuição dos alimentos arrecadados para sua rede de entidades socioassistenciais cadastradas.
Em 2015 foram assistidos 167 entidades e 43.954 beneficiários no Banco de Alimentos no ano de 2015.
Dados sobre distribuição de alimentos realizados pelos Programas do Banco de Alimentos:
Descrição
Programa de Aquisição de Alimentos Termo de Adesão - PAA/TA
Doação CONAB
Programa Desperdício Zero - PDZ
Programa Doação Simultânea - PDS

Quantidade (kg)
1.149.390
126.231
95.730
69.412

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8403 - REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO
FEDERAL- SIA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
450.000
450.000
450.000

DESPESA AUTORIZADO
450.000
450.000
450.000

EXECUTADO
180.051
180.051
180.051

Além da contratação e acompanhamento das pessoas oriundas do programa Reintegra Cidadão, foi instituído
um grupo de trabalho para coordenar ações relativas à Erradicação e Prevenção ao Trabalho Infantil no âmbito da CEASA, em
parceira com as Secretarias de Direitos Humanos, Criança e Saúde, Conselho Tutelar, Creas, Cerest, Administração do SIA e
Ministério do Trabalho e Emprego.

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0014 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- SIA
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
7903 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
6963 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
DISTRITO FEDERAL- SIA
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
DISTRITO FEDERAL- SIA
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6985 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
DISTRITO FEDERAL- SIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6978 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6968 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CEASA- SIA
8673 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CEASA- SIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6978 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADO EXECUTADO
2.000.000
2.000.000
2.179
2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.179
635.455

2.000.000
1.000.000

2.000.000
1.000.000

635.455
240.646

1.000.000
50.000

1.000.000
50.000

240.646
22.586

50.000
8.000.000

50.000
8.060.000

22.586
9.351.075

8.000.000
1.000.000

8.060.000
1.000.000

9.351.075
789.394

1.000.000
250.000
200.000
50.000
7.034.452

1.000.000
255.000
200.000
55.000
7.634.452

789.394
63.346
8.863
54.483
12.818.046

7.034.452
21.334.452

7.634.452
21.999.452

12.818.046
23.922.727

A construção de Prédios e Próprios inclui o estacionamento rotativo, que está com 95% da obra concluída. O
recebimento definitivo está condicionado a instalação de cancelas eletrônicas, porém a empresa contratada se recusou a
instala-las o que esta sendo questionado juridicamente.
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O projeto de drenagem pluvial do pavilhão B-12 está em andamento, realizando os ajustes necessários para a
aprovação e posterior realização do processo de licitação. A construção dos novos pavilhões (B-15, B-16 e B-17) que ampliará
o numero de boxes, mercadoria movimenta e consequentemente a receita da Ceasa esta em fase de análise orçamentária.
Foram concluídas 90% das obras de reforma e manutenção dos banheiros, visando melhor atender aos usuários.
Em 2015, com intuito de melhorar a eficiência e eficácia da empresa, foram capacitados 20 servidores. Entre as
capacitações estavam os cursos na área de Pregão Eletrônico; Execução e Repactuação de Contratos Administrativos e
Aperfeiçoamento do Serviço de Ouvidoria.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ações realizadas em 2015:
 Elaboração de projeto da nova portaria (MAKRO);
 Construção de alambrado, visando melhorar o fluxo de pessoas e de veículos, com a separação de
compradores e vendedores;
 Reestruturação da Portaria antiga;
 Elaboração de Estudo sobre a galeria de agua pluviais, visando impedir os alagamentos na área do pavilhão
B-12 e Centro de Comercialização e Capacitação.
 Instalação de novas subestações visando garantir o fornecimento de energia para os
permissionários/concessionários da CEASA;
 Instalação de relógios de energia individuais que permitem a medição do consumo por box;
 Publicação da Lista de espera da Pedra (Pavilhão B/08) disponível no site da CEASA;
 Disponibilização do espelho de rateio dos custos comuns no site da CEASA-DF.
CEASA em números - 2015
Discriminação
Área total
Área comercial (útil)
Lojas diversas
Bancos
Volume médio mensal comercializado
Valor médio mensal comercializado
Fluxo médio de pessoas/dia
Movimentação média de veículos por mês
Empregos diretos
Empregos indiretos
Volume médio de resíduos (mensal)
Índice de perda (desperdício)

Unidade
m²
m²
nº
nº
ton
R$
nº
nº
nº
nº
ton
%

Quantidade
285.119,05
74.557,50
159
2
26.000
73.000.000,00
24.000
175.000
5.000
15.000
660
3,5

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015, a CEASA, considerando o novo Governo do Distrito Federal, deu continuidade das ações
programadas, bem como realizado um processo de planejamento estratégico, com a participação dos servidores, cujos
resultados estão expressos no inicio deste documento.
Ficou bem definido a missão e a visão da instituição, assim como seus objetivos, fundamentais para uma gestão
eficiente, com participação e motivação dos servidores e beneficiários. No entanto, dificuldades na implantação do sistema de
gestão, de comunicação, de processos, ainda estão por serem enfrentadas.
Na questão financeira e orçamentaria, as principais dificuldades se deram pela inadimplência de alguns
permissionários, afetando o fluxo de caixa da instituição. Percebe-se a necessidade de melhorias no processo de arrecadação,
com incremento de receitas.
Em 2016, em face da conclusão da obra do novo estacionamento e do processo de licitação de empresa a
explorar, o inicio das obras dos novos pavilhões, de desdobramento, permitirão aumento de receitas, contribuindo para o
equilíbrio e sustentabilidade financeira da instituição.
Questões antigas, tais como a chamada área dos “peliqueiros”, o processo judicial envolvendo a ENGECOPA,
entre outros, estão em tratativas constantes, cujo encaminhamento e conclusão sugerem novas receitas, o que, em ultima
instancia, fortalecerá financeiramente a CEASA, viabilizando novos investimentos e melhoria no atendimento aos seus usuários
e público em geral.
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8.2. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - UO:
14.203
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF uma instituição criada
pelo Decreto nº 4.140, de 07/04/1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 6.500, de 07/12/ 1977, e ratificada pelo
Decreto n° 32.716, de 01/01/2011, o qual dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal
A Empresa teve o seu Estatuto vigente aprovado pelo Decreto nº 28.900, de 25/03/2008 e alterado pelo Decreto
nº 31.729, de 26/05/2010.
De acordo com o artigo 6º do estatuto, são objetivos da EMATER-DF:
I - Colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, na formulação e execução das
políticas de assistência técnica e extensão rural;
II - Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando ao aumento da
produção, da produtividade, da renda líquida e a melhoria das condições no meio rural do Distrito Federal, por meio da difusão
de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal
e do Governo Federal.
A EMATER-DF contou, durante o ano de 2015, com 360 servidores e 12 estagiários na sua força de trabalho,
distribuídos conforme o quadro abaixo.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)

Requisitados

Outros

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

8

95

-

185

288

7

-

-

-

7

Órgãos do GDF

4

33

-

29

66

Órgãos Estaduais

2

-

-

-

2

Órgãos do Governo Federal

1

-

-

-

1

Estagiários

-

-

-

12

12

-

-

-

-

0

Subtotal (Força de Trabalho)

22

128

-

226

376

(-) Cedidos para outros órgãos

-

16

-

-

16

22

112

-

226

360

Total Geral

Terceirizados (FUNAP)

Observação: Na quantidade de Efetivos sem cargo em comissão estão inclusos 06 empregados aprendizes em atendimento ao disposto no Decreto nº 5.598,
de 1º de dezembro de 2005, sendo 1 na Atividade-Meio e 5 na Atividade-Fim.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia
produtiva, melhorias para o setor agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção
sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e a
segurança alimentar e nutricional da população do DF e Entorno.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2173 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL
82.000
2.456.206
797.059
489.522
0002 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO
82.000
2.456.206
797.059
489.522
2401 - DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA
ORGÂNICA
1.000
0
0
0
4046 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
RURAIS
1.000
0
0
0
4090 - APOIO A EVENTOS
0
0
0
0
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA
AGROPECUÁRIA
1.000
0
0
0
4111 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA
1.000
30.000
0
0
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

AÇÃO/SUBTÍTULO
POPULAÇÃO RURAL
4114 - DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL
4131 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS
INSTITUCIONAIS
TOTAL DO PROGRAMA 6201

10
1.000

0
0

0
0

0
0

1.000
88.010

0
2.486.206

0
797.059

0
489.522

Com recursos alocados no âmbito do Programa 6201 - Agricultura e Desenvolvimento Rural, as realizações
primaram por oferecer um serviço de qualidade, com o objetivo de promover a agricultura e o desenvolvimento rural
sustentáveis em parceria com diversas instituições públicas e privadas, atendendo as exigências da Lei nº 12.188, de
11/01/2010, a qual institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER. A EMATER-DF contribui com
o Programa 6201, principalmente através da assistência técnica, com atendimento e capacitação à população rural, com
atuação nos objetivos específicos.

Objetivo Específico: 001 - Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção
da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores,
trabalhadores e famílias do Distrito Federal e RIDE.
Indicadores:
Denominação do Indicador
826

1091

1092

Família em condições de
extrema pobreza atendida
Percentual de agricultor
familiar assistido

Unidade de Índice Mais Apurado em
Medida
Recente
Família

%

80

-

31/12/2010

Anual

Anual

Assentamento atendido
%

1093

-

Periodicidade
de
Resultado
Apuração

80

31/12/2010

Anual

Capacitações realizadas
Unidade

-

-

Anual

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

150

250

300

300

Alcançado

159

608

675

576

Desejado

90

100

100

100

Alcançado

89,7

92,86

91,68

88,81

Desejado

100

100

100

100

Alcançado

100

122

100

100

Desejado

1.200

1.300

1.400

1.500

Alcançado

1.507

1.332

1.287

1.685

Fonte da Informação

EMATER DF

EMATER DF

EMATER DF

EMATER DF

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1092 Assentamento atendido

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
da Apuração

Resultado

Desejado Em

%

80

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

2012

2013

2014

2015

100
100

100
100

100
100

100
100

Fonte da Informação
EMATER DF

Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População Rural
As ações realizadas são baseadas no conceito de desenvolvimento, uma necessidade ampla com a ação do
Estado e a participação da comunidade, observando 3 pilares da coesão social: oportunidades de acesso às necessidades
básicas, para melhor qualidade de vida, como educação, emprego, segurança e geração de renda; habilidades, como o
conhecimento do ser humano, suas competências e condições para realizar; e proteção, como ações sociais e política públicas
para assegurar ou manter condições necessárias para o bem-estar do ser humano. Nessa perspectiva a Empresa priorizou
alguns subtemas para serem trabalhados com as famílias de agricultores familiares. Em promoção da Inclusão Social e
Produtiva da População Rural são trabalhados as Atividades Não Agrícolas (Agroindústria, Artesanato, Turismo Rural), a
Qualidade do Alimento e o Desenvolvimento Humano e Social (Segurança Alimentar, Saúde Preventiva, Educação Cultura e
Lazer, Cidadania e Benefícios Sociais, Saneamento Rural, Organização e Gestão Social/Econômico).
Agroindústria
O Distrito Federal tem aproximadamente 96 agroindústrias na área rural, entre laticínios, abatedouros,
entrepostos, fábricas de embutidos, produtos vegetais e os de processamento artesanal. A EMATER-DFna área de
agroindústria fez regularmente o apoio para garantir a produção de um alimento seguro e de qualidade, foram atendidas 72
agroindústrias e 481 pessoas, com assistência técnica para implantação das Boas Práticas de Fabricação e treinamento da
mão de obra do setor, sendo148 pessoas capacitadas e 16 extensionistas. Dessas capacitações destacamos dois cursos,
Gestão e Qualificação para Agroindústria com 33 participantes e o de Boas Práticas de Fabricação com 28 participantes. No
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Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural da EMATER-DF - CENTRER foram realizadas 34 capacitações,
atendendo 566 pessoas.
Artesanato
O artesanato é gerador de emprego, renda e lazer. E hoje, tem famílias da área rural que tem o artesanato como
renda principal, e para outras famílias insere-se como um complemento no orçamento da agricultura e pecuária familiar. Em
2015 a EMATER-DF/SEAGRI deram continuidade ao incentivo aos trabalhos com recursos naturais existentes na localidade e
produtos com tecidos, linhas e bordados tradicionais da cultura brasileira. Além de apoio e capacitação as artesãs(os) da área
rural do DF na, produção, qualificação, na busca de mercado para comercialização de seus produtos e inserção nas políticas
públicas. Como parceiros nesta atividade a EMATER-DF contou com a colaboração do SENAR-DF. Frente aos trabalhos
realizados neste segmento obtiveram-se os seguintes resultados: 294 pessoas atendidas e 170 pessoas capacitadas em
técnicas do artesanato, qualificação e organização; 06 grupos de mulheres artesãs acompanhadas nas comunidades com
artesanato em recursos naturais, em retalhos, bordados e bonecas de tecidos totalizando 42 mulheres, 1 espaço para
artesanato rural na Torre de TV.

Turismo Rural
Na área do turismo foram atendidas as demandas por parte dos proprietários de empreendimentos rurais e foi
dada continuidade ao incentivo para a inserção da agricultura familiar no contexto da produção associada ao turismo Como
resultados neste segmento foram realizados94 atendimentos em empreendimentos de turismo rural, atividades agropecuárias e
orientações sobre turismo; 56 pessoas capacitadas; realização da II Feira da Colônia em Rajadinha onde estiveram expondo os
seus produtos flores, artesanato, comidas típicas, agroindústria, pequenos animais, horta para pequeno espaço, 42 agricultores
familiares, artesãos e empreendedores rurais da Região de Planaltina, Paranoá, Sobradinho e Brasília, com a participação de
400 pessoas como público visitante. Em 2015 abriram-se alguns espaços importantes para a comercialização dos produtos
associados ao turismo rural. Feira da presidência de junho a dezembro com 11 agricultores agroindústria e multifibra. Centro de
Capacitação da Agricultura familiar de abril a dezembro/2015 com 5 associações representando agroindústria e o artesanato,
Torre digital de outubro a dezembro/2015 com 26 participantes e outros eventos, Feira do Morango, Expominas, Agrobrasília.
Qualidade dos Alimentos
Buscou-se promover o projeto qualidade do alimento, trabalhando em conjunto atividades de saneamento rural,
e melhoria das condições de saúde do agricultor e trabalhador rural. No projeto qualidade do alimento foram realizadas
capacitações pelas unidades locais; acompanhamento das visitas realizadas pela Vigilância Sanitária - VISA-DF às
propriedades fiscalizadas e orientadas, indicando como melhorar os aspectos sanitários das propriedades. Alcançando
resultados de73 análises de água; 335 agricultores e trabalhadores rurais capacitados no tema de manipulação de hortaliças
para comercialização; Boas Práticas Agrícolas - BPA para folhosas, raízes e frutos e de manejo adequado de agrotóxico; 828
agricultores trabalhadores rurais atendidos; 33 propriedades atendidas no programa Pró-folhosas;34 propriedades com Plano
de Adequação da Propriedade elaborados;03 concursos de BPA nas localidades do Pipiripau, Alexandre de Gusmão,
Brazlândia e Taquara.
Segurança Alimentar
Com relação às atividades de educação alimentar, no Distrito Federal existe um número significativo de
hortaliças que são produzidas para a comercialização. No entanto, muitos agricultores e suas famílias não consomem estes
produtos. Isto é um dos fatores que faz a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN ser um dos projetos mais trabalhados nas
unidades locais e de grande importância no atendimento às famílias rurais. No projeto, uma das principais atividades é a
educação alimentar e nutricional, onde são incentivados o consumo de hortaliças e frutas, o aproveitamento integral de
alimentos, a alimentação saudável e a utilização dos frutos nativos do cerrado. Resultados alcançados: 69 capacitações em
cursos, oficinas, palestram com 1.298 participantes capacitados através do Centro de Capacitação da EMATER-DF; 182
pessoas atendidas e 41 pessoas capacitadas pela EMATER no campo; 02 concursos de SAN, sendo um de horta doméstica no
Gama e outro de receitas com morango na Festa do morango em Brazlândia. Ambos com objetivo de estimular a questão
alimentar e criar alternativas de geração de renda.
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Saúde Preventiva
As atividades relacionadas à saúde da família e do Trabalhador tiveram ações educativas e preventivas de
zoonoses, com a campanha de vacinação antirrábica; Dias Especiais em Saúde do Trabalhador, com palestras, onde
participaram trabalhadores e produtores rurais. Estes trabalhos são realizados com a parceria da Secretaria de Saúde, por meio
do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, Centro de Informação e Assistência Toxicológica CIAT, Diretoria de Atenção Primária Saúde e Estratégica da Saúde da Família - DIAPS, Diretoria de Saúde do Trabalhador DISAT e Laboratório Central - LACEN e Diretoria de Vigilância Ambiental - DIVAL. Em saúde preventiva, 785 pessoas foram
capacitadas e 947 pessoas atendidas e 468 exames realizados de colinesterase em 11 áreas de atuação da EMATER-DF.
Educação, Cultura e Lazer
Foi dado apoio em atividades realizadas pelas comunidades, tais como, Dia Especial para Crianças, Festa da
Pamonha, Semana do Pimentão, AGROBRASÍLIA, Festa do Morango, Semana do Produtor Rural de Tabatinga, Semana do
Maracujá do Pipiripau, EXPLOPAN, Exposição de Produtores de São Sebastião, Encontro de valorização a mulher, dentre
outras, realizadas pelas diversas Associações de Produtores; 849 pessoas foram atendidas;389 pessoas foram capacitadas.
Cidadania e Benefícios Sociais
Foram realizados atendimentos voltados para políticas públicas, orientações para o agricultor familiar segurado
especial do INSS, focando mais a questão aposentadoria e salário maternidade, e atendimentos como declarações e carteiras
do agricultor. Foipriorizado ao público do Plano Brasil Sem Miséria e Programa Nacional de Habitação Rural. Tiveram como
resultados 3889 pessoas atendidas; 45 aposentadorias, 29 salários maternidade, 06 auxílios doenças efetivados com auxílio e
acompanhamento da EMATER.
Plano Brasil Sem Miséria- PBSM/Combate a Pobreza e Rural e Inclusão Produtiva Rural
Em 2015, foram realizadas atividades previstas no plano de trabalho, quais sejam prestar assistência técnica
para estruturação de atividades produtivas para geração de renda e segurança alimentar/nutricional de acordo com a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER, bem como outras que se fizeram necessárias ao bom
desenvolvimento das ações de apoio as famílias rurais e às comunidades. Orientar as famílias na busca de acesso às políticas
públicas de cidadania garantindo as condicionalidades do programa de renda - Bolsa Família; Acompanhar a implantação dos
projetos em conjunto com as famílias, conforme liberação das parcelas do fomento; Articulação para priorização no atendimento
nos CRAS com Secretaria de Desenvolvimento Humano; Parceria com a Gerência de Programas Sociais da Caixa Econômica
para facilitar resolução de entraves aos pagamentos do fomento, bem como sensibilizar as agencias para o atendimento ao
público da área rural; reuniões com CRAS e agências da Caixa Econômica e gerencias locais da Emater em Planaltina, Rio
Preto, Pipiripau, Tabatinga, Taquara; Ceilândia, Gama e Santa Maria e Recanto das Emas. Foram comercializados por 25
agricultores familiares 12 toneladas no valor total de R$ 119.341,46 de frango para o PAA, destacando-se agricultores e
agricultoras que fazem parte do público do Programa Brasil Sem Miséria.
Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR
O Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi criado
pelo Governo Federal para beneficiar quem vive no campo e quer construir ou reformar sua casa, diante desta demanda
realizamos várias ações do Programa seguindo uma agenda conjunta com todo o Sistema Público de Agricultura do Distrito
Federal, Secretaria de Agricultura – SEAGRI-DF, EMATER-DF e CEASA. Com uma agenda articulada com a SEAGRI em 2015
foram atendidas 723 pessoas através de reuniões, capacitações, palestras e atendimentos individuais, com expectativa de
adesão em torno de 333 famílias de produtores rurais. Atividades Realizadas no Núcleo Rural Taquara com entrega de 30
casas; Acompanhamento do PTS do empreendimento da Taquara avaliação final;Apresentação do PTS em Taquara para as
comunidades: para Pipiripau, Itauna, Cocal Rio Quente, Cigano e outros atendimentos de informação nas unidades locais,
Jardim, São José, Rio Preto, Fazenda larga, Planaltina, Paranoá, Pequeno Willian, Tabatinga Barra Alta e Oziel Alves; Inicio da
construção de 40 casas no Assentamento 15 de agosto.
Saneamento Rural
O meio rural do Distrito Federal encontra-se com elevado déficit de saneamento. Existem muitas comunidades
que ainda não tem sistema público de distribuição de água, a maioria possuem cisternas e acabam sofrendo com a falta de
água no período mais seco, além de problemas de contaminação de água de consumo humano e para produção de alimentos.
Em relação ao esgoto sanitário, as propriedades, em sua maioria, têm "fossas negras" que contaminam águas subterrâneas e
os poços de água. Isso aumenta a probabilidade de contaminação de doenças como salmonelose, verminose, hepatite,
diarreias e cólera. Outro problema é o destino inadequado dado ao lixo em locais que não há coleta, o que causa preocupação
com a saúde do público rural, com o meio ambiente e com a produção de alimentos, principalmente aqueles produzidos para
consumoin natura, como é o caso de muitas hortaliças. A EMATER-DF desenvolve o papel educativo quando se trata de
saneamento básico que é um dos fatores determinantes e condicionantes da promoção da saúde, para isto, é trabalhado nas
famílias de vulnerabilidade (Brasil Sem Miséria, PNHR e Sustentabilidade) como uma estratégia de erradicação da extrema
pobreza, além de ser considerado um dos fatores determinantes do processo de desenvolvimento sustentável.Este trabalho
educativo é feito através de atendimentos, palestras, mutirões, capacitações, reuniões técnicas, dias especiais e outras
metodologias onde a EMATER-DF orienta o público rural sobre sistemas de saneamento, fossa séptica, ecológica etc.;
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qualidade, importância e análise da água tanto para o consumo humano e para qualidade final dos alimentos; limpeza dos
arredores das casas e propriedades; pragas domésticas; destino do lixo; limpeza de caixa d’água; proteção de cisternas;
tratamento de água. Em 2015 como resultado das atividades: 333 pessoas atendidas em sistemas de saneamento; 108
pessoas capacitadas em sistemas de saneamento; 51 análises de água para consumo humano em parceria com o DIPOVA; 33
sistemas de saneamento implantados, sendo 30 dentro do PNHR.
Organização e Gestão Social/Econômico
Com o objetivo de promover os processos de empoderamento das comunidades rurais e o engajamento dos
beneficiários da ATER, a fim de facilitar a emancipação político-social e o acesso às políticas públicas, torna-se necessário o
desenvolvimento de ações metodológicas vinculadas aos diagnósticos multidimensionais das comunidades rurais. Para apoiar
essa ação, os extensionistas rurais da EMATER-DF desenvolveram o Índice de Desenvolvimento Comunitário Rural - IDCR, o
qual faz um levantamento de diversos temas e assuntos, que é concretizado em um relatório e serve de base para a construção
coletiva do Plano de Ação Interinstitucional-PAI, instrumento que sintetiza as ações que possibilita a discussão de soluções às
questões levantadas pela comunidade. Conforme Decreto nº 33.406, de 12/12/2011, que dispõe sobre a estruturação,
competência e funcionamento do Conselho Distrital de Desenvolvimento Rural Sustentável-CDRS-DF proporcionou-se uma
nova dinâmica nas ações dos Conselhos Rurais, com a discussão e encaminhamento de temas importantes para o
desenvolvimento do espaço rural do Distrito Federal, além de potencializar o papel de controle social das organizações sociais.
Atualmente os Conselhos valorizaram ainda mais a participação, a cooperação, a organização, a gestão e o envolvimento da
comunidade rural no processo participativo de construção de propostas e alternativas de desenvolvimento sustentável para a
área rural do DF, a exemplo do Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR que mais uma vez proporcionou uma grande
mobilização dentre as organizações representativas do meio rural, discutindo e apresentando as suas demandas setoriais e
coletivas, as quais levaram a aquisição de máquinas, caminhões, tratores, implementos, dentre outros. Em 2015, destaca-se
que a Emater lançou o edital para seleção de agricultores e organizações sociais, dentro do Programa Inovar, para a
construção de análises de gestão dos empreendimentos. Dentro de um processo de aprimoramento e consolidação os nove
conselhos regionais de desenvolvimento realizaram um longo processo de renovação, o que exigiu a qualificação de novas
entidades representativas dos agricultores rurais do DF. Para os produtores de leite, a EMATER-DF vem auxiliando os grupos
informais na comercialização conjunta da produção, através dos tanques comunitários e compras de insumos coletivos,
assistindo a Cooperativa de São Sebastião - Copas, e a Cooperativa Mista do Vale do Curralinho - Comvale, na região de
Brazlândia. EMATER-DF e a SEAGRI atuaram junto às Associações para apoiar a regularização do acesso às políticas
públicas, em especial as compras governamentais (PAA, PAPA e PNAE) e os projetos de apoio e fomento agropecuário
(patrulha mecanizada da SEAGRI). O Governo do Distrito Federal, através da EMATER-DF/SEAGRI continuou com o mesmo
ritmo de investimento apoiando as organizações sociais produtivas do DF, a exemplo da disponibilização de caminhões para
auxilio no transporte da produção, Copas/Cootaquara/Multiflor/Hajapeixe.
Em 2015 foram 1.094 pessoas atendidas e 171 capacitações, 57 organizações (associações, cooperativas,
grupos de interesses e CDRSS) atendidas.
Desenvolvimento da Gestão Empreendimentos Rurais
Nesta ação encontram-se os seguintes subtemas Gestão, comercialização e mercado, Crédito rural.
Gestão, comercialização e mercado - foram realizadas capacitações e atendimentos na área gerencial,
visando melhorar a administração da propriedade pela família e foco em diversos canais de comercialização, provera os
agricultores informação para sejam mais eficientes na gestão das atividades da propriedade e na comercialização da produção,
totalizando 6.105 ações de extensão rural e assistência técnica as quais atenderam 2.639 agricultores. Parte destas ações
foram realizadas com agricultores participantes das 39 feiras orgânicas acompanhadas pela Empresa e com agricultores
familiares que comercializam seus produtos no Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar inaugurado
em 2015 com objetivo de capacitar e tornar o espaço em mais uma opção de comercialização para a Agricultura familiar do DF
e Entorno.
Crédito Rural - O crédito Rural é uma política pública acessível à boa parte dos produtores do Distrito Federal,
independente de sua classificação. Pode-se inferir que, qualquer setor produtivo ligado ao meio rural responde positivamente
aos incentivos de fomento ligados ao crédito, e que isto o torna o ferramenta fundamental nas ações de ATER. Em termos de
política agrícola de fomento prestamos serviço na divulgação, elaboração e acompanhamento técnico dos projetos de crédito,
além de verificar o andamento destes junto aos agentes financiadores, sendo um instrumento facilitador no acesso ao crédito.
Em 2015 foram realizados 3.559 atendimentos com repetição e 2.125 atendimentos sem repetição. Foram elaborados em todo
o Distrito Federal e RIDE 2099 projetos de crédito para as linhas de financiamento do PRONAF (BRB, SICOOB e Banco do
Brasil), PROSPERA, PRONAMP, RO, FCO e FDR e Fomentos do INCRA, totalizando R$ 35.323.000,00 (trinta e cinco milhões
e trezentos e vinte e três mil reais) em projetos elaborados e cerca de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) em projetos
contratados. Os principais itens financiados são custeio agropecuário, caminhões, tratores, microtratores, implementos
agrícolas, matrizes bovinas, veículos utilitários, estufas agrícolas, dentre outros.
Implementação de Políticas Públicas de Compras Institucionais
O foco de atuação na área de comercialização foi a agricultura familiar, promovendo atividades para melhorar a
agregação de valor e a competitividade no mercado privado e público. Acompanhamos e divulgamos a dinâmica de preços dos
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principais alimentos produzidos no Distrito Federal, focamos nas técnicas de classificação e padronização de produtos e
formação de preços de forma a auxiliar os agricultores na comercialização destes principalmente para as compras institucionais.
As compras institucionais são ferramentas poderosas do Estado para ampliar os canais de comercialização da Agricultura
Familiar. Estas ferramentas contribuem para a segurança alimentar e nutricional dos equipamentos públicos e da rede
socioassistencial, promovendo a renda das famílias e estimulando o desenvolvimento local. No Distrito Federal a EMATER-DF
orienta os agricultores familiares a participarem das seguintes políticas de compras institucionais: Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA, firmado entre o Governo do Distrito Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social e em 2015, contemplou
a participação de 549 agricultores familiares, com um recurso financeiro de R$ 2.910.070,63 na compra de frutas, hortaliças,
frango caipira, iogurte, filé de tilápia, doces de frutas e panificados distribuídos para 167 entidades socioassistenciais (creches,
asilos, institutos de combate às drogas entre outros) do Distrito Federal, totalizando a participação de 43.954 beneficiários
consumidores. Na modalidade PAA Institucional, cujo principal objetivo é a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura
familiar, pelos órgãos públicos federais através de chamamento público. No ano de 2015, foi contratado pelo Ministério da
Defesa (Ranchos da Marinha, Exército e Aeronáutica) para suprir seus refeitórios de hortifrutigranjeiros no valor de R$
4.500.000,00, garantindo a participação de 562 agricultores familiares que pertencem em quatro diferentes
associações/cooperativa locais: ASPAG, ASPRAF, Cootaquara e APROFAL. Também foram apoiada três
associações/cooperativa na elaboração de 3 projetos de PAA com doação simultânea apresentados e aprovados pela CONAB.
Estes projetos serão executados no ano de 2016 com participação de 91 agricultores familiares totalizando R$ 559.981,59.
Dentre todas as modalidades do PAA a EMATER-DF, em 2015, realizou 5.160 ações as quais foram atendidos 1.469
agricultores familiares. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, este programa no Distrito Federal ainda enfrenta
dificuldades operacionais, por esse motivo, no ano de 2015 elaboramos em conjunto com a SEAGRI-DF e Secretaria de
Educação um projeto piloto para a Regional de Ensino Recanto das Emas para estudarmos melhor o processo de compra e
distribuição dos alimentos nas escolas, que a execução será iniciada em fevereiro de 2016. Para tanto, foram contratadas,
através de chamada pública, duas organizações sociais do DF a ASPAG e a Cootaquara contemplando o fornecimento de
frutas e hortaliças com valor financeiro de R$ 361.856,00 e a participação de no mínimo 20 agricultores familiares. No ano de
2015 a EMATER-DF, realizou 402 ações relacionadas ao PNAE nas quais foram atendidos 261 agricultores familiares.
Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura do Distrito Federal – PAPA-DF, criado pela Lei nº 4.752 de 2012 com a
finalidade de garantir a compra de produtos agropecuários e artesanato produzidos por agricultores familiares através de
chamamento público. Este programa de compras do Distrito Federal também é uma poderosa ferramenta que vem contribuindo
para o desenvolvimento rural do DF. No ano de 2015, sete órgãos do poder executivo do Governo do Distrito Federal
contrataram pelo PAPA-DF o valor de R$ 27.830.596,60 e possibilitou a participação de 977 agricultores familiares pertencentes
a três organizações sociais do DF e uma de Minas Gerais. No ano de 2015 a EMATER-DF, realizou 527 ações relacionadas ao
PAPA nas quais foram atendidos 379 agricultores familiares.
Desenvolvimento da Agricultura Urbana
O Programa de Agricultura Urbana tem por objetivo básico incentivar a utilização de pequenos espaços nas
cidades do Distrito Federal com a implantação de hortas orgânicas nas comunidades e escolas, promovendo a integração e
organização social e produtiva da população local visando a segurança alimentar e a geração de renda com a venda do
excedente da produção. Para esse fim promovemos a qualificação de pessoas com cursos e treinamentos na produção
agroecológica de hortaliças no espaço urbano. Formamos 35 internos em 06 unidades de internação socioeducativas da
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF. Participamos através do fornecimento de
insumos e da assistência técnica para implantação e desenvolvimento de 06 unidades de internação socioeducativas da
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF, 145 hortas escolares, beneficiando
estimados 57.500 alunos, 03 hortas comunitárias, 12 entidades assistenciais tais como o Centro de Referência Especializado
para População em Situação de Rua - Centro POP Brasília, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e centros de saúde, 02
entidades filantrópicas privadas e Comunidade Indígena do Setor Noroeste.
Atendimento de Assentamentos
No Distrito Federal, a atuação da EMATER-DF junto aos assentados da reforma agrária continuou tendo como
objetivo o Desenvolvimento Rural Sustentável, através da inclusão social e produtiva dessas famílias, por meio das realizações
de Metas previstas nos contratos de prestação de ATER firmados com o INCRA SR (28)-DFE, para as 251 famílias assentadas
nos PA’sOziel Alves III, Pequeno Wiliam e Márcia Cordeiro Leite. Nos demais assentamentos não comtemplados em contratos
com o INCRA, também foram desenvolvidas diversas ações de ATER, com os mesmos objetivos. Quanto aos acampamentos
em processo de regularização, em situação não conflituosa em relação á ocupação de área e reconhecidos pela SEAGRI-DF,
foram desenvolvidas junto ás famílias acampadas, ações pontuais de formação básica para atividades produtivas, visando à
implementação de hortas e lavouras de subsistências e criações de pequenos animais, objetivando o alcance de melhores
condições em relação à segurança alimentar. Essas Ações foram decorrentes de demandas apresentadas pelas respectivas
lideranças e mediadas pelas coordenações de seus movimentos sociais. Já, a atuação da EMATER-DF na RIDE-DF no ano de
2015, em cumprimento aos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural-ATER firmados com
INCRA (SR-28-DFE) e Eletrobrás Furnas, apresentou resultados importantes relativos ao desenvolvimento social, econômico e
ambiental das famílias beneficiárias desses serviços. Em decorrência da Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER prestada
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às famílias de assentados da reforma agrária, foi possível que além da apropriação de conhecimentos nas dimensões sociais,
econômica e ambientais ocorridas nas ações coletivas e atendimentos individuais as mesmas tivessem o acesso a políticas
públicas municipais, estaduais e federais especificas a esse público. Foram assistidas 3.154 famílias distribuídas nos 44
Projetos de Assentamentos localizados em Formosa (14), Vila Boa (02), Cabeceiras de Goiás (01), Água Fria (05), Planaltina de
Goiás (05), Padre Bernardo (09), Cocalzinho (03) e Cristalina (05). Portanto, podemos destacar que as inovações tecnológicas
decorrentes das implantações dos projetos de créditos, bem como das demais inovações socioeconômicas e ambientais
verificadas junto às famílias em suas unidades produtivas, nesse período, são resultantes da qualidade e intensidade dos
esforços de nossas equipes técnicas atuantes nesses Projetos de Assentamentos, alcançando resultados tais como, 4.711
atendimentos individuais ocorridos nas unidades de produção familiar – UPF’s; 323 eventos coletivos de formação (cursos,
reuniões técnicas, dias de campo e excursões) nas áreas sociais, ambientais e econômicas, com a participação de 7.207
pessoas; Elaboração de 248 projetos técnicos (PRONAF-A, Fomentos I e II, Fomento Mulher, Prospera e Projetos sociais);
Consolidação dos Fóruns Municipais de Desenvolvimento Rural em sete municípios com nossa atuação na RIDE-DF, como
coletivos qualificados e representativos dos assentados da reforma agrária e da agricultura familiar, atuantes na gestão social
das políticas públicas direta ou indiretamente articuladas com o desenvolvimento do espaço rural, bem como na busca de apoio
de outras organizações sociais não governamentais, que tenham possibilidades de ações no espaço rural.

Objetivo Específico: 002 - Desenvolver a gestão ambiental e sustentabilidade rural, por meio da adoção de
práticas agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis.
Indicadores:
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Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Orgânica
No ano de 2015 foram assistidos 357 agricultores familiares no âmbito do Contrato MDA-EMATER-DF nº
146/2012 - Projeto Sustentabilidade, por meio de atividades coletivas (reuniões técnicas, dias de campo, oficinas, palestras,
cursos) e atendimentos individuais, feitos em campo ou escritório local, visando fomentar técnicas e tecnologias mais
sustentável de produção. Os principais temas abordados nas ações de assistência técnica foram em torno de manejo e
conservação de solo; sistemas agroflorestais; produção agrícola, pecuária e florestal de base agroecológica e orgânica; boas
práticas no uso e manejo da água; gestão e agregação de valor aos produtos; acesso a mercados e organização produtiva da
agricultura familiar; otimização no uso de insumos; orientações quanto à preservação e regularização ambiental;
instrumentalização e acesso a políticas públicas da agricultura familiar. Ao todo, foram realizadas no âmbito deste Contrato 49
atividades coletivas com carga horária de 4 horas, 68 atividades coletivas com carga horária de 8 horas, 951 atendimentos
individuais de 2 horas e 240 atendimentos individuais de 1 hora aos agricultores beneficiários do mesmo. A EMATER-DF
fomentou a organização e abertura da Feira Orgânica do Palácio do Planalto junto a Secretária-Geral do Palácio do Planalto,
que envolve agricultores de diversos grupos organizados de produtores orgânicos certificados de diversas regiões do DF.A
EMATER-DF realizou levantamento de insumos autorizados para uso em agricultura orgânica disponíveis a venda na região do
DF e RIDE junto a empresas privadas, e elaborou o 1º Catálogo de insumos naturais e biológicos para uso na agricultura Representantes e Revendas próximas ao DF e RIDE, em processo de editoração e publicação, que contem um total de 125
produtos. A EMATER-DF contribuiu de forma ativa nas reuniões com as instituições parceiras (EMBRAPA, IFB, UnB, SEAGRIDF, entre outras), que definiram como Brasília a cidade que receberá o Congresso Brasileiro de Agroecologia em 2017. No
fomento à produção orgânica a EMATER-DF está acompanhando, em parceria com a SEAGRI, 50 kits de produção, sendo 25
para produção de grãos orgânicos e 25 para produção de hortaliças orgânicas. As 50 propriedades no DF com sistemas de
produção orgânicos implantados recebem assistência técnica e apoio na certificação e comercialização, fruto do trabalho de
disseminação realizado pela EMATER-DF, ONGs e demais instituições parceiras. A EMATER-DF distribuiu mais de 2.000 kg de
sementes de adubação verde (Crotalariaspectabilis) a produtores rurais das mais diversas regiões com objetivo de fomentar a
adoção de técnicas de plantio direto de hortaliças e recuperação da fertilidade dos solos.
Desenvolvimento da Gestão Ambiental
No contexto da Gestão Ambiental do Distrito Federal, a EMATER-DF atua em comissões, conselhos, comitês
ambientais e grupos de trabalho, que têm fundamental importância para o desenvolvimento rural sustentável do DF. Dentre
esses, destacam-se as ações no Programa Produtor de Água, iniciativa da Agência Nacional de Águas - ANA, cujo objetivo é
estimular a política de pagamento por serviços ambientais voltados à proteção hídrica no Brasil. No DF, o programa foi
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implantado na bacia do Ribeirão do Pipiripau, e recebeu o nome de Projeto Produtor de Água no Pipiripau. Desde o inicio do
Projeto em 2012 até o ano de 2015, na modalidade Conservação de Solo foram realizadas 1005 ondulações transversais,
construção e/ou manutenção de 545 bacias de retenção, readequação de 315 km de estradas e recuperação e/ou construção
de 1200 ha de terraceamento. Na modalidade Restauração e Conservação de Área de Preservação Permanente e/ou
Vegetação Nativa, no ciclo 2012/2015 houve o plantio de 280.000 mudas. Para o ciclo de 2016 há previsão do plantio de
aproximadamente 120 mil mudas, totalizando ao final do ano 400.000 mudas plantas na região. A modalidade Conservação de
Remanescentes de Vegetação Nativa se detém na manutenção da vegetação existente. Destaca-se a implantação de 12 km de
cercas para proteção de áreas destinadas a conservação e/ou restauração, especialmente em propriedades com criação de
animais. Ainda, entre 2012 e 2015, a EMATER-DF elaborou 100 Projetos Individuais da Propriedade - PIP, que contemplam os
usos do solo e as práticas ambientalmente adequadas a serem implementadas para que o produtor possa ser remunerado
pelos serviços ambientais prestados. A EMATER-DF também integra as ações do Projeto Descoberto Coberto, realizado na
bacia hidrográfica do Rio Descoberto, principal manancial de água do DF. O Projeto é desenvolvido por meio da adesão
voluntária dos produtores rurais da região, com o apoio governamental, em busca da reversão do desmatamento, dos
processos erosivos e da sedimentação do Lago do Descoberto. Entre 2009 e 2013 foi realizada a revegetação com espécies
nativas do cerrado, totalizando 163.102 mudas distribuídas em 36 propriedades na orla do Lago do Descoberto e em 60
propriedades nas áreas contribuintes do Lago. Em 2014 essas propriedades foram orientadas quanto ao manejo das áreas
recuperadas e em 2015 houve ações de educação ambiental para sensibilizar os moradores da região quanto à importância
hídrica do Rio Descoberto. Cabe destacar ainda em 2015 a assinatura do acordo do Governo do Distrito Federal com o Projeto
Cultivando Água Boa de Itaipu Binacional, bem como o lançamento do Plano de Manejo e Conservação de Água e Solo, ambos
a serem implantados nos próximos anos na bacia hidrográfica do Rio Descoberto. O Plano de Manejo e Conservação da Água
e do Solo em Áreas de Produção Rural no Distrito Federal promoverá a adoção de boas práticas voltadas para adequação
ambiental da infraestrutura e da produção rural, pois propõe a construção de uma política pública estruturante, envolvendo o
setor rural e as diversas organizações de apoio, com responsabilidade compartilhada, visando à sustentabilidade das atividades
agrosilvopastoris no DF e como consequência, a melhoria da qualidade de vida da população. Ele é dividido em quatro
programas que são Água, Solos, Regularização Ambiental e Ações Transversais. Tem como a base do planejamento a unidade
hidrográfica do DF, e, iniciados os trabalhos de conservação de solo em imóveis rurais e reparo e manutenção de estradas
rurais na bacia do Rodeador em Brazlândia. Além da construção do Plano, a EMATER-DF elaborou os estudos necessários
para conseguir junto ao órgão Ambiental do DF, IBRAM-DF, autorização de reforma e limpeza de 7km de canal (do Olaria em
Brazlândia e do Riacho Fundo-DF) e autorização de cascalheira na cabeceira do Rodeador em Brazlândia. A adequação
ambiental das propriedades, especialmente relacionadas ao licenciamento ambiental de empreendimentos familiares e
agroindústrias é uma das prioridades da EMATER-DF. Dentre as adequações ambientais, destaca-se a Regularização
Fundiária que possibilita a consolidação do espaço rural do Distrito Federal para viabilizar a assinatura dos Contratos de
Concessão de Direito Real de uso. Esse mecanismo promove aos agricultores uma maior segurança jurídica das ocupações
que, em alguns casos, poderão comprar as terras. Em 2015, a EMATER-DF elaborou 31 Pus - Planos de Utilização, documento
que fornece informações da propriedade para o processo de regularização fundiária.Com o objetivo de simplificar os
procedimentos de licenciamento ambiental, visando dar maior celeridade ao financiamento da produção agropecuária, face às
exigências dos órgãos ambientais, foi criada a Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária - DCAA, que possibilitou
o acesso ao crédito rural para centenas de produtores rurais. Em 2015 foram elaboradas 163 declarações pela EMATER-DF.
Ressalta-se também o contínuo trabalho na requisição de outorgas de águas. A EMATER-DF realiza a visita na propriedade
para coleta de dados, como fotografias, georreferenciamento do ponto de captação, medição de vazão, cálculo de quantidade
de água necessária para atender o imóvel rural, preenchimento do requerimento da ADASA, auxilia o produtor na análise de
qualidade da água somente para captação de água subterrânea e protocola o pedido de Outorga na ADASA. Em 2015 foram
protocolado na ADASA via EMATER-DF 152 requerimentos de outorga. Tendo em vista a gestão de resíduos sólidos cabe
destacar a atuação da EMATER-DF junto à utilização do COL - Composto Orgânico de Lixo, que beneficiou centenas de
produtores rurais com substanciais ganhos para a sociedade urbana. Em 2015 foram atendidos 389 produtores em uma área de
540 hectares, perfazendo um total de 16,07 toneladas de composto. Os técnicos da EMATER-DF incentivam os produtores ao
correto manuseio de agrotóxicos por meio de treinamentos, visando maior segurança alimentar e do trabalhador rural. Sendo
assim, as 6 Campanhas de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos realizados no DF em 2015 beneficiou 149 produtores
e tem gerado significativos resultados na redução do impacto ambiental destes produtos. Destaca-se a atuação marcante da
EMATER-DF na Comissão do ZEE, que fornecerá importantes subsídios para o planejamento do desenvolvimento sustentável
do DF. Além do mais, a EMATER-DF auxilia na execução do Projeto Reflorestar da SEAGRI através da identificação de imóveis
rurais com áreas degradadas em APP - Área de Preservação Permanente. Em 2015, pelo Projeto Reflorestar, a EMATER-DF
fez no total243 visitações com repetições, beneficiando 83 produtores rurais, havendo uma área total de plantio de 32 hectare.
Com a exigência do Código Florestal Vigente, Lei nº 12.651/2012 da inscrição de todos os imóveis rurais no Cadastro Ambiental
Rural - CAR, a EMATER-DF executou em 2015 dois mutirões de atendimento, perfazendo 225 CARs elaborados. Além do mais,
foram realizadas cinco reuniões técnicas de orientação a produtores rurais de como fazer o CAR, atendendo 203 produtores e
foram feitos três cursos de capacitações técnicas para produtores e técnicos da EMATER-DF perfazendo 45 pessoas
capacitadas. A EMATER-DF participou ativamente no Grupo de Trabalho para elaboração da Lei que regulamenta o CAR no
DF, Decreto nº 36.579, de 30/06/2015, que dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o sistema do CAR e o Programa de
Regularização Ambiental do Distrito Federal - PRADF. Um trabalho promissor para 2016 foi que em 2015 a EMATER-DF
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contribuiu no GT Recupera Cerrado que obteve como resultado inicial a construção de um acordo de reciprocidade com órgãos
governamentais e não governamentais denominado “Aliança Cerrado”, com o compromisso de subsidiar a construção de
Políticas Públicas participativas que promovam a proteção e conservação do Cerrado e alavanquem a recuperação ambiental, a
restauração ecológica e a reposição florestal no território do Distrito Federal e Entorno, bem como envidar ações correlatas, de
acordo com suas respectivas naturezas jurídicas e atribuições estatutárias.

Objetivo Específico: 003 - Desenvolver as cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência
técnica, capacitação, fomento às inovações tecnológicas e organização das cadeias produtivas.
Indicadores:
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Este objetivo é voltado para a modernização do processo produtivo agropecuário, onde foi continuada a
prioridade nos métodos de capacitação e desenvolvimento de habilidades que são colocadas à disposição dos agricultores
rurais, políticas de fomento à produção, que buscam aumentar o número de produtores, aumentar a produção e permitir o
ingresso de pequenos produtores na atividade comercial e apoio aos agricultores já consolidados.
Piscicultura
No ano de 2015, a piscicultura no DF teve um crescimento significativo, no entanto, houve desistência e/ou
estagnação de alguns piscicultores devido a alguns entraves dentro da cadeia produtiva tais como aumento dos preços dos
insumos, dificuldades de crédito e restrições para legalização ambiental. Estima-se uma produção de 2.520 toneladas de peixe,
sendo a tilápia predominante por já estar estabelecida na cadeia produtiva. Mesmo com esse panorama, as ações de
assistência técnica qualificada da EMATER-DF, em sua grande maioria direcionadas pelas metas estabelecidas pelo convênio
entre a EMATER-DF e o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA contribuíram para alavancar novos interessados e melhorias
na produção da região. Inovações tecnológicas, comercialização, melhoria da qualidade, segurança dos alimentos, agregação
de valor e organização do setor foram o foco da atuação da Empresa na produção da agricultura familiar e patronal e nesse
contexto foram realizados 747 atendimentos para mais de 520 agricultores. No ano de 2015 destaca-se: o Espaço de
Valorização da Agricultura Familiar - EVAF/Agrobrasília 2015, onde circularam mais de 1200 pessoas que receberam
orientações sobre manejo, produção, produtividade, regras ambientais, etc.; 3cursos de fundamentos da Piscicultura atendendo
um total de 95 produtores; 1 Curso de Boas Práticas de Manipulação de Pescados, atendendo a 16 produtores; 2 reuniões para
o fortalecimento do associativismo e cooperativismo com 19 e 14 produtores respectivamente; capacitação para técnicos 1º
Encontro de Atualização Técnica em Piscicultura – Doenças de Peixes, pela SEAGRI, na Granja do Ipê, com 23 participantes; 2
Dias de Campo, 1 com a participação de 137 pessoas entre agricultores e técnicos sobre o tema irrigação e outro realizado
para 33 participantes, sobre o mesmo tema. Alguns temas foram retomados na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da
Piscicultura do Distrito Federal dentre eles a continuidade do subsídio para o Mercado do Peixe, fundamental no
desenvolvimento e escoamento da produção, bem como a viabilizar a participação dos produtores nas compras públicas,
através da Associação (Hajapeixe). Foram ainda realizados 12 atendimentos no Mercado do Peixe de Brasília, para
acompanhamento de responsabilidade técnica e suporte à gestão. Em 2015, o Mercado comercializou cerca de 45 toneladas de
pescado produzido no DF e Entorno. Percebe-se que cada vez mais a cadeia produtiva da piscicultura vem se organizando
para atender a demanda crescente de consumo de pescado no DF.
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Floricultura
O Distrito Federal desenvolve-se como modelo da regionalização da floricultura nacional e como primeiro
consumidor per capita de flores do país, com consumo de R$ 43,72 comparados aos R$ 26,00 da média nacional dessa
demanda apenas 20% é coberta pela produção local, então coube à SEAGRI e à EMATER-DF a elaboração e execução de um
programa para o desenvolvimento da floricultura local. Desde então, a EMATER-DF vem promovendo ações de sensibilização
no campo, capacitação de seus técnicos, capacitação dos trabalhadores e dos produtores, missões técnicas, incentivando o
associativismo e a comercialização. Em 2015, foram assistidos 219 produtores rurais em diversos temas em floricultura.
Também foi dada continuidade à assistência às duas organizações de produtores rurais a Central Flores, no CEASA e a
Cooperativa Multiflor, no Rio Preto, esta se tornou exemplar para a agricultura familiar. Teve início das atividades com 21
cooperados. A Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica foi emitida à Cooperativas três anos após o início de suas
atividades e hoje conta com 54 membros, sendo 78,7% agricultores familiares com DAP individual, emitida pelo MDA. O projeto
de agregação de valor aos produtos da Multiflor se intensificou e o projeto cresceu em número de participantes e de produtos.
Para tanto, sete grupos, totalizando em média 70 mulheres rurais foram criados para viabilizar o projeto, acarretando aumento
da renda das famílias na área rural.
Olericultura
A produção de hortaliças é uma das mais importantes atividades econômicas do setor rural no Distrito Federal,
gerando mais de 30.000 empregos em toda a cadeia produtiva. Essa é uma atividade exercida por mais de 2.500
empreendedores que são classificados, em sua maioria, como agricultores familiares, 83%, utilizam basicamente a força de
trabalho da família. A área plantada no Distrito Federal foi de 9.424 ha de espécies diversificadas e produção de mais de
450.000 toneladas. Ações em inovações tecnológicas, irrigação, transição agroecológica, comercialização, melhoria da
qualidade e segurança dos alimentos, agregação de valor, inclusão produtiva e organização do setor é o foco da atuação da
EMATER-DF na produção da agricultura familiar e patronal e nesse contexto foram atendidos mais de 2.000 agricultores em
aproximadamente 16.800 atendimentos.
Fertilidade de Solos - Por meio do contrato firmado com a Embrapa Hortaliças foram realizadas 180 análises
de solo que atenderam agricultores familiares e assentados da reforma agrária que não utilizavam essa tecnologia
rotineiramente em suas propriedades. Nesse tema, que incentiva a racionalidade no uso de insumos fertilizantes e contribuem
com a sustentabilidade desses empreendimentos, foram realizados 1.581 atendimentos.
Irrigação - Nesse ano, os 88 agricultores beneficiados com os conjuntos de irrigação receberam assistência
técnica intensiva visando à maximização dos resultados com a utilização dessa tecnologia em suas propriedades. E ainda, para
os outros olericultores foram realizados 745 atendimentos por meio de cursos, atendimentos individuais e outras metodologias
utilizadas pela extensão rural.
Transição agroecológica - Com o objetivo de viabilizar transformações paulatinas nos sistemas de produção
buscando a “ecologização” dos sistemas produtivos, trabalhando com a racionalização no uso de insumos e com a substituição
de insumos convencionais por outros menos impactantes ao meio ambiente e à saúde do agricultor e do consumidor final,
foram realizados 964 atendimentos por meio de diversas metodologias de extensão rural, logo se pretende promover a adoção
de técnicas como o uso de adubo verde, adubação orgânica, quebra-ventos, variedades adequadas, inoculação e outras que
podem ser indicadoras de que a Unidade de Produção Familiar - UPF está num processo de transição agroecológica.
Comercialização - As hortaliças são o maior foco das compras governamentais. São os produtos mais
ofertados para essa modalidade de comercialização. Certamente por ser a olericultura a atividade que mais gera renda para a
agricultura familiar. Em 2015, os olericultores que se enquadraram nas regras do PRONAF tiveram opção para a
comercialização de seus produtos por meio do Programa de Aquisição de alimentos - PAA, do Programa de Aquisição de
Produtos da Agricultura - PAPA-DF e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, além dos mercados já tradicionais
como o CEASA, Feira do Produtor de Ceilândia e Planaltina, varejistas e feiras com venda direta ao consumidor. Para a
divulgação e implementação desses programas e ainda para capacitar os olericultores na comercialização de seus produtos no
mercado convencional foram realizados mais de 3500 atendimentos.
Qualidade do Alimento - Com o objetivo de melhorar a qualidade sanitária e redução da contaminação química
e biológica das hortaliças oferecidas à população do DF e RIDE, desenvolvemos ações em qualidade do alimento com
atendimentos e capacitações, com destaque para os cursos de Manejo de Agrotóxicos e de Boas Práticas Agrícolas e os
Concursos de Boas Práticas realizados em Brazlândia e no Pipiripau. Nesse tema foram realizados 1100 atendimentos.
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Organização Rural - Os agricultores que se dedicam à atividade olerícola vêm recebendo incentivos para se
organizarem em associações e cooperativas e assim acessar programas de compras governamentais que tem esse requisito.
Estão em funcionamento 1 cooperativa e 05 associações de olericultores que se beneficiaram nesse ano dessa modalidade de
compra. Algumas organizações, em seguida, passam a acessar os mercados convencionais, aproveitando-se das vantagens
comparativas obtidas pela organização como a ampliação do mix de produtos e a frequência na oferta de hortaliças.
Capacitação - A capacitação dos extensionistas que atuam junto aos olericultores ocorreu com a participação
na Hortitec 2015, em Holambra–SP, onde extensionistas e agricultores puderam conhecer o que o mercado oferece de mais
moderno na tecnologia de produção de hortaliças. Em agosto foi oferecido o Curso de Avaliação e Projetos de Irrigação, com
carga horária de 24 horas. Por meio da parceria com a Embrapa Hortaliças foram cursos na área de agroecologia e produção
de mudas de hortaliças. Então, foram capacitados 25 extensionistas que poderão assistir os agricultores dedicados à
olericultura, dando respostas efetivas às suas demandas. Dentre outras atividades merece destaque também o Espaço de
Valorização da Agricultura Familiar, na Agrobrasília 2015 onde foram implantadas Unidades de Experimentação demonstrando
sistemas de produção como o cultivo protegido, cultivo a campo e em sistemas agroecológicos. Todos viáveis para
implementação na pequena propriedade.
Pecuária Leiteira
Em 2015 a produção dos rebanhos especializados aumentou para 35% da produção local de leite. Foram
assistidos 1.011 produtores com a produção de 22.124.261 litros de leite. A assistência técnica por meio do Programa Brasília
Leite Sustentável desde 2012 propicia um atendimento regular em gestão, visando fortalecer também o sistema de coleta de
leite e o escoamento da produção. Em 2015 a metodologia de trabalho de assistência técnica e extensão rural no Distrito
Federal, foi eleita pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA como modelo a ser replicado e foi divulgado no Manual de
Boas Práticas de Assistência Técnica e Extensão Rural, publicado por este Ministério. A metodologia exitosa está propiciando
maiores produção e geração de empregos. Projeto “Condomínio de Reprodução”, que visa o melhoramento genético dos
rebanhos, em 2015 apoiou a formação de três grupos de produtores, todos passando a usar inseminação artificial com botijões
de sêmen em uso coletivo. Esse Programa incentiva também a monta controlada com touros das raças Holandesa e Gir,
melhorando a produção dos rebanhos. Quanto ao fortalecimento das organizações de produtores, continuou o apoio aos grupos
na comercialização conjunta da produção, no uso de tanques de recepção de leite comunitário e na compra coletiva de
insumos. A Cooperativa Agropecuária de São Sebastião – Copas e a Cooperativa Mista do Vale do Curralinho - Coomvale,
sediadas em São Sebastião e Brazlândia, também receberam apoio e tiveram seus atendidos seus cooperados do Distrito
Federal e do Entorno. Em educação sanitária, foram divulgadas por meio de visitas, duas campanhas anuais de vacinações
contra Febre Aftosa e uma contra a Raiva. As vacinações contra a Brucelose Bovina foram executadas diretamente pelos
técnicos, em atendimento às demandas. As ações realizadas em defesa sanitária animal, visando à erradicação da Brucelose,
Tuberculose, Febre Aftosa e Raiva, foram feitas em consonância com a SEAGRI e de acordo com os programas do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. No setor agroindustrial existem dezessete estabelecimentos em
funcionamento - uma cooperativa, seis laticínios e dez pequenas agroindústrias - que beneficiam leite de vaca, búfala, cabra e
ovelha. Apenas a Cooperativa Agropecuária de São Sebastião - Copas tem acesso aos programas institucionais PAA, PAPADF e PNAE. O apoio visa à produção de alimentos seguros e de boa qualidade, com assistência técnica para implantação das
boas práticas de fabricação e treinamento da mão de obra para melhoria da qualidade do leite. A EMATER-DF em 2015
capacitou 43 técnicos e 58 produtores em seis cursos realizados ao longo do ano, participou dos trabalhos da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados do DF - CLS/DF. A capacitação técnica em 2015 teve destaque maior para cursos de
“Reprodução de Bovinos”. Para os trabalhadores e produtores foram oferta dos os cursos de “Vaqueiro Competente” e
“Gestão”. A SEAGRI continuou disponibilizando patrulhas mecanizadas para associações de produtores. Em crédito rural os
produtores contaram com o Fundo de Desenvolvimento Rural - FDR, Prospera, Pronaf, recursos obrigatórios e outras linhas. A
EMATER-DF elaborou e assistiu os projetos. No evento Agrobrasília 2015, houve exposição de máquinas de ordenha e outros
implementos agrícolas e o “Circuito do Leite” foi visitado por milhares de produtores do DF e Entorno.

Unidade de Referência: Pastejo rotacionado – Tabatinga - Planaltina-DF

Métodos Coletivos
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As realizações destes métodos coletivos ocorreram em diferentes níveis: desde a mobilização dos produtores
rurais, lideranças rurais e peri-urbanas por meio de contato, a realização visitas individuais nas propriedades para realização de
diagnósticos e atendimentos, bem como atividades de intervenção para produção, comercialização e execução de politicas
publicas com foco na organização produtiva dos agricultores. Os diversos métodos coletivos tem o objetivo de proporcionar ao
público beneficiário o conhecimento de novas tecnologias, divulgar a produção rural agropecuária do DF, encurtar o caminho
entre produtores e consumidores, e oferecer opções de cultura e lazer e entretenimento à população rural e urbana.
Atividade – Métodos Coletivos
Atividades
Dia de Campo de uso sustentável da água – Rio Preto
Palestra Perspectivas as Safra 2015 - 2016
Semana do Produtor de Tabatinga
7º Encontro Regional dos Produtores de Maracujá
Dia de Campo do Maracujá - Pipiripau
Expoampa no Gama
Dia de campo de Piscicultura – Fazenda Larga
Semana de Integração Rural – Vargem Bonita
11° Concurso de Receitas do Morango - Festa do
Morango
26ª Exposição Agrícola de Brazlândia - Festa do
Morango
Morangolândia - Festa do Morango
Semana do Pimentão - Taquara
Dia Especial da Mandioca em Sobradinho
Dia Especial de Agroecologia – Esc. Brasília

Tipo de Público
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos / Jovens Rurais
/ Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/ Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos / Jovens Rurais
/ Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano /Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/ Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/ Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos/Jovens Rurais /
Estudantes / Outros
Agricultores rurais / Público Urbano / Idosos Jovens Rurais /
Estudantes / Outros

Participantes
109
61
852
353
167
65
137
118
14
220
40
267
75
113

Total

2.597

2. OUTRAS INFORMAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2239 - BOLSA DO MENOR APRENDIZ
2922 - BOLSA DO MENOR APRENDIZ-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6214

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
75.200
75.900
48.454
47.994
75.200
75.200

75.900
75.900

48.454
48.454

47.994
47.994

Bolsa Menor Aprendiz
Aprendiz é o jovem com idade entre 14 e 22 anos, matriculado em curso de aprendizagem profissional e
admitido por estabelecimentos de qualquer natureza que possuam empregados regidos pela CLT. É um programa técnicoprofissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas, sob orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica, com especificação do público-alvo, dos conteúdos programáticos a serem ministrados, período de
duração, carga horária teórica e prática, mecanismos de acompanhamento, avaliação e certificação do aprendizado. A
EMATER-DF contratou 7 aprendizes em 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4090 - APOIO A EVENTOS
3796 - APOIO ÀO EVENTO FESTA DO MORANGO NO DF - 2015
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
350.000
150.000
350.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Apoio a Eventos
Os métodos coletivos de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER têm por objetivo, possibilitar ao agricultor
a formação por meio de diálogos e estudos, para construir uma consciência e percepção dos limites e possibilidades de
organização e participação para a transformação da realidade e de promoção de desenvolvimento local. Em 2015, houve a
necessidade do estabelecimento de diversas parcerias em suas diversas modalidades publico e privada. No entanto, as
limitações financeiras, não impossibilitou a realização da maioria das atividades devido o grande apoio dos agricultores e as
parcerias estabelecidas.Quanto à atividade Festa do Morango ocorreu no período 27/08 a 06/09/2015 em Brazlândia, apesar da
não liberação do recurso, houve o esforço para efetivar a realização através de parceria de diversas instituições publicoprivado.A Emater-DF apoiou a realização da 20ª Festa do Morango de Brazlândia, evento já tradicional, incluído no calendário
oficial da cidade. O evento tem como objetivo divulgar a produção de morango da região, que é uma das maiores do país e a 1ª
do Centro-Oeste, reconhecida por ter qualidades de morangos apropriadas ao transporte e comercialização, inclusive para o
Norte e Nordeste do país. Brazlândia é responsável por 34% da produção de morangos do DF. A programação da festa incluiu
a 26ª Exposição Agrícola de Brazlândia, 11º Concurso de Receitas de Morango no DF e a Morangolândia. Ações em que a
Emater-DF se fez presente. Na Exposição Agrícola foram apresentados o morango e outros produtos cultivados na região. O
concurso de receitas é uma atividade realizada em parceria com a Universidade Católica de Brasília e outras faculdades de
gastronomiae que juntamente com a Emater-DF, realizam oficinas com as agricultoras para qualificar a mão de obra e apoiar a
geração de renda. A Morangolândia é o espaço mais visitado da festa, com estandes onde foram expostos produtos feitos com
o fruto, como doces, licores, tortas e picolés, além do morango “in natura”. No total, mais de 300 agricultores estiveram
envolvidos na realização do evento, nas diversas atividades realizadas.

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0020 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATERDISTRITO FEDERAL
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
9633 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2607 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6986 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-EMATER- PLANO
PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0003 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATERDISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISEMATER- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
101.448
86.151
86.151
74.777
101.448
10.000
50.000
50.000

86.151
0
8.353
8.353

86.151
0
8.305
8.305

74.777
0
7.600
7.600

80.000

238.242

206.310

127.362

80.000
10.000
5.000
69.374.500
69.374.500
2.013.290

238.242
0
0
86.107.969
86.107.969
3.721.462

206.310
0
0
83.998.770
83.998.770
3.715.862

127.362
0
0
83.998.770
83.998.770
3.715.862

2.013.290
20.000

3.721.462
34.500

3.715.862
19.500

3.715.862
18.570

20.000
2.575.785

34.500
3.765.709

19.500
3.389.231

18.570
3.290.474

2.575.785
74.240.023

3.765.709
93.962.386

3.389.231
91.424.129

3.290.474
91.233.414

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
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Os recursos alocados foram utilizados na manutenção de veículos, combustível, limpeza, vigilância, material de
consumo, energia elétrica, água e esgoto, telefonia móvel e fixa, serviços de correio, taxas de associação e de conselhos de
classe, taxas bancárias, auditoria em medicina do trabalho e outros.Foi realizado um diagnóstico de efetividade da gestão
administrativa das unidades responsáveis pela Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e verificamos que com
metodologias administrativas diferenciadas e voltadas para a manutenção dos veículos, abastecimentos e reparos, à Empresa
promoveu uma redução dos custos de 38% ao longo do ano.Para o exercício 2016 a unidade tem como meta a implantação do
novo sistema de gestão de frotas com o objetivo de promover agilidade à demanda de veículos para todos os trabalhadores da
Empresa. Por meio da utilização da modalidade de pregão eletrônico pelo menor preço foram realizados em 2015, sete pregões
eletrônicos homologados, cabe destacar a aquisição de dez veículos, com a finalidade de fortalecer a frota da Empresa.
Mediante uma gestão aprimorada entre a área operacional dos contratos de prestação de serviços de ATER e as áreas de
finanças e contabilidade os valores arrecadados com atividades agropecuárias teve um incremento de 55,42 %, possibilitando a
EMATER-DF de cumprir os seus compromissos assumidos junto aos fornecedores visto que a dotação orçamentária fonte 100
foi insuficiente. Vale destacar a economia de gastos com o Pessoal na ordem de 5,95% com impacto direto na gestão
orçamentária e financeira do GDF, oriundo da compensação previdenciária motivada pela identificação da incidência
previdenciária sobre 13º constitucional de férias e a vacância de cargos comissionados.
Tecnologia da informação
A EMATER-DF possui dois programas de trabalho referentes a TI, e neles são mantidos diversos contatos
necessários a manutenção e expansão do parque tecnológico e da infra-estrutura lógica. Em 2015 foram adquiridos 40
computadores; 17 notebooks; 6 switches; antivírus; suprimentos diversos de informática. Ainda tiveram 1605 atendimentos de
ordens de serviço; campanha para utilização dos e-mails institucionais; gestão das caixas de e-mails pela GETIN (antes era da
SUTIC/SEPLAG). Participação na elaboração e desenvolvimento dos softwares, manutenção e acompanhamento, tais como,
compras institucionais, IDCR, EVAF, planejamento 2016, ATER web, entre outros.
Concessão de Bolsa Estágio
O programa de estágio da Empresa oferece 50 vagas anuais para estágio no sistema de reposição. No ano
2015, devido a disponibilidade orçamentária, o programa atendeu 12 estudantes, sendo oferecido somente ajuda de custo de
Vale Transporte e o seguro obrigatório.
Capacitação de Servidores
A capacitação de servidores é uma ação destinada aos empregados do quadro permanente e aos empregados
não efetivos (requisitados ou comissionados). O Plano Anual de Capacitação – PAC é a principal ferramenta de planejamento
dos treinamentos realizados pela EMATER-DF e está dividido em cinco eixos de formação: Programa de Capacitação Inicial,
Programa de Capacitação Profissional em Administração e Gestão Pública, Programa de Capacitação Profissional em ATER,
Programa de Seleção Interna e Pós-graduação, e Programa de Desenvolvimento Gerencial. Cada eixo está voltado para
desenvolver o corpo funcional da EMATER-DF e contribuir para o alcance das metas previstas no Planejamento Estratégico
2012/2021. No ano de 2015, ocorreram 48 ações de capacitação que envolveram 400 empregados, com repetição, nas
seguintes modalidades: cursos presenciais e a distância, congressos, seminários, feiras, palestras, intercâmbios, oficinas etc.
Como não houve dotação orçamentária destinada à capacitação neste ano, a Emater-DF não pode contratar cursos externos
pagos, mas realizou capacitações internas ou por meio de parcerias, como a Escola de Governo – Egov, Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA, Universidade de Brasília – Unb e outras. Alguns dos cursos realizados foram: Curso de
avaliação e projetos de irrigação; ATER na Agroindústria; Curso em Certificação Orgânica; Orçamento público: conceitos
básicos; Licitação e Contratos - Aspectos Gerais; Workshop de gestão por resultados; Práticas de atendimento ao cidadão em
ouvidorias; Curso Básico de Informática – windows 7; Curso no Sig@livre sistêmico com foco na linha de crédito produtivo
orientado de investimento, dentre outros. No que tange à Pós-Graduação, três empregados selecionados no processo seletivo
interno realizado em 2014 foram aprovados na UnB, sendo que 1 está cursando mestrado na área de Administração e Gestão
Pública; 1 está cursando especialização e 1 está cursando mestrado, ambos na área de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Publicidade Legal
Publicidade e Propaganda referem-se as publicações de Atos Legais que são de competências dos setores
pertinentes, por se tratarem de instrumentos públicos. Tais publicações são publicadas no Diário Oficial do DF, Diário Oficial da
União e em jornais de grande circulação de Brasília. No que tange as matérias publicadas no DODF em 2015 foram realizadas
114 publicações e no DOU foram realizadas 9 publicações.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcerias Internacionais
Nos últimos anos a principal parceria da EMATER-DF na área internacional é o Acordo de Cooperação com
o Programa Mundial de Alimentação – PMA, através do Centro de Excelência Contra a Fome. Este acordo é consequência do
reconhecimento internacional, que as políticas brasileiras de Segurança Alimentar e Valorização da Agricultura Familiar têm
alcançado, junto aos organismos internacionais de desenvolvimento. Como o Distrito Federal tem obtido êxito na implantação
destas políticas de alcance social, que trazem profundas mudanças nas comunidades, estabelecendo processos de
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desenvolvimento local cada vez mais sustentáveis, acaba desempenhando o papel de vitrine destes resultados, o que é
reforçado pela sua situação geopolítica ao lado do Governo Federal. Por outro lado, o trabalho desenvolvido pela Secretaria de
Agricultura e Desenvolvimento Rural e suas vinculadas, EMATER-DF e CEASA-DF, tem demonstrado ser um modelo
institucional muito eficiente na implantação destas políticas de Estado. Isto leva ao interesse dos representantes de diversos
países que nos visitam, com a intenção de implantarem estas políticas, de conhecerem também o modelo institucional,
principalmente no que diz respeito à extensão rural. Dentro deste acordo com Programa Mundial de Alimentação, em 2015,
recebemos um total de 8 comitivas composta de representantes de Haiti, Sudão, Rússia, Moçambique, Cambodja, Inglaterra,
Camarões, Kenya, Gana, Niger, Ruanda, Zimbabue, Tanzânia, Liberia, Malawi e Ruanda totalizando 80 autoridades e técnicos
destes países e mais 19 técnicos do Programa Mundial de Alimentação ou de parceiros do PMA. Outras 06 comitivas foram
recebidas por demanda direta de embaixadas junto a EMATER-DF, Secretaria de Agricultura, Ministério da Educação e
Ministérios da Cultura, totalizando 30 técnicos e autoridades de diversos países, além de 04 empresários do setor da pesca de
Angola. Entre elas tivemos a Comitiva de Embaixadores da África Austral com 13 autoridades do Zimbábue, Zâmbia, Botswana,
Tanzânia, Moçambique, Malaui, África do Sul e Namíbia, interessados em ver os resultados alcançados e a estrutura
desenvolvida para implantação das políticas de assentamentos da Reforma Agrária no Distrito Federal. Uma comitiva da
Ministra da Agricultura, Pesca e Pecuária de Angola com 6 autoridades do país , mais 04 empresários interessados em
conhecer melhor a cadeia produtiva do peixe no Distrito Federal e no Brasil. Uma comitiva do Malaui com 04 autoridades para
conhecer os resultados e a dinâmica de funcionamento do Programa de Alimentação Escolar e das políticas de Valorização da
Agricultura Familiar. Uma comitiva do Sudão composta do embaixador substituto e 3extensionistas, que estiveram participando
da Feira Agrobrasília a convite do Governo do Distrito Federal, que vieram conhecer o nosso sistema de extensão rural. Outra
comitiva da Republica Democrática do Congo composta por um senador e sua assessora querendo conhecer o sistema de
extensão rural brasileiro no geral e em específico a EMATER-DF. E ainda uma comitiva de 02 técnicos do CORPOICA,
Colômbia, órgão similar a EMBRAPA, que queriam conhecer como funciona o sistema de extensão e pesquisa no Brasil. Além
das comitivas recebidas participamos também de 02 missões para Benin e Republica Dominicana para participar de eventos
internacionais ligados ao Programa Mundial de Alimentação, 02 missões técnicas em parceria com o SEBRAE: Missão
Empresarial do Setor de Hortifruti: Itália &Macfrut 2015, em Rimini, Itália e da Missão Técnica Empresarial Biofach, em
Nuremberg, Alemanha. Além de uma participação na Expomalocas Acadêmicos 2015 em parceria com a província de Meta,
Colômbia. Diante das constantes demandas recebidas pela empresa para prestar assessoria nestes países que nos visitam,
durante este ano foi realizada uma primeira pesquisa exploratória sobre a possibilidade da EMATER-DF atuar na venda de
serviços para estes países, tendo se iniciado as primeiras conversas com a Agência Brasileira de Cooperação – ABC e com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos – APEX, as quais deverão ser continuadas em 2016.

Impactos Sociais e Econômicos
Empregos diretos
40.924

ICMS presumido
13,78

40.666
12,39

2013

2014

39.111

11,63

2015

2013

2014

2015

Observação: Não incide ICMS sobre hortaliças, portanto os valores acima computadosreferem-se apenas às
atividades primárias da produção de grãos, pecuária e floricultura.
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Valor da produção agropecuária
2.422,94
2.177,53
2.044,63

2013

2014

2015

Captação de Recursos por meio de Convênios, Contratos de Repasse e de Prestação de Serviços
A captação de recursos por meio da celebração convênios e contratos de repasse junto a instituições públicas
tem cumprido papel fundamental no apoio às atividades fim da empresa. A seguir, o montante de recursos captados pela
EMATER-DF junto às instituições federais nos últimos anos:
Convênios ativos em 2015 - EMATER-DF Convenente
Concedente
MDS
MDA/CEF
MAPA/CEF
MPA
MAPA
MAPA
MDA/CEF
MDA
MDA/CEF
MDA/CEF
Fonte: SICONV

Objeto
Agricultura Urbana
Equipamentos de informática e veículos
Unidades Móveis
ATEPA
Boas Práticas Agrícolas
Agricultura de Baixo Carbono
Equipamentos de informática e móveis
Formação de agentes de ATER
Aquisição de veículos
Aquisição de software

Valor total (R$)
800.000
557.165
649.000
406.013
176.908
149.650
918.000
440.000
330.000
220.000

Valor a ser utilizado(R$)
384.265
275.978
649.000
202.521
176.908
149.650
918.000
440.000
330.000
220.000

Fim da vigência
30/11/2016
31/03/2016
31/07/2016
31/06/2016
02/04/2016
28/06/2016
31/03/2016
31/12/2017
31/03/2017
31/03/2017

Convênios ativos em 2015 - EMATER-DF Concedente
Concedente
Associação Rural de Samambaia – ARUSAM
Grupo de Apoio aos Moradores do Núcleo Rural Jardim I –
GAMNRJ
Associação dos Produtores do Projeto Contagem – Approcon
Cooperativa Agrícola do Rio Preto Ltda – Coarp
Associação dos Produtores, Moradores e Trabalhadores Rurais do
Núcleo Rural Recanto dos Buritis – Aspro-Buritis/DF
Associação dos Produtores Rurais Novo Horizonte Betinho –
Aspronte
Associação Comunitária do Núcleo Rural Córrego da Onça Aconurco
Fonte: Gerência de Contratos e Convênios – GCONV/EMATER-DF

Disponibilização
implementos
Disponibilização
implementos
Disponibilização
implementos
Disponibilização
implementos
Disponibilização
implementos
Disponibilização
implementos
Disponibilização
implementos

Objeto
de Conjunto Agrícola – Trator e

Fim da vigência
06/2016

de Conjunto Agrícola – Trator e

06/2017

de Conjunto Agrícola – Trator e

06/2017

de Conjunto Agrícola – Trator e

06/2017

de Conjunto Agrícola – Trator e

06/2016

de Conjunto Agrícola – Trator e

06/2017

de Conjunto Agrícola – Trator e

06/2017

Além dos contratos e convênios, bem como dos contratos de prestação de serviços de ATER, a EMATER-DF
também realizou/renovou outras parcerias em 2015 através de acordos de cooperação técnica com o SEBRAE/DF.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O cancelamento de créditos orçamentários e a baixa dotação orçamentária prejudicaram a execução de alguns
Programas de Trabalho. Os serviços essenciais de manutenção da Empresa foram mantidos por meio de uma gestão voltada
para a redução no consumo de bens e serviços de modo a permitir o funcionamento das unidades com o mínimo de
infraestrutura. Ainda foram realizadas diversas parcerias com outras instituições público e privadas para a consecução de
algumas atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural no intuito da continua melhoria da qualidade de vida e da
apropriação de informações e conhecimento por parte da população rural do DF.
Assim posto, apesar das dificuldades orçamentárias encontradas a EMATER-DF conseguiu cumprir com seus
objetivos assim melhorando significativamente a qualidade de vida da população rural do DF e entorno. Conforme demonstrado
acima através dos alcances dos indicadores do PPA 2012-2015 a EMATER-DF contribuiu com objetivos específicos do
Programa
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8.3. FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - UO: 14.901
Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF, administrado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi criado pela Lei nº 2.652, de 27/12/2000 e regulamentado pelo Decreto n°
22.024, de 21/03/2001.
A Lei supracitada foi alterada pela Lei nº 4.726, de 28/12/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 33.616, de
17/04/2012.
Missão
Promover o desenvolvimento rural no Distrito Federal com ações que permitam o aumento da produção e da
produtividade, da renda, da segurança alimentar e a permanência do homem no meio rural.
Objetivos Específicos
O FADF tem como objetivo conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos
junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal.
Conselho Administrativo e Gestor
O Conselho Administrativo e Gestor do FADF é presidido pelo Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e composto pelo titular dos seguintes órgãos e entidades, ou por
seus representantes formalmente indicados:
I. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF;
II. Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF;
III. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF;
IV. Banco de Brasília S.A – BRB;
V. Federação dos Trabalhadores Rurais do Distrito Federal e Entorno – Feta/DF;
VI. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – Fape/DF.
Atribuições do Conselho Administrativo do FADF
I. Deliberar sobre os pleitos de concessão de aval;
II. Manter o acompanhamento mensal dos dados relativos ao desempenho do Fundo de Aval do Distrito
Federal, com a manutenção de arquivos com todas as informações das ações, programas e projetos desenvolvidos;
III. Indicar providências quanto à funcionalidade do Fundo de Aval do Distrito Federal, de forma a permitir, em
tempo hábil, a manutenção de reservas em níveis suficientes para honrar os avais;
IV. Administrar o Fundo de Aval do Distrito Federal de modo a ensejar sempre que possível a continuidade de
ações e programa que, iniciados em um governo, tenham condições de prosseguimento no subsequente;
V. Receber e analisar a solicitação de honra de aval concedido, nos termos do §2º do Art.10 deste decreto,
podendo impugná-lo no prazo de quinze dias, informando ao agente financeiro os motivos da impugnação;
VI. Expedir resoluções e atos normativos complementares;
Beneficiários do FADF
São beneficiários do FADF, os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no Distrito
Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I. Para os produtores rurais:
a. Não deter, a qualquer título, área maior do que vinte módulos fiscais;
b. Administrar sua propriedade com sua família;
c. Ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio
estabelecimento, excluindo do cômputo total da renda os rendimentos provenientes de aposentadoria rural e de benefícios
sociais; e
d. Residir na propriedade rural ou em comunidade rural próxima.
II. Para as cooperativas:
a. Comprovar que pelo menos 70% dos seus membros atende aos requisitos do inciso I; e
b. Comprovar o regular funcionamento de suas atividades perante o Governo do Distrito Federal e o Governo
Federal, na forma estabelecida em resolução do Conselho Administrativo e Gestor do FADF.
III. Para os assentados da reforma agrária, comprovar condição de beneficiários do Programa de Reforma
Agrária, por meio de documento emitido pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária – INCRA.
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1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS
0001 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6201

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
546.199

23.045

23.045

23.045

546.199
546.199

23.045
23.045

23.045
23.045

23.045
23.045

Arrecadações 2015
Meses

Arrendamentos
55.422
21.966
33.159
35.122
17.488
26.828
37.600
35.302
33.186
32.987
2.311
30.124
361.496

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro*
Novembro
Dezembro*
Total
Fonte: Extrato BRB 2015
*Média

Taxas
127,50
108,87
0,00
0,00
192,73
0,00
741,86
185,75
400,11
150,00
139,72
186,05
2.232,59

Rend. Aplic. Financeira
0,00
5.816
697
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.513

Total
55.550
27.893
33.856
35.123
17.682
26.829
38.342
35.487
33.586
33.137
2.46
30.31
370.241

Metas Previstas e Metas Realizadas – 2015
Indicadores
Arrecadação com taxas de arrendamentos
Retorno de aplicação no mercado financeiro
Taxas de concessão de aval
Emissão de Cartas de Aval
*Fonte: extrato BRB -2015

Unidade
R$
R$
R$
Aval

Previsto
Qtde.
40

Valor (R$)
530.000
140.000
3.350
-

Unidade
R$

Realizado
Qtde.
-

R$
Aval

22

Valor
361.496
6.513
2.233
480.232

Aval Concedido 2013 a 2015
Beneficiários da Garantia*
BRB
FDR/SEAGRI
C. Aval R$ Garantias R$ Financiamento C. Aval R$ Garantias R$ financiamento
2013
17
501.887,46
1.137.901
23
503.339
2.002.778
2014
24
421.107,83
1.426.396
12
270.119
1.350.666
2015
9
194.384,45
646.962
13
285.848
1.377.163
Total
50
1.117.379,74
3.211.259,70
48
1.059.299
4.730.607
*Instituições que concederam o financiamento

Geral

Ano

R$ C. Aval
40
36
22
98

R$ Garantias R$ Financiamento
1.005.226
3.140.679
691.220
2.777.062
480.232
2.024.125
2.176.679
7.941.867

Aval Concedido Exercício 2015
Carta de Aval Nº
2015/001
2015/002
2015/003
2015/004
2015/005
2015/006
2015/007
2015/008
2015/009
2015/010
2015/011
2015/012
2015/013
2015/014

Beneficiário
BRB
FDR
FDR
FDR
FDR
FDR
FDR
FDR
BRB
BRB
BRB
BRB
BRB
BRB

Nº Processo
070.001.906/2014
070.000.970/2015
070.001.056/2015
070.000.966/2015
070.000.969/2015
070.000.964/2015
070.000.965/2015
070.000.480/2015
070.000.788/2015
070.000.512/2015
070.000.839/2015
070.000.840/2015
070.000.853/2015
070.000.902/2015

Data Emissão
28/04/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
22/07/2015

R$ Financiamento.
29.487
126.248
128.857
150.000
126.248
145.000
135.000
59.500
145.725
132.980
86.102
119.550
27.613
37.791

Valor do Aval R$
8.846
25.250
25.771
30.000
25.250
29.000
27.000
11.900
43.717
39.879
25.831
35.865
8.284
11.337
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Carta de Aval Nº
2015/015
2015/016
2015/017
2015/018
2015/019
2015/020
2015/021
2015/022

Beneficiário
BRB
BRB
FDR
FDR
FDR
FDR
FDR
FDR

Nº Processo
070.002.568/2014
070.002.361/2014
070.001.257/2015
070.000.975/2015
070.001.330/2015
070.001.347/2015
070.001.383/2015
070.001.671/2015
Total

Data Emissão
21/07/2015
21/07/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
06/11/2015

Relatório Anual de Atividades 2015 – FADF
R$ Financiamento.
Valor do Aval R$
34.374
10.312
33.339
10.312
136.200
27.240
51.000
10.200
135.086
27.010
99.104
19.283
63.000
12.600
21.920
15.344
2.024.125
480.232

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Desde a liberação da primeira Carta de Aval em 2013 até o final do exercício de 2015, o Fundo de Aval
concedeu R$ 2.176.679,14 em garantias, alavancando R$ 7.941.867,10 em negócios agropecuários para 98 produtores rurais
do Distrito Federal. Essas garantias propiciaram a aquisição de caminhões, veículos utilitários, tratores microtratores,
implementos e custeio agropecuário. Por outro lado, percebe-se que no exercício de 2015, houve uma menor procura pelas
garantias ofertadas pelo Fundo, em relação aos anos anteriores, por parte dos produtores rurais, das instituições financeiras e
pelos fundos governamentais do Distrito Federal.
Frisa-se que o FADF é um Fundo garantidor, desta forma os valores das garantias ofertadas não foram
empenhados. Esses valores somente serão liquidados em caso de inadimplemento por parte dos produtores.
No tocante as fontes de recursos, o inciso VI, § 2º art. 3º da Lei 5.024, de 25/02/2013, determina que 30% da
receita arrecadada com a concessão de uso ou o arrendamento de imóveis rurais pertencentes ao Distrito Federal, deve ser
repassada ao FDR. Frisa-se que os novos contratos de arrendamentos encontram-se sob a responsabilidade da Terracap cujos
valores destinados ao FDR, até a presente data não foi repassado. Entretanto, a Empresa, por meio do Processo nº
370.000.093/2015, propôs alteração nos percentuais das transferências dos recursos para o FDR/DF, que se encontra sob a
análise da Secretaria de Agricultura.

3. PERSPECTIVAS PARA 2016
Respeitado o diagnóstico do desenvolvimento da unidade, as perspectivas para 2016 são de fortalecer,
implementar e inovar ações aos trabalhos iniciados nos exercícios anteriores. Visando aumentar a procura pelas garantias
concedidas pelo FADF, pretende-se fomentar ações para que os produtores utilizem-se mais desta ferramenta tão importante
que é a Garantia Complementar.
Primeiramente, fortalecer as parcerias junto a Emater/DF e ao Banco de Brasília e buscar outras instituições
financeiras e Fundos Governamentais, no sentido de divulgar, ampliar e ofertar a Garantia Complementar do Fundo de Aval,
como mais uma ferramenta de financiamento agropecuário, especialmente à agricultura familiar.
A perspectiva da superação do impasse sobre as taxas referente aos novos contratos de arrendamentos sob a
responsabilidade da Terracap é estimada em um aumento da destinação da arrecadação ao Fundo, e com esses novos
recursos aumentar a oferta de Garantias Complementares a projetos agropecuários.
Finalmente, dentre as metas para 2016, estima-se que o Fundo tenha uma arrecadação, no mínimo, na ordem
de R$ 533.350,00, garantindo pelo menos 33 projetos agropecuários, podendo alavancar um montante de R$ 2.674.302,19 em
projetos agropecuários. As demais metas estão demostradas no quadro a seguir:
Metas para 2016
Indicadores
Arrecadação com taxas de arrendamentos (1)
Taxas de concessão de aval (2)
Total
Garantia Complementar (3)
Alavancagem (4)
(1) Arrecadação de 2015 + 10%
(2) 0,5% da garantia complementar
(3) Média do último triênio
(4) Média do último triênio

Unidade
R$
R$
Cartas Aval
Finac.

Previsto
Qtde.
33
33

Valor
530.000
3.350
533.350
729.985
2.674.302
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8.4. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - UO: 14.902
Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR, administrado pela Secretaria de Estado da
Agricultura, abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal é regido pela Lei nº 5.024, de 25/02/2013,
regulamentado pelo Decreto nº 34.235, de 16/04/2013 e, tem por competência, financiar o desenvolvimento agropecuário do
Distrito Federal e na Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE e apoiar as Associações por intermédio
do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável no atendimento das demandas apresentadas pelos produtores
rurais.
Missão
Promover o desenvolvimento rural no Distrito Federal com ações que permitam o aumento da produção e da
produtividade, da renda da segurança alimentar e a permanência do homem no meio rural.
Objetivos Específicos
I. Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas,
equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica,
de transportes e de lazer comunitários na zona rural do Distrito Federal;
II. Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do
turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas
organizações no Distrito Federal e na Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE.
Conselho Administrativo e Gestor
O Conselho Administrativo e Gestor do FDR é presidido pelo Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e composto pelo titular dos seguintes órgãos e entidades, ou por
seus representantes formalmente indicados:
I. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;
II. Secretaria de Estado de Fazenda;
III. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão;
IV. Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Distrito Federal;
V. Banco de Brasília S.A.;
VI. Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.;
VII. Federação dos trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e Entorno;
VIII. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal; e,
IX. Um representante indicado entre os titulares dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural
Sustentável – CRDRS.
São atribuições do Conselho Administrativo e Gestor do FDR, além das previstas na Lei Complementar nº 292,
de 2/06/2000:
I. Administrar o FDR;
II. Manter o acompanhamento mensal dos recursos disponíveis e dos dados relativos ao desempenho do FDR,
com a manutenção de arquivos com todas as informações das ações, dos programas e dos projetos desenvolvidos;
III. Indicar providências quanto à operacionalização dos financiamentos;
IV. Deliberar sobre a utilização de até cinco por cento do saldo médio apurado ao final do exercício anterior,
para aquisição de equipamentos, material de consumo e de divulgação do FDR;
V. Expedir resoluções e atos normativos complementares necessários à gestão do FDR;
VI. Elaborar o seu regimento interno, com o estabelecimento das normas sobre a organização e o
funcionamento do FDR; e,
VII. Deliberar e emitir resoluções quanto às solicitações de financiamentos com recursos financeiros do FDR.
Beneficiários do FDR
Produtores rurais do Distrito Federal e da Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE,
Associações, Cooperativas e Empresas Rurais do Distrito Federal.
Concessões
FDR-Social - Concessões não reembolsáveis
Poderá ser concedidos às organizações e entidades de produtores rurais do Distrito Federal, por intermédio dos
Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CRDRS, na modalidade de recursos não reembolsáveis: a
realização de estudos; a elaboração de projetos; a aquisição de máquinas; equipamentos agrícolas e veículos utilitários; e, a
implantação de projetos de infraestrutura social; produtiva; ambiental; hídrica; de transportes; e, de lazer comunitário na zona
rural.
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FDR-Crédito - Concessões de financiamentos reembolsáveis
Poderá ser concedidos financiamentos para implantação de projetos de investimento e custeio, (associado a
investimento), destinados às atividades relacionadas a pecuária de leite e corte; ovinocultura; fruticultura irrigada; piscicultura;
floricultura; agroindústria rural; agricultura orgânica; agricultura convencional e plantio direto; sanidade animal total; irrigação;
caprinocultura; turismo rural; horticultura; apicultura; avicultura de postura, inclusive de codornas e de ovos galados;
suinocultura; bubalinocultura; animais silvestres/exóticos e cunicultura.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
0001 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6201

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA
203.199
0
1.055.671
0
100.000
0
27.000
0
1.205.671
4.552.238
1.205.671
2.591.541

4.552.238
4.552.238

EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0
4.305.821
4.305.821
4.305.821
4.305.821

4.305.821
4.305.821

Arrecadações - Exercício 2015
Meses

Arrendamentos

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

35.099
106.387
119.478
58.067
105.608
130.246
133.298
208.224
147.532
7.370
96.142
99.116
1.246.567

Rend. Aplic.
Financeira
0,00
24.116,95
20.324,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.442

Amortização de Empréstimos
Principal
Juros e Moras
Total
81.009
9.513
90.522
56.130
6.219
62.349
137.150
18.707
155.857
91.135
24.011
115.146
170.669
36.890
207.559
192.344
37.239
229.581
104.939
40.571
145.510
135.545
20.781
156.326
136.980
24.146
161.126
113.762
18.561
132.323
222.625
38.050
260.675
175.504
19.866
195.370
1.617.793
294.553
1.912.345

Total
125.626
192.853
295.660
173.213
313.167
359.826
278.808
364.549
308.658
139.694
356.817
294.486
3.203.355

Metas Projetadas e Resultados Alcançados – Exercício 2015
Indicadores/Descrição

Unidade

Metas Previstas
Qtde./Valor
1.343.868
2.089.378
3.433.245

Metas Realizadas
Qtde./Valor
1.246.567
1.948.556
3.195.123

Arrecadação com taxas de arrendamentos
R$
Arrecadação com retorno de financiamentos
R$
Total
R$
FDR - Social - Metas de 2013
Convênios assinados em 2015
Projetos
7
Convênios assinados em 2015
R$
908.322
FDR - Crédito - Metas de 2015
Financiamentos*
R$
2.669.877,00
4.252.957,78
Projetos Agropecuários*
Projetos
40
41
Agroindústrias
Equipamentos
1
Carretas Agrícolas
Und
10
2
Custeio agrícola/pecuário
Custeio
3
Estufas
Und
40
21
Bovinocultura Leiteira e de corte
Rés
60
32
Microtratores Agrícolas
Und
10
1
Outros Implementos Agrícolas
Und
60
40
Tratores Agrícolas
Und.
20
9
Veículos Utilitários (caminhões/Furgões)
Und.
12
12
Ocupação do Solo
Hectares
600
2.106
Mão-de-Obra
Pessoas
240
277
Familiar
Pessoas
120
63
Contratada
Pessoas
80
172
Temporária
Pessoas
40
42
* Plano Plurianual 2012-2015, Ano Base 2013 – 6201 Agricultura e Desenvolvimento Rural/Apoio Financeiro aos Produtores Rurais.

%
92,76%
93,26%
93,06%

159,29%
102,50%
20,00%
52,50%
53,33%
10,00%
66,67%
45,00%
100,00%
351,00%
115,42%
52,50%
215,00%
105,00%
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FDR-Crédito - Projetos por Região - Exercício 2015

4.252.958

FDR-Social - Recursos disponibilizados a projetos dentro da área de ação do CRDRS - 2013 a 2015
Conselho Regional
Lago Norte
Vargem Bonita
Ceilândia
São Sebastião
Paranoá
Gama
Sobradinho
Brazlândia
Planaltina
Total

Exercício 2013 (R$)
100.000
150.000
300.000
350.000
450.000
450.000
500.000
800.000
1.300.000
4.400.000

Exercício 2014 (R$)
30.000
50.000
70.000
80.000
100.000
100.000
120.000
180.000
290.000
1.020.000

Exercício 2015 (R$)
50.000
50.000
110.529
122.865
148.022
73.524
98.194
259.040
370.055
1.282.229

Total (R$)
180.000
250.000,
480.529
552.865
698.022
623.524
718.194
1.239.039
1.960.055
6.702.229

FDR-Social – Recursos Distribuídos em 2015 a ser executados em 2016
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Lago Norte

Vargem
Bonita

Ceilândia

São Sebastião

Paranoá

Gama

Sobradinho

Brazlândia

Planaltina

FDR-Crédito - Projetos por tamanho de áreas e mão de obra - Exercício 2015

2015/001
2015/002
2015/003
2015/004
2015/005
2015/006

27/04/2015
05/05/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015

149.490,00
148.500,00
59.500,00
116.376,90
128.857,15
145.000,00

75,90
99,20
56,97
25,00
2,25
32,18

>50ha
>50ha
>50ha
<50ha
<50ha
<50ha

55,66
80,2
46
13
2,25
25,74

2,74%
3,03%
3,41%

3,51%
3,49%
1,40%
-

Total

CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP

Temporária

070.001.912/2014
070.001.116/2014
070.000.479/2015
070.002.473/2014
070.000.852/2015
070.000.908/2015

Contratada

1
2
3
4
5
6

Valor (R$)

Familiar

Data

>50ha

Nº

Mão de obra
<50ha

Contrato

Uso do
solo

Processo

Tamanho

Nº

Total

Área da propriedade

2
2
1
0
3
1

1
1
1
2
0
0

1
0
0
0
4
0

4
3
2
2
7
1
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18/09/2015
21/09/2015
28/08/2015
30/09/2015
30/09/2015
25/11/2015
25/11/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
18/12/2015
20/12/2015
21/12/2015
20/08/2015
24/08/2015
28/08/2015
04/09/2015
21/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
04/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

134.800,00
83.930,00
126.248,00
150.000,00
126.248,00
63.000,00
51.000,00
99.103,85
144.548,00
134.083,50
136.200,00
39.492,26
129.500,00
135.086,49
129.048,00
42.000,00
131.000,00
83.036,60
150.000,00
149.997,03
35.420,00
5.004,37
31.187,10
21.919,80
30.000,00
110.000,00
36.000,00
72.290,00
112.975,80
53.280,00
115.252,10
144.360,00
150.000,00
199.972,83
149.250,00
4.252.957,78

38,72
30,61
26,82
48,17
26,82
13,80
32,76
61,65
6,33
17,00
2,50
2,00
52,12
93,88
4,00
17,98
2,15
14,00
94,08
145,18
5,21
37,56
6,00
2,00
341,90
286,89
27,49
51,77
129,00
595,00
4,00
8,00
49,00
179,00
246,00
2.991

Total

2015/007
2015/008
2015/009
2015/010
2015/011
2015/012
2015/013
2015/014
2015/015
2015/016
2015/017
2015/018
2015/019
2015/020
2015/021
2015/001
2015/002
2015/003
2015/004
2015/005
2015/006
2015/007
2015/008
2015/009
2015/010
2015/011
2015/012
2015/013
2015/014
2015/015
2015/016
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado

Temporária

CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR
NCR

Contratada

070.000.918/2015
070.000.916/2015
070.002.927/2012
070.000.935/2015
070.000.850/2015
070.001.384/2015
070.000.974/2015
070.001.349/2015
070.001.369/2015
070.001.357/2015
070.001.256/2015
070.001.340/2015
070.001.358/2015
070.001.331/2015
070.001.387/2015
070.000.907/2015
070.000.899/2015
070.000.882/2015
070.000.909/2015
070.000.934/2015
070.001.345/2015
070.001.315/2015
070.001.312/2015
070.001.382/2015
070.001.350/2015
070.001.405/2015
070.001.370/2015
070.001.385/2015
070.000.801/2015
070.001.393/2015
070.000.962/2015
070.001.329/2015
070.001.372/2015
070.001.377/2015
070.001.404/2015

Valor (R$)

Familiar

Data

>50ha

Nº

<50ha

Contrato

Uso do
solo

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Total

Processo

Mão de obra

Tamanho

Nº

Total

Área da propriedade

<50ha
<50ha
<50ha
<50ha
<50ha
<50ha
<50ha
>50ha
<50ha
<50ha
<50ha
<50ha
>50ha
>50ha
<50ha
<50ha
<50ha
<50ha
>50ha
>50ha
>50ha
<50ha
<50ha
<50ha
>50ha
>50ha
<50ha
>50ha
>50ha
>50ha
<50ha
<50ha
<50ha
>50ha
>50ha

25,1
29,3
9
45
9
3,72
22,56
49,32
4,33
6
2
1,62
43,81
70,32
4
15,48
1,55
2
69
122,18
4,81
4
2,7
1,8
270,52
254
21,99
37,4
107
506
4
6,5
36,35
14,02
76,4
2.106

3,17%
1,97%
2,97%
3,53%
2,97%
1,48%
1,20%
3,40%
3,15%
3,20%
0,93%
3,03%
0,99%
3,08%
1,95%
0,83%
0,12%
0,73%
0,52%
0,85%
2,71%
3,39%
3,53%
58,88%

2,33%
3,04%
3,18%
3,53%
3,53%
0,71%
2,59%
1,70%
2,66%
1,25%
4,70%
3,51%
41,12%

0
0
4
2
4
2
4
1
3
5
3
1
2
2
1
1
0
1
0
0
1
2
1
2
0
1
1
4
0
1
2
2
0
1
0
63

1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
4
1
1
0
1
1
3
2
1
2
4
4
3
0
1
1
6
0
100
3
1
1
4
1
18
172

0
5
2
6
2
0
1
1
2
1
0
1
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
4
0
3
0
1
0
0
0
42

1
5
6
8
6
2
6
4
5
6
7
3
3
4
3
4
3
3
2
2
5
6
4
2
2
3
7
8
100
7
3
4
4
2
18
277

FDR-Crédito - Bens e Atividades Financiadas no Exercício 2015

NCR 2015/004

CRP 2015/001

CRP 2015/006

CRP 2015/002
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FDR - Projetos 2004 a 2015 em R$
FDR - Crédito
Projetos Financiados

Exercício
Qtde.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

FDR - Social
Recursos
Projetos Liquidados
Disponibilizados

9
8
34
14
32
21
11
18
45
58
18
41*
309

Recursos
Liquidados (R$)
Disponibilizados
65.044
65.044
66.482
66.482
1.039.659
1.039.659
270.614
270.614
1.068.605
1.068.605
850.986
850.986
569.623
569.623
1.295.041
1.295.041
3.016.992
3.016.992
5.108.208
5.108.208
1.998.373
1.998.373
4.252.858
3.609.375
19.602.486
18.959.003

Qtde.

31
22
0
53

R$

Qtde.

4.400.000
1.020.000
1.282.229
6.702.229

Total (R$)

R$

22
0
22

Liquidados
65.044
66.482
1.039.659
270.614
1.068.605
850.986
569.623
1.295.041
3.016.992
5.108.208
4.400.756
3.609.375
21.361.386

2.402.383
0,00
2.402.383

*37 projetos foram liquidados no exercício de 2015, no montante de R$ 3.609.374,95 e os outros 04,no montande de R$ 643.582,83 serão liquidados em 2016.

FDR-Crédito - Projetos 2004 a 2015 em R$
R$6.000.000,00
R$5.108.208,08

R$5.000.000,00

Título do Eixo

R$4.252.957,78

R$4.000.000,00
R$3.016.992,07

R$3.000.000,00
R$1.998.373,51

R$2.000.000,00
R$1.068.605,21

R$1.039.658,91

R$1.000.000,00

R$1.295.040,73
R$850.985,89

R$260.614,17

R$65.044,09 R$66.482,58

R$569.623,02

R$2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FDR-Crédito - Projetos por região - 2004 a 2015
Brazlândia
Samambaia
Paranoá
Planaltina
S.Sebastião
Sobradinho
Ceilândia

30

2
1

10
8

1
3

R$ 19.602.486,04
62
159

8
7

9
10
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FDR-Crédito - Projetos 2004 a 2015 - Inadimplências 2015

3,38%

3,31%
3,17%

3,19%

3,13%

3,38%

3,37%

3,31%

3,31%

3,24%

3,07%
2,98%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Recursos comprometidos com FDR-Crédito e Social a serem executados em 2016
Discriminação
Resolução nº 01/2013 - FDR, destina recursos ao FDR-Social
Resolução nº 01/2014 - FDR, destina recursos ao FDR-Social
Resolução nº 02/2015 - FDR, destina recursos ao FDR-Social
Resolução nº 02/2015 - FDR, destina recursos para aquisição de equipamentos,
materiais de consumo e de divulgação a ser executado em 2016
Valor empenhado em 31/12/2015 FDR-Crédito, processos 070.001.329/2015;
070.001.372/2015; 070.001.404/2013 e 070.001.377/2015
Total
Saldo na conta do FDR em 31/12/2015
Saldo liquido em 31/12/2015 (R$ na conta do FDR menos valor comprometido)
Valor mínimo (30%) destinado ao FDR-Social para o Exercício de 2016

(R$) destinado
4.450.000
1.021.982
1.282.229

(R$) liquidado
2.402.383
0,00
0,00

(R$) comprometido
2.047.617
1.021.982
1.282.229

150.000

0,00

150.000

643.583

0,00

643.583

7.547.793

2.402.383

5.145.411
6.000.000
854.589
256.377

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Desde o início da liberação do primeiro financiamento em 2004 até o final do exercício de 2015, o FDR realizou
309 operações de crédito agropecuário, atingindo um montante de R$ 19.602.486,04.
Dos 309 financiamentos, 100 contratos já foram liquidados, retornando ao FDR, até o final do exercício de 2015
um montante de R$ 7.483.574,96, sendo, R$ 6.239.627,93, referente ao valor principal e R$ 1.243.947,03 referente a juros e
acessórios dos financiamentos.
O FDR monitora sistematicamente a implantação dos projetos e o ressarcimento dos valores financiados. Essas
ações melhoram o relacionamento com os produtores, aumentando a demanda e mantendo o baixo índice de inadimplência,
cujo percentual se manteve em queda no último triênio, (2013; 2014 e 2015), ou seja, os percentuais de inadimplências se
mantiveram em declínio: 3,40%; 3,12% e 2,98%, respectivamente.
Na modalidade FDR-Social, o Conselho Administrativo e Gestor editou a Resolução nº 02 de 08 de julho de
2015, aprovando R$ 1.282.228,68, para aplicação em projetos selecionados no âmbito dos nove Conselhos Regionais de
Desenvolvimento Rural Sustentável - CRDRS em atendimento as demandas dos produtores rurais do Distrito Federal. Porém,
devido a orientações da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF quanto aos procedimentos de seleção de propostas
técnicas, o valor supramencionado não foi executado em 2015, devendo ser em 2016.
Na modalidade FDR-Crédito previu-se 40 projetos agropecuários, no valor total de R$ 2.669.877,00. Essas
metas foram superadas. Aprovou-se 41 projetos, no montante de R$ 4.252.957,78, dos quais 37 projetos liquidados no
exercício de 2015, no valor total de R$ 3.609.374,95 e os outros 04, no montande de R$ 643.582,83 deverão ser pagos em
2016.
Quanto ao FDR-Social, os projetos previstos para 2015 foram temporariamente suspensos devido à parecer
Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF no sentido de realizar Chamamento Público para a escolha de Entidades
beneficiadas. Após esclarecimentos do FDR/DF sobre a existência de normas próprias, a PGDF (Parecer nº 844/2015PRCON/PGDF), considerou que os procedimentos de seleção de propostas técnicas delineadas no Manual de Operações do
FDR-Social, equiparam-se ao Chamamento Público, uma vez que concretiza os princípios de igualdade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e probidade administrativa. Superado a análise, os projetos terão a sequencia de seus procedimentos
complementares apreciados em 2016. Todavia, em 2015 foram firmado sete convênios, cujos projetos haviam sidos aprovados
em 2014, quais sejam:
 Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina – Cootaquara no valor de R$ 164.823,00.
 Associação dos Produtores Rurais de Santa Maria – Asprosanta, no valor de R$ 251.800,00.
 Associação dos Assentados do Núcleo Rural Monjolo – AARM, no valor de R$ 114.700,00.
 Associação dos Produtores Rurais de Palmeiras – ASPPA, no valor de R$ 40.239,99.
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23.300,00.

 Associação dos Produtores Rurais Capão Cumprido e Áreas Adjacentes – APRCCAASS, no valor de R$
 Associação dos Produtores de Sobradinho – ASPRAF, no valor de R$ 280.141,12.
 Associação dos Produtores Rurais Quintas do Maranhão – APRUQUIMA, no valor de R$ 33.318,23.

3. PERSPECTIVAS PARA 2016
Visando alinhar-se às novas exigências sociais, no sentido de diminuir os contaminantes e os resíduos físicos,
químicos e biológicos na produção de alimentos agropecuários, buscando a melhoria nas condições de trabalho no meio rural; o
aumento da produção e da renda e o melhor aproveitamento do solo, o Conselho Administrativo e Gestor em agosto de 2015,
editou resolução alterando os objetivos das atividades a serem financiadas com recursos do FDR.
Doravante o foco principal é financiar projetos de investimentos e custeios cujas atividades e sistemas de
produções sejam realizados em cultivo protegido, especialmente o cultivo orgânico de olericultura, floricultura, fruticultura,
piscicultura e produção de mudas, bem como, a implantação, ampliação e adequação de sistemas agroflorestais, inclusive a
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF; as boas práticas agropecuárias; sistema de irrigação localizada e a
agroindustrialização.
A aquisição de tratores, microtratores, implementos agrícolas e veículos utilitários, também, poderão ser
financiados, desde que no mínimo 40% do valor do projeto seja destinados para desenvolver as atividades e sistemas de
produções explicitadas anteriormente.
No tocante as fontes de recursos, o inciso VI, § 2º do art. 3º da Lei 5.024, de 25/02/2013, determina que 70% da
receita arrecadada com a concessão de uso ou o arrendamento de imóveis rurais pertencentes ao Distrito Federal, deve ser
repassada ao FDR. Frisa-se que os novos contratos de arrendamentos encontram-se sob a responsabilidade da TERRACAP
cujos valores destinados ao FDR, até a presente data não foi repassado. Entretanto, a Empresa, por meio do Processo nº
370.000.093/2015, propôs alteração nos percentuais das transferências dos recursos para o FDR/DF, que se encontra sob a
análise da Secretaria de Agricultura. Portanto, superado tal impasse o FDR espera contar, também, com esses recursos e
destiná-los a novos projetos quer seja na modalidade FDR-Crédito ou Social.
Dentre as metas para 2016, estima-se que o Fundo tenha uma arrecadação, no mínimo, na ordem de R$
4.048.392,33, e que sejam financiados 48 projetos agropecuários, as demais metas estão demonstradas no quadro a seguir:
FDR - Metas para 2016
Indicadores

Previsto
Unidade
R$
R$
R$

Quantidade
-

Arrecadação com taxas de arrendamentos (1)
Arrecadação com retorno de financiamentos (2)
Total
FDR-Crédito
Financiamentos de projetos agropecuários (3)
R$
48
Carretas Agrícolas
Und
5
Agroindústria
Und
1
Custeio Olericultura
Hectare
1,5
Custeio Agrícola
Hectare
20
Custeio Pecuário
Rés
40
Estufas
Und
35
Bovinocultura Leiteira
Rés
40
Microtratores Agrícolas
Und
5
Outros Implementos Agrícolas
Und
60
Tratores Agrícolas
Und
15
Veículos Utilitários
Und
10
Ocupação do Solo(4)
Hectare
720
Mão-de-Obra(5)
Pessoa
288
Familiar
Pessoa
144
Contratada
Pessoa
96
Temporária
Pessoa
48
(1) Considerando a arrecadação de 2015 + 10%
(2) Retorno de financiamentos, sem considerar os descontos de adimplência e nem os juros de mora
(3) PPA 2016-2019
(4) Média de 50 hectares (ha) por projeto
(5) Média de 6 mão de obra por projeto

Valores (R$)
1.371.224
2.677.168
4.048.392
3.230.563
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8.5. FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL – UO: 14.903
Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS, administrado pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi criado pela Lei Complementar nº 763, de 30/05/2008.
Missão
O Fundo tem como missão indenizar os produtores pecuários no âmbito do DF, visando mitigar os prejuízos
financeiros causados pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas..
Objetivos específicos
I. Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas
contempladas em programas de controle sanitário no âmbito do Distrito Federal;
II. Suplementar recurso para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços relativos à
vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária.
Conselho Administrativo
Criado pelo artigo 4º da Lei supracitada é composto por representantes titulares e suplentes indicados pelos
seguintes órgãos e entidades:
I. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF;
II. Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF;
III. Superintendência Federal de Agricultura no Distrito Federal – SFA/DF;
IV. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF;
V. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAP/DF;
VI. Associação dos Produtores e Processadores de Leite do Distrito Federal – Aproleite/DF;
VII. Associação dos Avicultores do Planalto Central – Aviplac;
VIII. Associação dos Criadores de Ovinos do Distrito Federal – Acob/DF;
IX. Associação dos Criadores do Planalto – ACP.
Atribuições do Conselho Administrativo do FDS
I. Elaborar seu regimento;
II. Selecionar e autorizar o pagamento de indenização a que se refere o art. 2º, inciso;
III. Autorizar a liberação de recursos para os fins previstos no art. 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 763, de
30/05/ 2008, mediante solicitação da Secretaria Executiva do FDS;
IV. Propor medidas ou programas para aperfeiçoamento de atividades de vigilância sanitária e epidemiológica,
educação sanitária e comunicações relacionadas ao FDS;
V. Exercer o controle de utilização dos recursos do FDS;
VI. Publicar, trimestralmente, no Diário Oficial do Distrito Federal, os valores depositados nas rubricas do FDS.
Beneficiários do FDS
Produtores rurais do Distrito Federal, cujos animais foram abatidos ou sacrificados por doenças
infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário no âmbito do Distrito Federal.

1. REALIZAÇÃO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9110 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS
0001 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE
ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6201

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
252.405
3.936
3.936
3.936
252.405
252.405

3.936
3.936

3.936
3.936

3.936
3.936

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015 foi pago R$ 3.935,89, referente à indenização ao abate/sacrifício de 02 animais com suspeita de
doenças infectocontagiosas. Estão em trâmite na SEAGRI/DF 18 processos, com solicitação de indenização de animais, para a
avaliação do requerimento e posterior deliberação do Conselho.

3. PERSPECTIVAS PARA 2016
As perspectivas para 2016 são de concluir a análise dos processos iniciados em 2015 e posterior indenização
aos produtores se for o caso. Espera-se que não haja no Distrito Federal nenhum animal suspeito ou atingido por doenças
infectocontagiosas e nem a necessidade de indenizações pelo abate/sacrifícios de animais acometidos por tais doenças.
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9. SECRETARIA DE ESTADO CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - UO: 16.101

A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - SECULT, órgão integrante do Governo do Distrito
Federal e conforme Decreto nº 36.236, de 1º/01/2015 que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito
Federa, tematuação e competência nas seguintes áreas:
I - Elaborar e implementar políticas públicas de cultura, garantindo as condições para o exercício efetivo e
progressivo dos direitos culturais dos habitantes do Distrito Federal;
II - Implementar programas e ações visando o desenvolvimento cultural do Distrito Federal, em articulação com
os demais setores da administração pública e com a comunidade;
III - Incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão, garantindo o acesso da população à
produção e fruição de bens culturais por meio da oferta de um sistema público e diversificado de programas, projetos e
serviços;
IV - Contribuir para a afirmação da identidade cultural dos habitantes do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

26

216

7

140

389

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

63

-

29

-

92

Órgãos do GDF

3

3

6

6

18

Órgãos do Governo Federal

1

-

-

-

1

-

Requisitados

3

-

1

4

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

93

222

42

147

504

(-) Cedidos para outros órgãos

-

21

-

-

21

93

201

42

147

483

Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CULTURA
OBJETIVO GERAL: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a
promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na
sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a
promoções de atividades culturais.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1285 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA
500.000
0
0
0
2396 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
800.000
1.685.476
1.685.476 1.568.843
5284 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
800.000
1.685.476
1.685.476 1.568.843
3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
7.596.819
1.700.936
73.267
0
3889 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
500.000
1.700.936
73.267
0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
25.964.000
7.328.507
3.666.060 2.857.807
0041 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL
1.000.000
4.591.732
1.749.885 1.037.556
0104 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA
BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL
1.400.000
1.485.247
1.485.247 1.466.252
2811 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO
NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL
200.000
1.600
1.600
1.600
3982 - APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO DF
2.350.000
380.000
359.400
352.400
6051 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO "CARAVANA DAS
HITÓRIAS"-DISTRITO FEDERAL
0
69.928
69.928
0
4090 - APOIO A EVENTOS
40.962.000
2.048.355
1.310.370
999.621
0040 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL
1.000.000
748.193
748.193
734.944
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AÇÃO/SUBTÍTULO
0068 - APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL
3354 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO
FEDERAL
3407 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL NO DISTRITO FEDERAL
3435 - APOIO AO EVENTO HALLEL SOM E VIDA
4091 - APOIO A PROJETOS
5830 - APOIO A PROJETOS-DE ARTE E CULTURA NAS ESCOLAS - NUM
SÓ PISCAR-DISTRITO FEDERAL
5831 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO RODA DE SAMBA VAI
ÀS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL
5836 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO METAMORFOSE- SÃO
SEBASTIÃO
5837 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO MAIS CIDADANIA NAS
ESCOLAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL
5852 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO PORÃO DO ROCK 18
EDIÇÃO-DISTRITO FEDERAL
6059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
8772 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO
FEDERAL
9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK
0001 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6219
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
4.000.000
80.162
51.992
51.992
4.000.000
2.980.000
100.000
4.920.000

730.000
300.000
100.000
1.470.000

212.685
297.500
0
1.059.000

212.685
0
0
1.059.000

0

50.000

0

0

0

60.000

60.000

60.000

0

120.000

0

0

0

140.000

0

0

0
200.000

1.100.000
2.083.198

999.000
345.001

999.000
345.001

200.000
4.100.000
3.400.000
85.642.819

2.083.198
2.864.415
2.864.415
19.180.887

345.001
2.864.415
2.864.415
11.003.589

345.001
2.864.415
2.864.415
9.694.688

Objetivo Específico: 001 - Promover a estruturação da política do livro e da leitura, contribuindo para o
desenvolvimento sociocultural da população do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do
Entorno – RIDE, através de ações de formação, estruturação de bibliotecas, ampliação da mala do livro e apoio a
cadeia produtiva do livro.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de Índice Mais
Periodicidade
Apurado Em
Medida
Recente
de Apuração

1061

Bibliotecas públicas modernizadas

Unidade

-

Anual

31/05/2011

1062

Pontos de Leitura instalados

Unidade

-

Anual

31/05/2011

1063

Edição de livros em formatos especiais (Braile,
áudio-livro e e-book) título – ano.

Unidade

-

Anual

31/05/2011

1064

Agentes da Mala do Livro capacitados e
qualificados
Bibliotecas instaladas

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Bibliotecários e auxiliares capacitados e
qualificados em mediação de leitura
Atividades, ações e projetos sociais de leitura
apoiados.
Prêmio para reconhecimento às ações de
incentivo às práticas sociais de leitura no Distrito
Federal

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Unidade

-

Anual

31/05/2011

1190
1191
1192
1193

Fonte da
Informação

Desejado Em

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
5
0
10
0
10
0

2013
5
0
10
0
20
0

2014
5
13
10
03
30
0

2015
5
03
10
14
40
-

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

500
0
5
0
20
0
10
0
1
0

500
0
5
0
40
0
10
0
1
0

500
260
5
3
60
40
10
26
1
1

500
321
5
2
80
120
10
172
1
0

DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC

*DSBP - Diretoria do Sistema de Bibliotecas Públicas

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1064
1192
1193

Agentes da Mala do Livro capacitados e
qualificados
Atividades, ações e projetos sociais de leitura
apoiados.
Prêmio para reconhecimento às ações de incentivo
às práticas sociais de leitura no Distrito Federal

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade de
Apuração

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Resultado

Desejado Em

2012 2013 2014 2015
Desejado 500 500 500 500
Alcançado 0
90
321
Desejado
10 10 10 10
Alcançado 0
2
172
Desejado
1
1
1
1
Alcançado 0
2
1

Fonte da
Informação
DSBP-SEC
DSBP-SEC
DSBP-SEC

Panorama dos Serviços do Sistema de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal
 27 bibliotecas públicas existentes nas RAs, sendo 02 novas;
 388.263 visitas de público às bibliotecas públicas do DF;
 485.000 livros compondo o acervo das bibliotecas públicas;
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 321 Malas do Livro em acervos domiciliares no DF, sendo 271 em unidades residenciais, 10 nos Centros
Olímpicos, 06 nas estações do metrô; 08 na Capes/Secretaria de Saúde; 06 na Secretaria da Criança e do Adolescente
(unidades de internação, casas de semiliberdade e nas casas abrigo); 02 nas unidades prisionais da Secretaria de Segurança
(Penitenciária da Papuda e Presídio Feminino); 18 nos Coses;
 1.554 livros processados pela gerência de informação;
 Livros recebidos da comunidade e instituições parceiras: Gerência de Informação: 2.547 exemplares; Mala
do Livro: média de 50.000 exemplares;
 Livros repassados às Bibliotecas Públicas, Comunitárias, ao Programa Mala do Livro, às comunidades e
Instituições parceiras interessadas, oriundos de doações. Não são suficientes para compor acervo de qualidade e nem suprem
as necessidades de informação dos usuários. Centro de informação: 2.645 livros; Mala do Livro: média de 42.000 livros.
Cronograma de Eventos Realizados - 2015
Ações

Local

Atividades / Objetivo

Diagnósticos das Bibliotecas
Públicas do DF

Bibliotecas Públicas das
RAs/DF

Realizar levantamento das
reais necessidades das 28
Bibliotecas Públicas do DF

Encontro com Agentes de Leitura

Samambaia

Comemoração em homenagem
ao dia do Bibliotecário

Biblioteca Nacional de
Brasília

Participação em evento de
homenagem ao Dia Internacional
dos Contadores de História
promovido pela Câmara dos
Deputados
Revitalização da Biblioteca
Pública da Ceilândia

Câmara dos Deputados

Encontro para troca de
informações, incentivo aos
agentes e atualização de
dados.
Palestra, contação de
histórias, relatos de agentes
de leitura do Programa.
Homenagens aos
contadores de história.

Celebração ao Dia do Livro:
Biblioteca na Vila
Participação em evento na
Biblioteca Braille de Taguatinga

Núcleo Bandeirante

Seminário Regional em
Bibliotecas Escolares e Públicas

Biblioteca Pública da
Ceilândia

Biblioteca Braille
DorinaNowil de
Taguatinga
SESI / Goiás

Encontro com Agentes de Leitura

Ceilândia

Reunião com os administradores
das RAs.

Gama; Vicente Pires;
Estrutural; Ceilândia
Riacho Fundo II;
Planaltina ;Riacho Fundo I
; Paranoá; Samambaia
Recanto das Emas;
Brazlândia; Fercal;
Águas Claras; Taguatinga
Vila Planalto

Festival do Beco

Curso de Capacitação para
Profissionais Atuantes em
Bibliotecas Públicas
Inauguração do espaço de leitura
do Projeto Arte do Saber

Ceilândia, Gama, Águas
Claras, Taguatinga.

Reunião com coordenadores de
Bibliotecas Públicas
Inclusão de quatro Bibliotecas

Biblioteca Nacional

Unidade de Internação do
Recanto das Emas

Biblioteca Nacional

População
atendida/quantitativo
X

Resultados

35

-Acervo desatualizado
- Falta de pessoal qualificado
- Estrutura física deteriorada
- Falta de internet
- Falta de recurso orçamentário
Fortalecimento das equipes

70

Fortalecimento das equipes

300

Fortalecimento as equipes
parceiras.

Seleção, organização,
desbaste do acervo
manutenção e melhoria na
parte física com apoio da RA
da Ceilândia e da
comunidade.
Valorização da leitura, do
livro e da biblioteca.
Projeto Contando Histórias
no Ponto

Abrangência a População
de modo geral

Atividade realizada
Com a manutenção do espaço
físico e com a chegada de
profissionais qualificados

150

Difusão do livro e da leitura

52

Difusão do livro e da leitura

Participação em Seminário
com apresentação de
politicas públicas do livro e
leitura do DF.
Encontro para troca de
informações, incentivo aos
agentes e atualização de
dados.
Estabelecer uma relação de
parceria buscando maior
fortalecimento às Bibliotecas
Públicas.

85

Fortalecimento das ações e
novos empreendimentos
voltados para o setor.

20

Difusão do livro e da leitura e
Fortalecimento das equipes
parceiras.

14

Fortalecimento das
equipes
parceiras
intercambio das ações.

Oficinas, feiras, espetáculos,
teatro, música, cinema ao ar
livre, poesia e a Mala do
Livro.
Capacitação técnica

400

Difusão do livro e da leitura

100

Formação técnica de pessoal

Apoio ao projeto com
doação de livros e apoio
técnico
Reuniões mensais para
alinhamento das ações
Visa ajudar líderes e

70

Difusão do livro e da leitura

38

Fortalecimento e intercambio
das Ações.
Inclusão digital

Em fase de implantação.

e

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

180

Ações

Local

Atividades / Objetivo

Públicas no Projeto CDI
Bibliotecas, uma iniciativa do
Comitê para a Democratização
da Informática (CDI) em uma
parceria estratégica com The Bill
& Melinda Gates Foundation.

Biblioteca Pública de
Brasília
Biblioteca Pública de
Sobradinho
Biblioteca Pública de São
Sebastião

Revitalização da Biblioteca
Pública do Riacho Fundo I

Biblioteca Pública do
Riacho Fundo I

profissionais da biblioteca
pública a integrar ideias e
serviços inovadores nesse
espaço em resposta à
evolução das necessidades
de suas comunidades ao
projeto.
Seleção, organização,
desbaste do acervo
manutenção e melhoria na
parte física com apoio da RA
local e Rede Gasol.
Estratégias de ação para a
promoção do livro e leitura
no DF
Implantação da Biblioteca
Pública (seleção e
organização do acervo, e do
espaço físico)
Implantação da Biblioteca
Pública (seleção e
organização do acervo, e do
espaço físico)
Semana literária

Encontros com a primeira dama
Palácio do Buriti
para tratar de políticas públicas
do livro e da leitura
Inauguração da Biblioteca Pública Vicente Pires
de Vicente Pires
Inauguração da Biblioteca Pública Cidade Estrutural
da Cidade Estrutural
X Chocolate Literário

Escola Classe 2 Ceilândia
Apoio ao Evento Cinema e Cordel Aliança Francesa

Inauguração do espaço de leitura
do Projeto Arte do Saber

Unidade de Internação de
São Sebastião

Participação em ação social

Itapoã

Participação em Sessão Solene
em homenagem ao escritor João
Henrique Serra Azul
Apoio à Feira do Livro realizada
pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal por ocasião do
Dia Internacional do Livro

Auditório JK da
Procuradoria Geral da
República
Câmara Legislativa do
Distrito Federal

Apoio ao Projeto Cultura no
ônibus idealizado pela Empresa
de transportes Piracicabana
inaugurado em 29 de outubro
Revitalização e ampliação do
Programa Mala do Livro nas
estações do Metrô

Palestra com escritora e
pesquisadora francesa
SilyeDebs e exposição de
cordel
Apoio ao projeto com
doação de livros e apoio
técnico
Atividades de fomento ao
livro e leitura com o Projeto
Mala do Livro
Evento cultural e de
reconhecimento ao escritor

Exposições e lançamentos
de livros, contação de
histórias, poemação, com a
participação de escritores,
alunos e educadores.
Rodoviária do Plano Piloto Contação de histórias,
poesia, música, valorização
da leitura e da biblioteca.
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População
Resultados
atendida/quantitativo
à comunidade quanto ao
acesso informacional.

Abrangência a População
local de modo geral

Atividade realizada
com a manutenção do espaço
físico e com a chegada de
profissional bibliotecário.

Abrangência a População
do DF

Fortalecimento das
parcerias e intercambio das
ações
Implantação de Biblioteca
Pública na cidade.

120

136

Implantação de Biblioteca
Pública na cidade

232

Difusão do livro e da leitura

70

Difusão do livro e da leitura

83

Difusão do livro e da leitura

1000

Difusão do livro e da leitura

180

Fomento cultural

600

Difusão do livro e da leitura

400

Difusão do livro e da leitura

Proposta para as seis
Estações do Metrô com a
expansão para mais
quatro até 2018.

Proposta em
desenvolvimento. Tem como
objetivo fortalecer, ampliar o
acesso e a circulação do
livro.

Abrangência à População
do DF que circula nas
estações do metrô

Difusão do livro e da leitura e
fortalecimento das ações.

8º Seminário Internacional de
Bibliotecas Públicas e
Comunitárias

Centro de Convenções
Rebouças – São Paulo

250

Difusão do livro e da leitura e
fomento das ações.

Curso de Conservação e
Restauração de Acervo

EGOV- Escola de
Governo do DF

Apresentação do Programa
Mala do Livro nos Painéis e
Pôsteres selecionados para
o 8º Seminário Internacional
de Bibliotecas Públicas e
Comunitárias
Capacitação técnica
profissional. O curso está
aguardando empenho
orçamentário

30

Capacitação técnica dos
Profissionais atuantes nas
BPs/DF

Gestão da Informação
Responsável pelo desenvolvimento de coleções e processamento técnico da Biblioteca Nacional de Brasília,
suporte técnico, envio de doações de acervo à Diretoria do Sistema de Bibliotecas Públicas. Durante o exercício 2015, foram
selecionados materiais bibliográficos especiais e obras raras que foram doadas para a Biblioteca Nacional de Brasília.
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Cronograma de Atividades Realizadas – 2015
Ações

Local

Orientar tecnicamente as
Bibliotecas do Sistema

Atividades / Objetivo

População
atendida/quantitativo
28 Bibliotecas Públicas e
BNB

Bibliotecas
Públicas do DF
e BNB
BNB

Acompanhar, orientar e
avaliara organização do
acervo.
Seleciona e organiza o
acervo recebido

Selecionar material bibliográfico,
impresso ou eletrônico

BNB

28 Bibliotecas Públicas e
BNB

Processar tecnicamente o acervo
bibliográfico da BNB
Enviar material bibliográfico às
bibliotecas e BNB

BNB

Organizar, selecionar e
distribuir o acervo da BNB
e das BPs
Processamento técnico

BNB

Ampliar o acervo das BPs
e BNB

28 Bibliotecas Públicas e
BNB

Elaborar estatísticas mensais de
recebimento e envio de doações

BNB

Controlar o fluxo de
doações e recebimentos
de acervo

28 Bibliotecas Públicas e
BNB

Receber material bibliográfico por
meio de doações

28 Bibliotecas Públicas e
BNB

BNB

Resultados
Fortalecimento quanto à seleção e
organização do acervo.
Formação de acervo
SBP: 2.547 exemplares
BNB: 4.142 exemplares
Aumentode acervo nas Unidades
informacionais.
Total: 4.319 exemplares
Aumento de acervo disponível para
empréstimo - Total: 1.554 exemplares.
Aumentode acervo nas Unidades
informacionais. SBP: 2.645 exemplares
BNB: 1.235 exemplares.
Quantificação de entrada e saída de
itens bibliográficos.

Programa Mala do Livro
O Programa Mala do Livro coordena ações que promovem a leitura em comunidades de pouco ou nenhum
acesso a bibliotecas públicas e conta hoje com 321 caixas-estante que contém cerca de 200 livros entre volumes literários,
didáticos, revistas, dicionários, enciclopédias e gramáticas. Instalados em unidades prisionais, centros olímpicos, alguns
hospitais, nas estações do metrô, em instituições públicas e de interesse social, em residências nas regiões administrativas do
DF, no entorno e nas áreas rurais. Essas minibibliotecas em residências contam com o apoio voluntário dos Agentes de Leitura
que realizam empréstimos de livros e promovem atividades culturais e de acompanhamento às tarefas escolares.
Área de Abrangência – 2015 - Programa Mala do Livro
Local
Regiões Administrativas e Entorno do DF
CAPES
Centros Olímpicos
COSES
Unidades de Internação, Casas de Semiliberdade e Casas Abrigo.
Unidades Prisionais
Estações do Metrô/DF

Quantidade
271
08
10
18
06
02
06

Público Alvo
Comunidade local
Pacientes atendidos por essas instituições
Público participante de atividades desportivas e funcionários
Públicos atendidos por essas instituições
Jovens e adultos que cumprem medidas
Adultos que cumprem medidas legalmente impostas
Usuários do Metrô/DF e público em geral

Em 2015 o Programa Mala do Livro participou de atividades/eventos em várias regiões do Distrito Federal e
Entorno, conforme o seguinte cronograma:
Cronograma de Atividades - 2015
Ações

Local

Piquenique com arte

Samambaia

Encontro com Agentes de Leitura

Samambaia

Encontro do Projeto Ler Brincando da
Associação de Deficientes do Varjão
Comemoração ao dia do Bibliotecário

Varjão

Ação Social da Secretaria da Mulher, Igualdade
Racial e Direitos Humanos
Homenagem da Câmara dos Deputados ao Dia
Internacional dos Contadores de História
Celebração ao Dia do Livro: Biblioteca na Vila
Samambaia vai ao Setor de Diversões Sul
Ação de doação de sangue

Biblioteca Nacional de
Brasília
São Sebastião
Câmara dos Deputados
Núcleo Bandeirante
SDS/CONIC
Fundação Hemocentro

Comemoração do Dia do Trabalhador

Zoológico

Encontro com Agentes de Leitura

Ceilândia

Participação na Ação Social da Secretaria da
Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Participação na XXVI Semana do Produtor Rural
em Tabatinga
Participação na Ação Global -SESI e GLOBO

Fercal
Planaltina DF
Estrutural

Atividades / Objetivo
Ocupação do Parque Três Meninas, cultura e
lazer.
Troca de informações, incentivo aos agentes e
atualização de dados.
Contação de histórias, distribuição de gibis e
livros.
Palestra, contação de histórias, relatos de
agentes de leitura do Programa.
Orientações jurídicas, palestras de saúde,
nutrição, culinária, incentivo à leitura.
Homenagens e contação de história.
Valorização da leitura, do livro e da biblioteca.
Comemorar o 55º aniversário de Brasília.
Doação de sangue de agentes e leitores do
Programa.
Espaço para leitura, distribuição de gibis e
livros.
Troca de informações, incentivo aos agentes e
atualização de dados.
Orientações jurídicas, palestras de saúde,
culinária, incentivo à leitura.
Espaço para leitura, distribuição de gibis e
livros.
Espaço para leitura, distribuição de gibis e
livros, cursos, diversão e serviços.

População atendida /
quantitativo
200
35
90
70
400
300
150
600
50
1500
20
300
100
3000
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Ações

Local

Bikenique Brasília

Parque da Cidade

Feira do Troca.

Olhos D' Água, Distrito
de Alexânia-GO.

A Hora do Conto

Participação no Fórum da Economia Solidária

Centro Olímpico e
Paraolímpico de
Samambaia
Assentamento Rosa
Luxemburgo, DF 280.
Biblioteca Pública do
Gama
Ceilândia

Encontro de leitura entre crianças

Samambaia Sul

Festival do Beco

Vila Planalto

11º Piquenique com arte

Samambaia

12º Piquenique com arte

Samambaia

Visita monitorada no zoológico

Zoológico

Participação na Ação Social da Secretaria da
Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Encontro com Agentes de Leitura.

Arraiá entre Vizinhança
Encontro de agentes de leitura

São Sebastião
São Sebastião

Guará na Rua - Rota 156
Participação na Colônia de Férias - SESI

Guará
Gama

Participação no Dia Internacional da Juventude
Ação Social da Secretaria da Mulher, Igualdade
Racial e Direitos Humanos.
Inauguração do espaço de leitura do Projeto Arte
do Saber
Dia Nacional da Construção Social
13º Piquenique com arte

Estrutural
Sobradinho

Guará na Rua - Rota 156
Inauguração da Biblioteca Pública da Estrutural
Evento Cinema e Cordel

Guará
Estrutural
Aliança Francesa

Participação na Ação Social da Secretaria da
Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Encontro com Agentes de Leitura

Sobradinho

Guará na Rua - Rota 156
Rua de Lazer Como Nossos Pais Faziam
Ação Social
Feira do Livro

Guará
Riacho Fundo I
Itapoã
Câmara Legislativa do
Distrito Federal
Rodoviária do Plano
Piloto
São Paulo

Projeto Cultura no Ônibus
8º Seminário
Internacional de Bibliotecas Públicas e
Comunitárias

Unidade de Internação
do Recanto das Emas
Samambaia

Planaltina

Relatório Anual de Atividades 2015 – SECULT
População atendida /
Atividades / Objetivo
quantitativo
Espaço para leitura, distribuição de gibis e
livros.
Troca, escambo e aquisição de produtos
nativos, muita música, artesanato,
1200
antiguidades, gastronomia e a leitura com a
Mala do Livro.
Contação de histórias, distribuição de gibis e
250
livros.
Orientações jurídicas, palestras de saúde,
culinária, incentivo à leitura.
Troca de informações, incentivo aos agentes e
atualização de dados.
Espaco de leitura e distribuição de gibis e
livros.
Contação de histórias, distribuição de gibis e
livros.
Oficinas, feiras, espetáculos, teatro, música,
cinema ao ar livre, poesia e a Mala do Livro.
Ocupação do Parque Três Meninas, cultura e
lazer.
Ocupação do Parque Três Meninas, cultura e
lazer.
Diversão e informações sobre os hábitos e
curiosidades de várias espécies nativas e
exóticas que habitam o local, além da
conscientização ambiental.
Arte, cultura e lazer.
Troca de informações, incentivo aos agentes e
atualização de dados.
Atividades culturais, educativas e esportivas.
Contação de histórias, distribuição de gibis e
livros.
Entrega da Mala do Livro
Orientações jurídicas, palestras de saúde,
culinária, incentivo à leitura.
Valorização da leitura, do livro e da biblioteca.
Saúde, educação, cidadania e lazer.
Ocupação do Parque Três Meninas, cultura e
lazer.
Atividades culturais, educativas e esportivas.
Valorização da leitura, do livro e da biblioteca.
Palestra com pesquisadora francesa e
exposição de cordel.
Orientações jurídicas, palestras de saúde,
culinária, incentivo à leitura.
Troca de informações, incentivo aos agentes e
atualização de dados.
Atividades culturais, educativas e esportivas.
Atividades culturais, educativas e de lazer.
Saúde, educação, cidadania e lazer.
Exposições e vendas de escritores do Distrito
Federal.
Contação de histórias, poesia, música,
valorização da leitura e da biblioteca.
Apresentação do Programa Mala do Livro.

250
7
400
35
400
150
150
40
150
15
1800
100
300
250
70
1500
150
1700
120
70
200
12
1300
450
1000
600
400
01

Estatística Parcial do Sistema de Bibliotecas Públicas do DF – 2015
Regiões Administrativas
Distrito Federal
Brasília / Biblioteca 512 sul
Brasília / Artes 508 sul (**)
Gama
Taguatinga
Taguatinga/Braille DorinaNowill(*)
Brazlândia

Bibliotecas

Acervo2015

27
1
1
1
1
1
1

468.716
46.463
2.349
8.482
58.002
2.562
12.921

Frequência
Biblioteca
215.058
25.799
--10.287
25.200
5.246
233

Frequência
Telecentro
8.951
7.487
------1.464
---

Frequência
Total
248.242
33.286
--10.287
35.900
6.710
233
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Regiões Administrativas
Sobradinho I
Planaltina(**) – fechada em julho de 2015
Paranoá
Núcleo Bandeirante
Ceilândia
Guará
Cidade Estrutural (*)
Cruzeiro
Samambaia (*)
Santa Maria Norte
Santa Maria Sul
São Sebastião
Recanto das Emas 302(*)
Recanto das Emas 805(*)
Riacho Fundo I
Riacho Fundo II (**)
Sobradinho II
Candangolândia
Águas Claras
Vicente Pires (*)
Itapoã
*Biblioteca recém-inaugurada
**Biblioteca fechada

Bibliotecas

Acervo2015

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

54.824
6.836
10.937
32.180
71.987
7.624
1.180
13.393
13.251
25.016
13.559
11.684
20.500
9.060
16.136
7.123
9.647
--7.000
3.000
3.000
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Frequência
Frequência
Frequência
Biblioteca
Telecentro
Total
11.250
--11.250
2.284
---2.284
5.300
---5.300
12.574
---12.963
45.160
--45.160
3.005
--3.005
975
--975
27.295
--13.522
5.752
--5.752
2.150
--2.150
1.100
--1.100
13.740
--16.077
920
--920
890
--890
4.271
--4.850
1.017
--1.017
2.657
--3.193
------5.335
--28.800
1.570
--1.570
1.048
--1.048

As Bibliotecas Públicas realizaram por iniciativa própria atividades culturais, tais como:
– Biblioteca Pública da Ceilândia - período de maio a agosto de 2015;
– Realização de reunião para apresentação do curso de capacitação para uso e dinamização da Biblioteca
Pública a ser oferecido pela Biblioteca Pública da Ceilândia (SECULT/SPB, NUCEL/RAIX, CREC/GEB e UNB);
– Participação na Reunião dos Agentes de Leitura da Mala do Livro da Ceilândia no Espaço Digital
coordenada pela SECULT/Mala do Livro;
– Participação na reunião coletiva da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia;
– Homenagem ao Dia das Mães (confraternização com os funcionários);
– Implantação da Biblioteca Pública de Vicente Pires:
– Participação nas reuniões para implantação da biblioteca;
– Participação e assessoria na definição e no projeto estrutural do espaço físico;
– Acompanhamento do processo de instalação do ArchesLib (Programa de informatização de bibliotecas);
– Participação na Reunião do Sistema de Bibliotecas Públicas/SECULT, na Biblioteca Pública do Cruzeiro;
– Inauguração da Biblioteca Pública de Vicente Pires e nas festividades do Aniversário da Cidade;
– Abertura do Curso de Capacitação para Dinamização e Uso da Biblioteca Pública no Espaço de Eventos e
Exposições da Biblioteca com dinâmica de apresentação, contação de história e performance teatral).
– Realização do Curso de Capacitação para Dinamização e Uso da Biblioteca Pública no Espaço Digital da
Biblioteca.
– Treinamento para Profissionais atuantes em Bibliotecas.Público alvo Biblioteca Pública da Vicente Pires
– Coleta de doações de livros no Condomínio Por do Sol da Ceilândia (aproximadamente 5000 livros).
– Participação em Reunião no 10º Batalhão de Polícia Militar do DF - Policiamento e Campanhas Educativas
na área de Segurança Pública.
– Momento Julino com estudantes e comunidade em geral no Espaço de Eventos e Exposições da Biblioteca
(Ornamentação e Culinária das Regiões Brasileiras).
– Projeto de Extensão “Alfabetização, Letramento e Inclusão: A Biblioteca Pública da Ceilândia fazendo a
diferença”.
– Participação na Festa Julina da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia.
– Oficina de Encadernação no Centro de Ensino Fundamental 19 da Ceilândia para alunos e Pais
– Participação no Lançamento do Programa “Viva Brasília” do GDF no Ginásio Regional da Ceilândia.
– Reunião no Espaço Digital da Biblioteca com a participação da Secretaria de Estado de Cultura do DF,
Administração Regional da Ceilândia e Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia. Assunto: Circuito de Feiras de Livros.
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Outras Atividades
– Oficina: Projeto a Arte de Fazer, 12 participantes em cada Oficina do Projeto Livro-Livre, nas unidades de
semiliberdade de Taguatinga Sul e Uama do Recanto das Emas;
– Contação de histórias no Centro Assistencial Maria Carmem Cólera,Oficina do Projeto Livro-Livre nas
unidades Uama do Recanto das Emas;
– Curso de capacitação e dinamização em biblioteca, 30 participantes.
Imagens de Eventos com a Participação da Mala do Livro 2015
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Curso de Conservação e Restauração de Acervo - 2015

XX Encontro Nacional de Bibliotecas Públicas - 2015

Objetivo Específico: 002 - Promover a manutenção, preservação e valorização do patrimônio cultural material e
imaterial do Distrito Federal, por meio de ações de restauração, educação patrimonial e memória, revitalizando os
espaços culturais existentes e construindo novos.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

%

10

Anual

31/05/2011

Unidade

-

Semestral

31/05/2011

%

20

Anual

31/05/2011

Apurado Periodicidade
Resultado
em
de Apuração

1065

Acervo digitalizado e restaurado

1066

Quantidade de Áreas de Memória criadas

1194

Quantidade de patrimônio reformado

1195

Quantidade de museus integrados ao sistema criado

Unidade

-

Semestral

31/05/2011

1196

Quantidade de espaços culturais construídos

Unidade

-

Anual

31/05/2011

Desejado em
2012

2013

2014

2015

30
0
10
0
30
2,4
10
0
1
0

60
0
15
0
40
12
30
0
5
0

70
0
20
0
70
18
40
0
5
0

80
30
80
66
5
-

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

Fonte da
Informação
SUPAC
SUPAC
SUPAC
SUPAC
SUPAC

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1194

Quantidade de patrimônio
reformado

Unidade de
Medida
%

Índice Mais
Apurado em
Recente
20

Anual

Periodicidade de
Apuração

Resultado

31/05/2011

Desejado
Alcançado

Desejado Em
2012
30
2,4

2013
40
35

2014
70
-

2015
80
-

Fonte da
Informação
SUPAC

*A fonte da informação mudou: SUPAC (Subsecretaria do Patrimônio Cultural)
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Patrimônio Cultural
O Patrimônio Cultural em 2015 não teve orçamento específico para desenvolvimento das ações referentes a
bens materiais/imateriais. Contudo foram executadas ações já iniciadas e/ou em andamento ao longo da gestão. Seguem as
ações realizadas em 2015:
Gestão do Patrimônio
– Criação do Grupo de Trabalho para Instituto do Patrimônio Cultural – IPAC, no decorrer do exercício foram
realizadas reuniões com pessoas ligadas à área de patrimônio para contribuir com a criação do IPAC;
– Criação do Conselho de Planaltina através do Decreto nº 36.679, de 18 de agosto de 2015, órgão paritário
de caráter consultivo e deliberativo, constituído para auxiliar na elaboração, acompanhamento e avaliação da política relativa ao
patrimônio histórico, artístico e cultural da região administrativa de Planaltina. Está em fase de chamamento público para a
composição do Conselho por integrantes da sociedade civil;
– Realização de reunião com o extinto Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico – DEPHA – para
apresentação do pré-projeto do Instituto do Patrimônio Cultural, visando o fortalecimento da proposta junto ao governo;
– Criação da Comissão Permanente de análise e avaliação de registro e tombamento do Patrimônio Cultural
do DF. A comissão visa à análise de pedidos de tombamentos imateriais/materiais no Distrito Federal com intuito de selecionar
elementos de valor artístico, histórico e cultural;
– Efetuadas vistorias técnicas para análise de propostas de tombamento e registro de bens patrimoniais. Para
toda solicitação de tombamento é feito um levantamento da importância do bem referido, com material iconográfico, história do
bem, visita técnica para averiguar a solicitação, gerando-se, ao final, um relatório que irá diagnosticar o valor do objeto
solicitado;
– Participação no Grupo de Trabalho Executivo com a SEGETH e IPHAN para gestão compartilhada do
conjunto Urbanístico de Brasília. O trabalho consiste no estudodas diversas situações no Plano Piloto,a fim de discutir ações
para a preservação do referido conjunto. São realizadas reuniões a cada 15 dias onde se abordam temas e se efetivam acordos
entre IPHAN/ SEGETH/SEC;
– Elaboração de pareceres técnicos que subsidiaram a resposta desta Secretaria de Estado de Cultura ao
órgão do Ministério Público do DF sobre os seguintes temas: Preservação da Vila Planalto, de Planaltina e da Unidade de
Vizinhança;
– Realização de atendimento ao público/estudante, principalmente dos cursos de arquitetura e Museologia
para consulta nos processos de tombamento e registro;
– Confecção do Anteprojeto para criação de um centro de pesquisa do patrimônio recente.Projeto em fase de
negociação com a prefeitura e a Universidade de Havre, na França, e a Secretaria de Cultura e a Universidade de Brasília/FAU;
– Representação da Secretaria de Cultura em reuniões interinstitucionais e internacionais;
– Participação em grupos de trabalho/comissões da SECULT, tais como: portaria, chamamento público para
utilização dos espaços da Secretaria entre outros.
– Acervo e Museologia
– Criação do grupo de trabalho para Instituto do Patrimônio Cultural – IPAC;
– Organização do acervo expositivo e técnico dos museus ligados à Secretaria de Estado de Cultura – em
andamento;
– Elaboração de laudos técnicos do estado de conservação de peças museais;
– Elaboração de projeto básico para aquisição de material/equipamentos para a área de conservação e
restauro do Museu de Planaltina;
– Higienização e acondicionamento de peças com valores de bem cultural;
– Oficinas no Museu Vivo da Memória Candanga, exposições no MPI e no Panteão da Pátria, seminário no
Espaço Lúcio Costa.
– Educação Patrimonial
– Participação em reuniões do Conselho de Cultura de Samambaia; nos Diálogos Culturais e elaboração do
Plano Distrital de Cultural.
– Projeto Patrimônio Cultural em Redes - em andamento;
– Participação no Fórum Pensando Brasília, debates junto à sociedade civil, visando resgate da memória e
dos valores do Patrimônio Cultural de Brasília.
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Bens edificados
– Acompanhamento das obras em andamento do Museu de Arte de Brasília – MAB e do Centro de Danças
junto à NOVACAP;
– Elaboração de um projeto para a criação de uma saída de emergência no Panteão da Pátria Tancredo
Neves. O projeto prevê a criação de escada de incêndio externa, que será ligada ao monumento por meio de duas passarelas a
céu aberto, porém, por se tratar de um imóvel tombado e a área onde se prevê a intervenção predial trata-se de um bem de uso
comum, foi necessário apresentação e aprovação pelo CONSPLAN – órgão colegiado com função consultiva e deliberativa de
auxiliar a administração na formulação, análise, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos instrumentos de execução
da política territorial e urbana. Obteve-se aprovação do conselho e será desenvolvido em 2017 e licitado até 2018;
– Acompanhamento do projeto de revitalização das praças de Planaltina, ação conjunta com o Ministério
Público e outros órgãos do DF. O Ministério Público solicitou a colaboração da Secretaria de Estado de Cultura numa ação de
compensação ambiental para elaborar as diretrizes e acompanhar a elaboração dos projetos desenvolvidos na área de tutela de
um bem tombado, no caso, a área em torno da Praça de São Sebastião e Praça Salviano Guimarães;
– Elaboração de projetos pontuais e emergenciais no Memorial dos Povos Indígenas para evitar danos ao
acervo e ao edifício. Foi desenvolvido um projeto de restauro parcial nas paredes externas do museu, cujo projeto foi
encaminhado/aprovado pelo IPHAN, contudo, não foi executado devido à indisponibilidade orçamentária;
– Retomada do anteprojeto de reconstrução do alojamento dos solteiros, localizado na Vila Planalto. A
retomada representa uma das demandas do plano de ação da Vila Planalto. Elaborou-se um anteprojeto para a construção da
Praça Rabelo e estuda-se a necessidade da implantação das edificações que serão destinadas ao uso comercial da Vila;
– Estudo de adequação/ampliação do palco do Cine Brasília,bem como criação de depósito para os
instrumentos e camarins para os ensaios dos músicosda Orquestra. Diante do fechamento do Teatro Nacional por
determinação do Ministério Público, a orquestra do Teatro Nacional encontra-se impossibilitada de realizar os ensaios. De forma
emergencial e provisória, até o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e reabertura do Teatro, a área técnica da
diretoria de preservação apresentou o projeto de adequações para promover os ensaios dos músicos no Cine Brasília, em
andamento para licitação;
– Diagnóstico de estado de conservação dos próprios e bens tombados – em andamento;
– Projeto Básico de Arquitetura para a restauração do Conjunto Fazendinha. A elaboração do projeto de
restauro é uma das demandas do Plano de Ação da Vila Planalto. Foi realizado o levantamento das edificações, bem como
reuniões com as organizações sociais para viabilizar o programa de necessidades para cada espaço. São cinco edificações
originais em madeira e em conjunto com a Novacap estão sendo realizados projetos inicialmente para duas casas;
– Análise e aprovação de projetos dos bens culturais tombados ou de valor cultural que não fazem parte da
Secretaria;
– Estudo técnico sobre a reabertura do Teatro Nacional e do Espaço Cultural Renato Russo. A Secretaria, no
intuito de reabrir pelo menos parcialmente os espaços citados, promoveu vistorias do Corpo de Bombeiros do DF e do Ministério
Público, das quais gerou um relatório técnico para viabilizar o estudo;
– Estudos para viabilidade de parcerias público-privadas, com vistas à restauração do Museu Vivo da Memória
Candanga, no Núcleo Bandeirante e a maquete do Espaço Lúcio Costa, no Complexo Cultural 3 Poderes;
– Elaboração de diretrizes para utilização da Concha Acústica em eventos culturais, além da análise de
layouts dos eventos;
– Elaboração de diretrizes para utilização de espaço público tombado,Galeria AthosBulcão, Museu do
Catetinho e Memorial dos Povos Indígenas;
– Elaboração do projeto de estacionamento do Complexo Cultural da República;
– Anteprojeto do Anexo do Cine Brasília encaminhado aos órgãos de aprovação, IPHAN e SEGETH, para
avaliação da proposta idealizada por Oscar Niemeyer e desenvolvida pelos técnicos. O projeto já foi aprovado pelo IPHAN e
aguarda a aprovação da SEGETH para continuidade dos trabalhos;
– Anteprojeto do depósito do Catetinho, encaminhado ao IPHAN para consulta prévia da intervenção. A
proposta foi aprovada e será desenvolvido o projeto executivo até 2018.
Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul
Em 2014 foi desenvolvido o projeto de readequação do Espaço Cultural Renato Russo por solicitação da
Secretaria de Estado de Cultura à Secretaria de Infraestrutura. Aobra foi estimada em R$ 5.671.514,57 (cinco milhões,
seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), e será firmado convênio para
execução.
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Centro de Danças
Em 2014 a obra foi licitada em R$ 3.082.984,11 (três milhões, oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro
reais e onze centavos); iniciada, porém paralisada, devido à falta de recursos, sendo ela suspensa até regularização. Já no
segundo semestre foi firmado convênio com a Terracap para a retomada da obra com previsão de entrega para o segundo
semestre de 2016. A Novacap está fiscalizando os serviços juntamente com a equipe técnica desta Unidade. Há um trabalho
conjuntoquanto às adequações do projeto em relação à estrutura já existente, de forma a promover uma arquitetura compatível
e propor soluções.
Museu de Arte de Brasília – MAB
Obra licitada em 2014, no valor de R$ 3.245.985,92 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos
e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Projeto executado pelo antigo escritório de projetos da Casa Civil em
conjunto com esta Secretaria. Assim como o Centro de Danças, a obra esteve paralisada devido à falta de recursos, sendo
suspensa até regularização. No final do exercício foi realizada revisão, pela Novacap, dos projetos e das planilhas para a
retomada da obra. Contudo, diagnosticou-se a necessidade de detalhamento dos projetos, bem como dos valores constantes
na planilha, cuja quantia encontra-se defasada em relação ao preço de mercado. Diante da situação, não foi firmado o convênio
previsto, tendo em vista o aguardo na regularização da questão processual e do reajuste dos serviços ora subfaturados e/ou
ausentes nas planilhas.
Museu Nacional do Conjunto Cultural da República
As atividades desenvolvidas pelo Museu no exercício 2015 compreenderam:
Exposições
– Situações Brasília 2014 – Prêmio de Arte Contemporânea do Distrito Federal, em sua segunda edição; foi
incorporado ao acervo do Museu Nacional um total de mais de sessenta obras de 20 artistas brasileiros. Tais obras foram
recebidas em doação por meio dos prêmios aquisitivos distribuídos nas duas edições, mecanismo essencial do projeto. A
exposição aconteceu no período de 13/11/2014 a 11/01/2015, no Expositivo Principal, com público: 17.311 pessoas.
– Re-Conhecimento – A Gravura Norueguesa Contemporânea. A exposição teve o objetivo de mostrar ao
público as artes gráficas norueguesas e a riqueza de suas referências artísticas e culturais. Artes que se desenvolveram de
maneira independente, mas em profundo diálogo com as tendências europeias e globais. Apresentou cerca de 100 obras de 21
artistas representando várias técnicas e estilos, mostrando a complexidade e variedade do extenso universo das artes gráficas
norueguesas dos últimos 25 anos. Período de 04/12/2014 a 25/01/ 2015, na Galeria Acervo, com público visitante de 30.316
visitantes.
– Acervos em Movimento III – apresentou obras que se somaram ao patrimônio artístico do Governo do
Distrito Federal por meio de prêmios e doações, que no seu conjunto, representam a identidade visual do DF. Período de
31/01a 05/04/2015, no Expositivo Principal, com público: 34.707 visitantes.
– Naturaleza Fragmentada – exposição de artistas contemporâneos da coleção da secretaria de Relações
Exteriores do México que tomou como ponto de partida diversas gradações da relação entre o ser humano e seu entorno para
oferecer uma mirada, e uma interpretação, da produção artística contemporânea do México. Período de 03/03 a 03/05/2015, no
Mezanino, com público de 42.875 visitantes.
– Afrolatinas – exposição audiovisual composta por imagens captadas nas 7 edições do Festival latinidades.
As fotos e vídeos foram capturados entre 2008 e 2014. Mulheres negras de todos os estados brasileiros, além de países
estrangeiros que também estiveram presentes na exposição, inspirando a construção de uma sociedade livre de desigualdades
de gênero e raça. Mulheres negras detentoras de saberes indispensáveis, herdeiras de memórias e legados, doutoras – dentre
outras – sobreviventes da sociedade racista e machista – estas são as personagens centrais da exposição que, não por acaso,
foi lançada no Dia Internacional da Mulher, no período de 08 a 28/03/2015, na Galeria Térreo, com público de 6.469 visitantes.
– As Meninas do Quarto 28 – composta de um comitê curatorial composto por DodiChansky, Karen Zolko e
Roberta Sundfeld, e chancelada pela ONU, retratou, por meio de desenhos feitos por meninas judias que passaram pelo Quarto
28, o dia a dia de cerca de 50 crianças que viveram no campo de concentração de Theresinstadt, próximo à cidade de Praga,
durante a Segunda Guerra Mundial. Período de 20/03 a 26/04l de 2015, no Anexo, com público de 27.772 visitantes.
– OndeAndaAOnda – inaugurada no dia 30/04 cumprindo o calendário das comemorações do 55º aniversário
da cidade. 17 galerias participaram da mostra que é um mapeamento dos espaços destinados às artes plásticas surgidas no DF
nos últimos anos. Período de 30/04 a 02/08/2015, no Expositivo Principal, com público de 97. 680 visitantes.8. A Mecânica dos
Animais Dramáticos – apresentou pinturas em telões e esculturas em materiais diversos. A instalação foi formada por figuras
alegóricas em grupos formando cenas dramáticas de um teatro mudo e estático constituído por homens e animais. Em suma, a
exposição foi um grande tableau vivant, que ocorreu no período de 04 a 31/05/ 2015, na Sala 02, com público de 12.117
visitantes.
– Uma Longa Jornada – mostra fotográfica sobre os refugiados da Palestina CCSP. Foi uma exposição
itinerante, inédita no Brasil, que teve como objetivo informar e conscientizar o público sobre a realidade dos refugiados da
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Palestina e o trabalho desenvolvido pelo UNRWA desde 1950. Composta por 40 fotos e cinco curtas-metragens a exposição
conta a história da prolongada crise de refugiados. Período de 06/05a 27/06/2015, na Galeria Térreo, com público de 23.420
visitantes.
– Sei Não Poiesofia – o Poeta Antônio Miranda e o fotógrafo Sílvio Zamboni, professores da Universidade de
Brasília, participam da elaboração de um livro de arte intitulado, sugestivamente, “Sei Não”, em um diálogo verbivisual entre
poesia, filosofia e fotografia. Período de 11/06 a 12/07/2015, na Sala 02, com público de 17.114 visitantes.
– O Império do Meio – projeto documental realizado pelos fotógrafos Arthur Monteiro e Isabela Lyrio. Durante
6 meses, em 2010 e 2012, viajaram por 30 cidades e vilarejos, passando por rotas comerciais modernas e da antiguidade,
megalópoles e terras remotas. Com textos de Maria Lúcia Verdi e Júlio Jatobá, artistas e pensadores brasileiros que viveram na
China, o projeto buscou aproximar o público brasileiro do documentário. Período de 14/07 a 15/08/2015, na Sala 02, com
público de 23.228 visitantes.
– Gravadores em destaque no acervo do MAB – gravuras; fazem parte do acervo do MAB, criado em 1985,
com a coleção formada pela SECULT nas décadas anteriores. Tendo em vista o MAB encontrar-se fechado aguardando
reforma desde 2007, o acervo está sob a guarda do museu. Período de 16/07 a 15/08/2015, no Mezanino, com público de
20.761 visitantes.
– Gráficos: 50 Anos e Além – exposição composta por trabalhos de alunos e ex-alunos da renomada RCA
(Royal CollegeofArt de Londres); ingressou no Brasil como parte do 7º Congresso Internacional de Design de Informação.
Período de 04 a 27/09/2015, no Mezanino, com público de 18.031 visitantes.
– O Papel do Museu - arte sobre papel em vários suportes no acervo do museu e do MAB. Apresentou parte
da história da arte me papel no Brasil, com o casamento dos acervos dos dois museus de arte da SECULT, sob curadoria de
BenéFonteles, no período de 10/09 a 08/11/2015, no Expositivo Principal, com público de 27.795 visitantes.
– Junto às Vítimas – a Suíça Humanitária e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) – mostra
fotográfica no museu, reuniu registros realizados pelo fotógrafo suíço Jean Mohr e dos 150 anos de atuação do CICV pelo
mundo, no período de 14 a 30/09/2015, na área externa e Galeria Térrea, com público de 7.243 visitantes.
– #14 Art: Retina – exposição de arte e tecnologia de alunos da UNB, no período de 01 a 30/10/ 2015, na
Galeria Térrea, com público de 5.862 visitantes.
– Luxnáticos – exposição incluída na programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Luz,
Ciência e Vida, da SECTI – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, no período de 03 a 30/10/2015, na
Sala 02, com público de 5.609 visitantes.
– Cartazes Soviéticos da Grande Guerra Patriótica de 1941-1945 – mostra realizada pela Embaixada da
Rússia no Brasil, no período de 05/11/2015 a 03/01/2016, no Acervo, com público de 50.640 visitantes.
– Lição de Anatomia – a arte do piano no Museu da República – apresenta 11 exemplares representativos da
coleção de pianos de Luthier Rogério Resende, que já chegam a mais de 70 instrumentos. Período de 11 a 29/11/2015, na
Galeria Térrea, com público de 7.245 visitantes.
– Moderna para Sempre: Fotografia Modernista Brasileira na Coleção Itaú Cultural – apresentou obras e
artistas renomados na fotografia moderna brasileira, no período de 26/11/2015 a 03/01/2016, no Expositivo Principal, com
público de 38.397 visitantes.
– Preto & Branco: Acervos MAB/MUN – fotografia contemporânea. Seleção das imagens em preto e branco
para promover o diálogo com outra mostra fotográfica – “Moderna para Sempre” – da coleção Itaú Cultural, no período de
26/11/2015 a 03/01/2016, no Mezanino, com público de 38.397 visitantes.
– Domus Moradias Visuais – mostra fotográfica que retrata o cotidiano do povo indígena, quilombola,
catadores, refugiados e imigrantes, no período de 11/12/2015 a 10/01/2016, na área externa, com público de 59.218 visitantes.
– Positivo na Lata: Dia Mundial de combate a AIDS – exposição fotográfica, resultado da capacitação
profissional de jovens e adultos soropositivos, realizada nas cidades do Rio de janeiro, Belo Horizonte e Brasília ao longo do
exercício. Projeto de artes visuais PRONAC 012.856, inserido no programa de lei de Incentivo à Cultura – MINC, e patrocinado
pela Caixa Seguradora, de 01 a 31/12/2015, no Anexo, com público de 13.569 visitantes.
– Concluiu-se um total de 23 exposições durante o exercício 2015, com público visitante total de 606.345
pessoas.
– O museu promoveu ainda vários eventos:
– Cine CAL/CUBA – de 27 a 29/01/2015, com público de 340 pessoas; 09 a 13/03/15, com público de 250
pessoas; Cine CAL – As múltiplas facetas do terrorismo, de 26 a 29/05/15, com público de 150 pessoas; de 20 a 23/10/15, com
público de 150 pessoas.
– Workshop de Michel Freller – dias 03 e 04/02/15, com público de 120 pessoas;
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– Mostra de cinema contemporâneo mexicano – dias 26 e 28/02/15, com público de 90 pessoas;05 a
07/03/15, com público de 180 pessoas; 18 a 20/06/15 e 25 a 27/06/15, com público de 180 pessoas; Época de Ouro – de 17 a
19/09/15, com público de 50 pessoas.
– Assembleia Liga das Quadrilhas – 28/02/15, com público de 50 pessoas;
– Palestra Agência Espacial – 23/02/15, com público de 800 pessoas;
– Prêmio Rumos Itaú AISTHESIS – 21/02/15, com público de 70 pessoas;
– Drops da Lua 9ª edição – 05/03/15, com público de 50 pessoas;
– Lançamento do livro Aparições Fotográficas na Literatura Brasileira – 17/03/15, com público de 50 pessoas;
– Reunião da Liga Independente de quadrilhas Juninas – dia 18/03/15 e 25/04/15, com público de 80 pessoas;
– Dia do Artesão – Secretaria de Turismo – 19/03/15, com público de 650 pessoas;
– Documentário “Mulheres do Barro” – 24/03/15, com público de 110 pessoas;
– Cinema INESC – Adolescentes protagonistas – 24/03/15, com público de 90 pessoas;
– Face a Face – Teatro e Dança – 11/04/15, com público de 20 pessoas;
– Projeto Brasil Abril – Brasília para Crianças – 06 a 17/04/15, com público de 1.151 alunos;
– Aniversário de Brasília – 17 a 19/04/15, com público de 550 pessoas;
– Sarau Transbordando Cerrado – 24/04/15, com público de 300 pessoas;
– A Revolução não será telefonista – 13/04/15, com público de 60 pessoas;
– Expo Tattoo Brasília – 24/05/15, com público de 80 pessoas;
– I Ciclo de Palestras “Do Modernismo aos Nossos Dias” – 09,16 e 23/05/15, com público de 200 pessoas;
– Encrespa Geral Brasília – 24/05/15, com público de 250 pessoas;
– AL-NAKBA – A origem do Estado de Israel – 15/05/15, com público de 60 pessoas;
– Dia Mundial do Leite – 01/06/15, com público de 500 pessoas;
– Dia Mundial do Skate – 21/06/15, com público de 2.500 pessoas;
– Ciclo de Cinema Russo – 01 a 06/06/15, com público de 150 pessoas;
– Apresentação de documentário da Embaixada de Cuba – 08/06/15, com público de 150 pessoas;
– Camerata – 15/06/15, com público de 50 pessoas;
– Painéis – Galerias independentes e Novos mercados – 09/06/15, com público de 50 pessoas;
– Leilão de Arte – 10/06/15, com público de 150 pessoas;
– projeto Dia Mundial de com Trab Infantil – 12/06/15, transeuntes.
– projeto Campanha por mais tempo – 17/06/15, transeuntes;
– Musical Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz – 28/06/15, com público de 5.000 pessoas;
– Passeio ciclístico Rodas da Paz – 26/07/15, com público de 1.000 pessoas;
– Matinê da Maturidade – 27/07/15, com público de 70 pessoas;
– Poéticas Contemporâneas – 04/07/15, com público de 30 pessoas;
– Sarau Litero-Musical – 25/07/15, com público de 70 pessoas;
– Festival Primeiro Olhar – 17 a 30/0815, e 01 a 07/09/15, com público total de 750 pessoas;
– The Street Store – 23/08/15, com público de 400 pessoas;
– Festival Trilha Sonora – 08 a 11/08/15, com público de 220 pessoas;
– Trap in Trance – 12/09/15, com público de 3.000 pessoas;
– 3º Festival Espetaculim – 19/09/15, com público de 350 pessoas;
– #14 Encontro de Arte Tecnologia – 01 a 03/10/15, com público de 50 pessoas;
– Green Move – 09/10/15, com público de 2.000 pessoas;
– Encontro dos Contadores de Histórias – 22/10/15, com público de 400 pessoas;
– Seminário e oficinas da marcha das Mulheres Negras – 18 e 19/11/15, com público de 500 pessoas;
– Cerimônia de entrega de medalhas de menção honrosa aos artistas do XX Circuito Internacional de Arte
Brasileira – 07/11/15, com público de 500 pessoas;
– Projeto Brasília para Crianças – 10 e 11/11/15, com público de 500 pessoas;
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

192

Relatório Anual de Atividades 2015 – SECULT

eventos.

– Cantatas de Natal Jardim de Infância 312 Norte – 12/12/15, com público de 600 pessoas, dentre outros
O total de público dos eventos foi de 39.316 pessoas.

Museologia
Acervo MUN e MAB :
Documentação - Acompanhamento do processo de doação de obras; recebimento de doação de 170 obras;
registro de 102 novas obras; registro de 11 obras constantes no acervo do MAB, inexistentes na listagem oficial; inclusão de
registros no banco de dados Donato – 1; registro imagético de obras; criação de formulários informatizados – 1- etiqueta de
identificação de obra para RT.
Comunicação - Concepção, preparação de obras, documentação, montagem e desmontagem das exposições:
“Possíveis Geometrias – Acervos MAB E MUN”, no museu Correios – 32 obras; “Museu Espaço Sensível” – 27 obras;
assistência à curadoria, preparação de obras, documentação, montagem e desmontagem da exposição “Gravadores em
Destaque no Acervo do MAB” – 34 obras; do “Papel do Museu” – 220 obras; “Preto & Branco – 36 obras; programa “Petiscos”,
em canal indoor – 120 obras; Vídeo Além da Sala, e outros.
Pesquisa - Levantamentos nos acervos MUN e MAB; prêmios e obras premiadas, artistas estrangeiros,
fotografia, movimento abstracionista brasileiro, obras em papel, obras com temática “casa”; biografias e textos críticos dos
artistas integrantes da exposição Museu Espaço Sensível e outros.
Exposições temporárias - Assistência à curadoria, documentação, montagem e desmontagem da exposição
“OndeAndaAOnda”; laudos de entrada e saída de obras - 5 exposições; acompanhamento de conservação de obras em
exposição - 1 exposição.
Outras atividades - Assessoria à coordenação em curadorias e assuntos referentes ao acervo; à coordenação
na redação de acordo de cooperação técnica com o Museu do Senado Federal; consultoria técnica e participação em projeto
piloto do Museu do Senado Federal; recebimento de estudantes para visitas técnicas museológicas: 8 visitas; participação,
como ouvinte, em palestras, seminários e cursos; 6 eventos; acompanhamento de montagens e desmontagens extra MUN: 2
exposições; supervisão em estágio de museologia de 2 alunos; manutenção semanal das exposições.
Objetivo Específico: 003 - Promover e difundir a produção cultural no Distrito Federal das diferentes
expressões locais, oriundas das diversas regiões brasileiras e das expressões culturais do mundo.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1067
1068
1069
1070
1197
1198
1199

Quantidade de ações integradas com
vistas à Copa do Mundo de 2014
Quantidade de Festivais
Artísticos/Culturais apoiados
Quantidade de Atividades Locais
organizadas pelas RA´s apoiadas
Quantidade de ações de Intercâmbio
Cultural apoiados
Quantidade de atividades de
valorização da cultura brasileira
apoiadas
Quantidade de Atividades Culturais
Prioritárias do GDF realizadas
Quantidade Eventos ArtísticoReligiosos apoiados

Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

Unidade

01

Anual

30/06/2011

Unidade

05

Anual

30/06/2011

Unidade

07

Anual

30/06/2011

Unidade

02

Anual

30/06/2011

Unidade

07

Anual

30/06/2011

Unidade

08

Anual

30/06/2011

Unidade

05

Anual

30/06/2011

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

5
0
8
11
45
51
40
90
8

5
0
8
24
45
57
40
0
8

5
5
8
13
45
116
40
02
8

8
3
45
9
40
8

Alcançado

6

16

33

10

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

10
35
6
0

10
12
6
16

10
8
6
24

10
3
6
1

Fonte da
Informação
SPDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1067
1068
1069
1070
1197
1198
1199

Quantidade de ações integradas com
vistas à Copa do Mundo de 2014
Quantidade de Festivais
Artísticos/Culturais apoiados
Quantidade de Atividades Locais
organizadas pelas RA´s apoiadas
Quantidade de ações de Intercâmbio
Cultural apoiados
Quantidade de atividades de
valorização da cultura brasileira
apoiadas
Quantidade de Atividades Culturais
Prioritárias do GDF realizadas
Quantidade Eventos ArtísticoReligiosos apoiados

Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

Unidade

01

Anual

30/06/2011

Unidade

05

Anual

30/06/2011

Unidade

07

Anual

30/06/2011

Unidade

02

Anual

30/06/2011

Unidade

07

Anual

30/06/2011

Unidade

08

Anual

30/06/2011

Unidade

05

Anual

30/06/2011

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

5
0
8
11
45
51
40
90
8

5
2
8
39
45
60
40
68
8

5
8
45
40
8

20
15
8
45
40
8

Alcançado

6

32

-

-

Desejado
Alcançado
Desejado

10
35
6

10
14
6

10
6

10
6

Fonte da
Informação
SPDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
SPDC/SCDC-SEC
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Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de
Apuração

Desejado em
Resultado
Alcançado

2012

2013

2014

0

17

-

20
15
-

Fonte da
Informação

*A fonte da informação mudou: SPDC (Subsecretaria de Promoção e Difusão Cultural) e SCDC (Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural).

Cidadania e Diversidade Cultural
Dentre as realizações da secretaria na promoção e difusão da cultura no Distrito Federal, a cargo da
Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, firmou-se convênio entre esta pasta e o grupo Via Sacra ao Vivo para a
realização da Via Sacra de Planaltina, sendo um espetáculo teatral a céu aberto do Brasil na realização da 42ª Via Sacra ao
Vivo, no período de 28/03 a 05/04/2015, na cidade de Planaltina-DF e no Morro da Capelinha.
Para contratações artísticas foram abertos 38 processos, entre instrução e execução dos projetos, no período
compreendido entre 03/11/2015 e 12/12/2015, sendo os seguintes eventos:
– Encontro Hip Hop, em Samambaia, nos dias 05 e 06/12, com público de 500 pessoas durante todo o evento,
e no Recanto das Emas, no dia 06/12, com público de 300 pessoas;
– Fest Ruas, em Brasília, no dia 05/12, no Conic, com público de 500 pessoas;
– Caravana das Histórias, em diversos locais do DF, no período de 05 a 12/12, com público de 2.400 durante
todo o evento;
– A Roda de Samba vai às Escolas, em São Sebastião, nos dias 27/11 e 05/12, com público de 2.000
pessoas;
– Hip Hop Solidário, na Ceilândia, nos dias 27 e 28/11, com público de 1.200 pessoas durante todo o evento.
– Em 2015 a Secretaria de Cultura passou a compor o grupo de trabalho intergovernamental, instituído pela
Defensoria Pública, para tratar de políticas voltadas a pessoas com dificuldades em áreas como cultura, leis trabalhistas e
outras. Aconteceram oficinas no dia 28 de agosto, na sede da Secretaria de Cultura, sob a supervisão da Gerência de Inclusão
e Acessibilidade, cuja gerência realizou uma oficina para os servidores da pasta com a “Caçada Itinerante” – maquete que
simula obstáculos de mobilidade vivenciados pelas pessoas com portadoras de deficiência visual e/ou motora. No dia 10 de
novembro, o Seminário de Acessibilidade Cultural foi ministrado aos representantes de diversos órgãos do Governo do Distrito
Federal e das administrações regionais e aconteceu no Museu Nacional da República.
Foi desenvolvido o Programa DiverCidades, que estreou no dia 10/04/ 2015, tendo sido transmitidas até o final
do exercício um total de 35 edições. O programa semanal vai ao ar às sextas-feiras, às 12h com reprise às 18h55min, pela
Rádio Cultura FM, e apresenta diversas expressões e movimentos culturais do DF. Cada edição é apresentada por um
representante da pauta do dia, a fim de promover visibilidade e representatividade.
Com o objetivo de democratização da comunicação e promoção da diversidade cultural, selecionaram-se, por
meio de chamamento público, de forma inédita, 02 pessoas físicas para produzirem um programa na Rádio Cultura FM (100.9).
Cada selecionada produziria um programa com duração de 10 minutos – um aos sábados e outro aos domingos. Os programas
estrearam nos dias 19 e 20/12.
Foram retomados ainda convênios federais: Promoção de Ações Integradas de Economia Solidária para o
Desenvolvimento Local e Territorial e a Superação da Extrema Pobreza (Senaes): os agentes de desenvolvimento territorial
realizaram visitas a 160 empreendimentos de Economia Solidária, dos quais 120 seguem em atividade e se beneficiam das
ações do projeto com cursos, capacitações, planos de negócios entre outros. Outro convênio federal recuperado foram os
Pontos de Cultura 2007: efetuou-se o pagamento da terceira parcela do convênio a 04 dos 13 Pontos de Cultura ativos; obtevese autorização do Ministério da Cultura – MINC para transferência do Pontão da Cultura para a Casa do Cantador, na Ceilândia;
realizou-se um diagnóstico dos processos de cada um dos Pontos para verificar a situação de cada um; houve reuniões com os
representantes dos Pontos de Cultura e nomeou-se a nova comissão dos executores que acompanhará e fiscalizará as
atividades dos Pontos, bem como a execução dos convênios. Além da recuperação de uns, firmaram-se novos convênios com
o Governo Federal, a saber:
– Diversidade Cidadã: compreende um conjunto de ações no campo da diversidade cultural, contemplando
dois eventos e 10 prêmios: o Seminário de Arte e Cultura LGBT; o encontro de Arte e Cultura Inclusiva; e um prêmio para 10
instituições sem fins lucrativos e/ou coletivos que desenvolvem atividades relevantes na área da cultura em diferentes
linguagens.
– Duas Asas – Cultura e Educação: consiste na criação de uma rede de capacitação e formação artística e
cultural que contemplem estudantes, professores e cidadãos de regiões administrativas do DF, com a realização de 96 oficinas
formativas continuadas e itinerantes, 32 exibições de obras cinematográficas e 78 apresentações artísticas.
– Nova Rede de Pontos de Cultura: convênio com o MINC, com o objetivo de ampliar a Rede de Pontos de
Cultura do Governo do Distrito Federal, a partir da seleção e reconhecimento de 22 Pontos de Cultura e 01 Pontão de Cultura
em consonância com a Política Nacional da Cultura Viva, Lei nº 13.018/2014.
– Arranjo Produtivo Local de Culturas Populares: apoiar a estruturação de arranjo produtivo local, da atividade
criativa do carnaval na Ceilândia para potencializar e ampliar ações de projetos e espaços culturais, por meio da realização de
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oficinas voltadas para os setores vestuário (corte, costura e modelagem); da música – percussão/samba-enredo e sopro/frevo;
mapeamento de grupos culturais e empreendimentos diversos para conhecer suas ações, serviços, equipamentos, bens
artísticos e culturais, estimular o fomento por meio da realização de oficinas para elaboração de planos de negócio e saberes
sobre educação popular; realização de eventos com a circulação de produtos e bens artísticos e culturais.
Em 2015 a Secretaria e em parceria com outras organizações (Fundação Cultural Palmares, Iphan,
Administração de Brasília, UNB, antiga Semidh), no dia 27/08, realizou uma roda de conversa para discutir a revitalização da
Prainha – Praça dos Orixás, com a presença de autoridades e personalidades locais.
Com o “Pacto pela Vida”, a Secretaria de Cultura apresentou projetos nas seguintes áreas:
– Cultura Urbana: fomento à realização de ações de cultura urbana no Distrito federal, por meio de parceira
entre a Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social, esta secretaria e a sociedade civil, visando apoiar iniciativas já
existentes, desenvolvidas por agentes de cultura urbana nas regiões administrativas caracterizadas por alta vulnerabilidade
social e econômica. O objetivo do projeto é a promoção da paz e a inclusão sociocultural de jovens, crianças e adolescentes,
bem como a prevenção à violência.
– Comunicação: realização de uma campanha de comunicação em parceira com a Secretaria da Segurança
Pública e da Paz Social, visando sensibilizar os agentes das instituições de segurança pública quanto à necessidade de uma
abordagem mais humanizada em relação aos agentes culturais, artistas, juventude periférica e grupos em vulnerabilidade
social; e aproximar os agentes culturais dos agentes de segurança pública, promovendo, assim, a cultura de paz.
Esta pasta participou de todas as atividades, bem como da elaboração de todos os documentos referentes ao
projeto “Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida”. Participou ativamente dos debates no Grupo de Trabalho de Prevenção e nas
suas respectivas Câmaras Temáticas, além do Workshop de Prevenção, que abordou a Segurança Cidadã, realizado no dia 20
de outubro; do Fórum Preparatório para a Conferência Distrital de Segurança Pública, no dia 25 de novembro, que também deu
posse à nova gestão dos Conselhos Comunitários de Segurança.
Outro projeto desenvolvido foi o “Portas Abertas – Diálogos com as Diversidades”, que consistiu em reuniões
com os movimentos culturais e sociais, realizadas entre abril e maio de 2015, com o objetivo de promover a participação de
representantes de diferentes segmentos da Diversidade Cultural do Distrito Federal, tais como: cultura afro-brasileira, indígena,
cigana, urbana, popular, arte inclusiva e mulheres produtoras de cultura.
Ações Não-Orçamentárias
Dentre ações não-orçamentárias foi desenvolvido o Projeto Asas, que consistiu em realizar na penitenciária
feminina do Distrito Federal, uma vez ao mês, no período de maio a dezembro, apresentações artísticas, promoveu oficinas
culturais, debates e cineclubes. A adesão voluntária dos artistas do DF preencheu todas as datas, proporcionando uma vasta
programação sem ônus à Secretaria.
Promoção e Difusão Cultural
Conforme os critérios de gestão governamental do Distrito Federal estabelecidos na Secretaria, foram
desenvolvidas as atividades viabilizando ações de apoio a projetos culturais nos diferentes segmentos, com foco nas
adequações relativas aos aspectos estruturais, institucionais e logísticos.
As informações apresentadas no relatório são de ações já concluídas ou em andamento, elaboradas/executadas
por esta Unidade ou acompanhadas de forma colaborativa com outros órgãos públicos ou de outros setores, conforme acordos
firmados.
Aniversário de Brasília
Realização do 55º Aniversário de Brasília – Brasília 55 - Faz a Festa, ocorrida no mês de abril, no período de
10a 24, onde foram realizadas 57 atividades culturais e esportivas que ocuparam 27 locais diversos do Distrito Federal, com
predominância de artistas locais. O investimento dispendido foi de R$ 150.403,00 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e três
reais) e o resultado concreto alcançado representou um evento cívico cultural, em que todas as atividades constantes da
programação foram executadas com êxito. Em relação à população atendida, houve um quantitativo de, aproximadamente
200.000 pessoas, incluindo os eventos realizados na Torre de TV, no dia 21/04/2015 e demais localidades. Alcance de objetivo
proposto com sucesso.
Festival de Cinema de Brasília.
Em parceria com a Secretaria de Educação, visando à realização do Iº Festival de filmes de curta-metragens
nas escolas; o lançamento do edital do 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; a divulgação dos filmes selecionados para
a mostra competitiva do Festival; e a pré-produção da 48ª Edição do Festival.
O investimento total para o evento foi de R$ 847.533,40 (oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e
três reais e quarenta centavos). O objetivo proposto foi alcançado com êxito, e a população atendida foi de 21.010 pessoas.
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Cine Brasília
Mostras Cinematográficas – Constaram da programação do espaço mostras cinematográficas, realizadas em
parceria com diversas embaixadas e o CCBB, onde ressaltaram-se a mostra de cinema europeu e a mostra de filmes alemães
ACHUTUNG.
Quanto à realização de eventos culturais:
– Bens e serviços de produção;
– Realização do 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. As despesas decorrentes constam dos custos
pertinentes ao projeto do Festival, cuja realização naquele espaço não acarretou qualquer ônus ao erário;
– Não há cobrança de taxa de uso de ocupação para realização das mostras cinematográficas realizadas no
Cine Brasília;
– Programação comercial – realizada através de contatos com distribuidoras de filmes.
– Quanto ao resultado alcançado – toda a programação comercial do espaço aconteceu em conformidade
com as metas estabelecidas, bem como os festivais e as demais mostras temáticas realizadas ao longo de 2015.
– Quanto à população atendida – incluindo programação comercial, mostras cinematográficas temáticas e
festivais de grande porte soma-se um quantitativo de aproximadamente 80.000 pessoas.
Programa Embaixada Portas Abertas
Parceria entre as Embaixadas da Áustria e El Salvador juntamente com as Secretarias de Educação e
Mobilidade para a realização do projeto Embaixadas Portas Abertas. Neste projeto a atuação desta Subsecretaria concentrouse no suporte de logística de articulação de agendamento das escolas e negociação de transporte para os estudantes junto à
Secretaria de Mobilidade.
Não houve qualquer custo ao erário quanto a investimento, uma vez que o projeto foi realizado em parceria com
a assessoria internacional do GDF e as Secretarias de Cultura, Educação e Mobilidade. Alcançou-se o objetivo conforme
planejado, mediante visitas às respectivas embaixadas, 02 vezes ao mês. A população atendida foi de 200 alunos das escolas
públicas do DF.
Concha Acústica
Apoio à realização do evento Céu com Cinema, de 12 a 14/06/2015; e Saiba Dizer Não – 07/11/2015 (isento de
taxa).
Em relação a bens e serviços de produção na Concha Acústica, não foram realizados investimentos financeiros
específicos relativos à programação do espaço em 2015, contudo houve arrecadação mediante assinatura de contrato relativo
ao Termo de Permissão de Uso, com cobrança da área de ocupação. Os projetos foram executados foram executados
conforme propostas apresentadas, alcançando-se o objetivo proposto, com um público de 12.000 pessoas.
Caminhada Down de Brasília
Auxílio na montagem e na organização da 1° caminhada Down, realizada em 21 de março de 2015, no Parque
Olhos D’água localizado na Asa Norte. O investimento realizado referiu-se a bens e serviços de produção; o evento foi realizado
com sucesso, alcançando-se o objetivo proposto, e a população atendida representou o público em Geral.
Encontro de Rede de Incubadoras Brasil Criativo
Ocorrido no espaço BSB Criativa Incubadora – CONIC, no período de 14 a 17/07, incluindo ainda reuniões de
pré e pós-produção do evento. O investimento realizado referiu-se a bens e serviços de produção; o projeto foi executado
conforme proposto, alcançando o objetivo, com o público em geral atendido.
Galeria Athos Bulcão
Agendamento, controle de pauta, constituição de processo administrativo relativo às exposições e análise de
mérito cultural.
Exposições Realizadas:
–
–
–
–
–
–
–
–

Oficina de papel e oficina de pintura Batik;
Brasília 55 Anos da Utopia à Capital - 13/04 a 19/06/2015;
Delta ao Cerrado – 20/06 a 19/07/2015;
Interseções – 28/07 a 24/08/2015;
O Mundo Falava Árabe – 29/08 a 29/09/2015;
Poço – 05/10 a 04/11/2015;
Dance Brasil – 06/11 a 14/11/2015;
Espírito Olímpico – 17/11 a 07/12/2015.
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Não foram realizados investimentos específicos relativos à programação do espaço no ano de 2015, contudo
houve arrecadação mediante assinatura de contrato relativo ao Termo de Permissão de Uso, com cobrança da área ocupada;
fornecimento de bens e produção. As exposições foram realizadas conforme o proposto, alcançando-se o objetivo, com público
de 4.000 pessoas.
Parceria com SESI/SESC
Parceria instituída para realização do 55º Aniversário de Brasília e do 48º Festival de Brasília do Cinema
Brasileiro. O investimento realizado referiu-se a bens e serviços de produção; o projeto foi executado conforme proposto,
alcançando-se o objetivo, com público em geral.
Apoio à apresentação do Ballet Bolshoi em Brasília
Foram realizadas 02 apresentações gratuitas, nos dias 11 e 12 de junho, no Ginásio Nilson Nelson: a do dia 11
foi destinada a convidados e público em geral, com a disponibilização de ingressos mediante a doação de 1 kg de alimento não
perecível, com público de 8.000 pessoas. A apresentação do dia 12 foi destinada exclusivamente a estudantes das redes
pública e privada do Distrito Federal e pacientes do Hospital Sarah Kubitschek, somando um público de 8.500 crianças.
O Apoio da Secretaria de Cultura consistiu na logística da distribuição dos ingressos e no recebimento dos
alimentos doados, articulações e organização junto à Secretaria de Educação, ao Hospital Sarah Kubistschek e às escolas da
rede pública; articulação e estabelecimento de parceria com a Secretaria de Mobilidade para disponibilização de transporte para
os estudantes da rede pública do DF. O investimento realizado referiu-se a bens e serviços de produção; o evento foi realizado
com sucesso, alcançando-se o objetivo com êxito, com um público de 8.000 pessoas, entre jovens, adultos e crianças.
Casa do Cantador
Realização do projeto Aqui Tem, com parceria do Clube do Som. O projeto consistiu na apresentação de
espetáculos musicais, sempre no primeiro sábado do mês. Foram realizadas cinco edições. Não houve investimentos
específicos relativos à programação do espaço no ano de 2015; bens e serviços de produção; os espetáculos foram realizados
conforme o proposto, alcançando-se o objetivo, com público de 3.000 pessoas.
Encontro de Quadrilhas
O apoio ao evento consistiu na negociação para disponibilização de 13 ônibus para o transporte dos membros
dos grupos de quadrilhas. Não houve investimentos específicos relativos ao evento; os ônibus foram disponibilizados conforme
o acordado, alcançando-se o objetivo proposto, e a população atendida foram os membros dos grupos de quadrilhas.
7 de Setembro
Participação de reuniões relativas à produção do Desfile Cívico Oficial. O investimento referiu-se a bens e
serviços de produção. O evento cívico cultural foi realizado com sucesso, alcançando-se o objetivo desejado, com participação
do público em geral.
Diálogos Culturais
Participação nas 24 edições realizadas nas Regiões Administrativas do DF; o investimento referiu-se a bens e
serviços de produção. O projeto foi realizado com sucesso, alcançando-se o objetivo desejado, com participação do público em
geral.
Carnaval 2015
Apoio institucional e logístico ao evento em parceria com a Secretaria de Turismo. O investimento referiu-se a
bens e serviços de produção. O evento foi realizado conforme proposto, alcançando-se o objetivo, com participação do público
em geral.
Evento Moto Capital
Apoio institucional e logístico ao evento realizado, no período de 24 a 26 de julho de 2015; o investimento
referiu-se a bens e serviços de produção. O evento foi realizado com sucesso, alcançando-se o objetivo desejado, com
participação do público em geral.
Reabertura do Museu Histórico de Planaltina
Realização em parceria com o Museu Nacional; o investimento referiu-se a bens e serviços de produção. O
evento foi realizado com sucesso, alcançando-se o objetivo desejado, com participação do público em geral.
Sala de Ballet
Ensaios pesquisas e aulas, conforme contrato relativo ao Termo de Permissão de Uso. Ensaios e aulas da
Academia Antistatusquo Cia de Dança; Ensaios Cia de Dança Rodrigo Cruz, do Grupo Obará, da Cia de Dança Regina Maura;
Oficinas e Ensaio de Dança Clássica Gisele Santoro; Aulas e ensaios da Atmos Cia de Dança; Oficina de Contrato e
Improvisação; Aula Projeto Salsa para Todos; Oficinas Gratuitas do Projeto Viva Arte Viva; Ensaio Espetáculo Nascentes Aláya
Arte do Movimento Cia de Dança; Oficinas e Ensaio de Dança Clássica Gisele Louise Santoro.
Não foram realizados investimentos específicos relativos à programação do espaço no ano de 2015, contudo
houve arrecadação mediante assinatura de contrato relativo ao Termo de Permissão de Uso, com cobrança da área ocupada;
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

197

Relatório Anual de Atividades 2015 – SECULT

fornecimento de bens e produção. O investimento referiu-se a bens e serviços de produção; o evento foi realizado com sucesso,
alcançando-se o objetivo desejado, com participação do público em geral.
Cantatas de Natal - Reveillon/2016
A Secretaria promoveu o Dezembro Musical (Cantatas de Natal); uma série de eventos foi aberta com concertos
itinerantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de sexta a domingo, passando por Itapoã, Santa Maria
e Estrutural; e terminando com os shows da virada no Réveillon de Brasília, na Prainha e no Museu Nacional da República, com
atrações locais e shows de cantoras na Praça dos Orixás – Prainha e no Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Para
tanto, foram realizados os editais de chamamento público nº 02 e 03/2015 para a seleção de grupos e artistas musicais,
obrigatoriamente cadastrados no SISCULT.
Réveillon/2016- Em 31/12/2015, no palco do Museu da República, apresentaram-se, de acordo com a proposta
apresentada, duplas sertanejas e grupos.
As referidas apresentações antecederam as apresentações de cantora convidada e as queimas de fogos, com
público de 6.000 pessoas.
Na Praça dos Orixás – Prainha apresentaram-se, para um público de 3.000 pessoas, o grupo Surdodum; 2
cantoras e o grupo Filhos de Dona Maria.
Ainda neste palco foi realizado show no horário de 00h:30 a 1h45 dia 1º/01/2016.O investimento referiu-se a
bens e serviços de produção e a rubrica de R$ 310.437,50 (trezentos e dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos). O evento foi realizado com sucesso e conforme o proposto, alcançando-se o objetivo desejado, com participação do
público em geral.
Políticas Culturais
Diálogos Culturais – Pensando Juntos
Lançamento do projeto em 24/03/15, no Complexo Cultural da Funarte. Consistiu em uma conversa aberta com
a população do DF sobre apontamentos para o futuro do cenário da cultura e empreendedorismo cultural. O projeto será
realizado anualmente.
Diálogos Culturais – Consultas Públicas
Plano de Cultura do Distrito Federal: atendeu a três eixos de trabalho da gestão da Secult: transparência,
participação social e desenvolvimento territorial de todo do DF a partir da cultura. Foi uma oportunidade de encontro entre
comunidade e gestores públicos de cultura. As conversas objetivaram estabelecer propostas e conhecer os anseios da
comunidade em relação à arte e cultura, bem como manter a população informada sobre políticas e projetos da Secult e demais
instâncias de cultura do DF. Distribuíram-se mais de 5.000 exemplares de caderno explicativo, contendo o passo a passo para
participação no processo de validação do Plano de Cultura, totalizando R$ 15.419,00 (quinze mil, quatrocentos e dezenove
reais), e distribuídos da seguinte forma: R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais) - degravação; R$ 120,00 (cento e vinte
reais) - banners; R$ 7.925,00 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais) – cartilhas e R$ 5.994,00 (cinco mil, novecentos e
noventa e quatro reais) - Coffee Break. Atingiu-se um público de 1.303 pessoas, em 24 regiões administrativas visitadas;
entrevistas com 47 lideranças de diversos segmentos da cultura e 85 contribuições on-line na plataforma ParticipaBR sobre os
eixos prioritários e sobre o texto do Plano de Cultura.
Encontros entre Administrações Regionais e Secretaria de Cultura
Com o objetivo de aproximar administrações e chefias de cultura das linhas e ações deste órgão, e para que
haja uma unidade nas ações culturais do GDF, a secretaria realizou, no período de 06/10 a 03/11/2015 uma série de encontros
com os administradores regionais e chefes de núcleos de cultura do DF. Realizaram-se 08 reuniões com a participação de 31
RAs, onde foram tratados temas importantes para a extensão de atividades da Secult nas regionais, como cadastramento de
CEAC, protocolo de relatórios; estruturação dos Conselhos Regionais de Cultura e diálogo para novas parcerias. Uma das
metas fundamentais foi o levantamento das demandas das RAs. Este levantamento permite produzir um mapeamento de
fragilidades/obstáculos a serem superados e de vocações/potencialidades a serem exploradas. Esta perspectiva somada a
outros espaços de escuta, como o Projeto “Diálogos Culturais” sob a perspectiva da sociedade civil, garante a composição de
um panorama do desenvolvimento cultural local.
Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC
A Secretaria de Cultura do Distrito Federal, em apoio à Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da
Cultura, realizou etapa estadual do processo eleitoral de delegados para os Colegiados Setoriais e o Plenário do Conselho
Nacional de Política Cultural – CNPC. A presença de delegados no CNPC é extremamente estratégica, uma vez que este é o
órgão colegiado integrante da estrutura Federal que tem como finalidade propor a formulação de políticas públicas, promovendo
a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e fomento das
atividades culturais no território nacional. Foram realizadas em setembro de 2015 três etapas de cadastramento presencial no
Plano Piloto, na Ceilândia e em Planaltina. A presença foi fundamental, uma vez que a totalidade de eleitores nesse encontro
determinou o número de delegados do Distrito Federal que participarão da Etapa Nacional. Foram eleitos 20 delegados
representantes do DF, dentre os setoriais de Arquitetura e Urbanismo; Arquivos; Arte Digital; Artes Visuais; Artesanato; Circo;
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Culturas Afro-Brasileiras; Culturas dos Povos Indígenas; Culturas populares; Dança; Design; Literatura; Livro e Leitura; Moda;
Música; Patrimônio Imaterial; Patrimônio Material e Teatro.
Conselhos Regionais de Cultura
O Conselho de Cultura do Distrito Federal e a SEC estão trabalhando na retomada dos Conselhos Regionais de
Cultura, garantindo o espaço de diálogo e participação em que a sociedade civil e o Estado poderão formular as políticas
públicas culturais. Conforme Resolução nº 7, de 22/08/2011, cada Conselho Regional de Cultura será composto de 02
conselheiros efetivos e 02 suplentes, indicados pela Administração Regional. As Coordenações Regionais de Ensino e a Secult
terão cada uma 01 conselheiro efetivo e 01 suplente. A partir de setembro de 2015, foi solicitada às Coordenações Regionais
de Ensino e às Administrações Regionais a atualização de seus representantes nos Conselhos Regionais de Cultura já
constituídos, para publicação no DODF e atuação junto aos respectivos Conselhos até as datas previstas para as próximas
eleições. As indicações foram feitas para as 06 Regiões Administrativas onde os Conselhos já estão constituídos.
Bsb Criativa - 2015
No âmbito da Secretaria de Cultura, iniciaram, em setembro de 2015, o processo de transição da gestão da
Incubadora BSB Criativa, em razão do reposicionamento da agenda de economia criativa no âmbito da Secretaria de Cultura. A
Incubadora BSB Criativa é um espaço de suporte aos empreendedores da cultura e oferta de serviços de atendimento e
consultoria ao público, de incubação, suporte e consultoria a empreendimentos e empreendedores individuais. Integra a Rede
de Incubadoras “Brasil Criativo”, formada por treze unidades da federação participantes do programa gerido pelo Ministério da
Cultura.
Implantação de Rede de Mentoria Colaborativa
Enquanto a SUFIC manteve-se na condução do convênio 01500.001139/2012, firmado com o Ministério da
Cultura para implantação e manutenção do equipamento, a SPC participou do edital de fortalecimento das Incubadoras Brasil
Criativo realizado pelo Minc. O projeto “Implantação de Rede de Mentoria Colaborativa”, elaborado por esta secretaria,
participou do certame e obteve a primeira colocação, conforme resultado divulgado em DOU de 21/10/ 2015. O Ministério da
Cultura repassará cerca R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para a seleção de seis empreendimentos consolidadas no campo
da cultura, a fim de que atuem como mentores de empreendimentos nascentes, durante seis meses. Esses mentores serão
selecionados por meio de edital e acompanharão as atividades dos mentorados, auxiliando-os em seus processos gestão do
empreendimento, produção, estratégias de colocação de bens e serviços, dentre outras ações, de acordo com suas
especificidades e necessidades. Uma equipe da Subsecretaria de Políticas Culturais acompanhará o trabalho dos mentores e
registrará todo o processo de mentoria e constituição da rede, cuja metodologia será compartilhada disponibilizada para
download gratuito. O convênio com o Ministério da Cultura encontra-se em fase de pactuação para firmar convênio.
Seminário de Economia Criativa: Protagonismo, Território e Diversidade
A BSB Criativa foi parceira do Observatório da Economia Criativa do DF e da CODEPLAN na concepção do
Seminário CRIATIVE-SE, organizado por aquele Observatório durante a semana universitária da UnB. O evento constou de um
ciclo de debates sobre economia criativa, com foco nos temas protagonismo, território e diversidade da cena do DF. O que está
transformando, áreas de estudo e atuação dos profissionais criativos foram as principais questões abordadas nas palestras e
debates. Quem somos? O que queremos? Para onde vamos? Essas três questões embasaram o debate da mesa final. Após a
realização de uma análise sobre a conexão entre as áreas de artesanato, cibercultura, audiovisual, música e design, houve um
debate sobre a expansão da economia criativa do DF para outros estados e países. O Seminário ocorreu nos dias 28 e 29/10/
de outubro de 2015.
Teve o público atingido a cerca de 50 pessoas entre estudantes e professores.
Eventos na Bsb Criativa
A Secretaria, em apoio ao Ministério da Cultura participou de ações que envolviam o espaço da BSB Criativa, a
saber:
II Encontro da Rede de Incubadoras “Brasil Criativo
A Rede Incubadoras Brasil Criativo está presente em 13 estados: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. O II
Encontro aconteceu entre os dias 14 e 17 de julho. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal em apoio a Secretaria de
Políticas Culturais do Ministério da Cultura recebeu na sede da BSB Criativa representantes das outras 12 Incubadoras
Estaduais que, como a BSB Criativa, são centros de inovação, empreendedorismo, formação, fomento e promoção. O evento
deste ano teve como tema, a sustentabilidade. (ANEXO III)
Tiveram como público técnico e gestores das Incubadoras participantes da Rede, bem como representantes de
empreendimentos incubados, totalizando cerca de 80 pessoas.
FIL Guadalajara
Dias 23 e 24/11/2015. Workshop com representantes dos projetos selecionados no edital Conexão Cultura
Brasil #negócios. Dentre os 20 empreendimentos selecionados do mercado editorial brasileiro, 03 foram representantes do DF e
participaram da Feira Internacional do Livro de Guadalajara – FIL 2015, entre os dias 28/11/2015 a 06/12/2015, no México. A
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FIL Guadalajara é o maior evento literário de língua hispânica. Quem visita o evento tem oportunidade de potencializar seu
empreendimento, manter contatos com possíveis parceiros, fazer negócios e divulgar seus catálogos em âmbito internacional.
As delegações selecionadas tiveram uma etapa de formação obrigatória na BSB Criativa, e contaram com palestras e
consultorias individuais de profissionais ligados à feira e à internacionalização da cultura brasileira. Além disso, os selecionados
tiveram espaço próprio na feira para divulgar seus produtos/serviços e realizar reuniões com parceiros.
O público alvo foram os representantes dos projetos selecionados, 20 pessoas.
Museum Connections
Dias 09 e 10/12/2015. A Museum Connections é uma feira internacional que reúne profissionais de diversas
áreas ligadas à cadeia produtiva de museus, como museologia, gestão e empreendedorismo. Em 2015, o evento reuniu 170
expositores e teve mais de 4.000l visitantes. Nos dias 09 e 10/12, foram selecionados projetos no edital Conexão Cultura Brasil
#negócios para participarem do workshop. Deste feita os 24 empreendimentos selecionados eram museus ou
empreendimentos ligados à cadeia produtiva de museus. A Fundação Athos Bulcão representou o Distrito Federal. Ao longo da
oficina houve apresentação do programa Conexão Cultura, palestra da gerente de projetos do Museum Connections, Milena
Levant, falas institucionais do presidente do IBRAM e do Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, além do
treinamento técnico específico, voltado à participação da delegação na feira.
O público alvo foram os representantes dos projetos selecionados, 24 pessoas.
Mapas Culturais
Com o objetivo de consolidar parceria entre SEC e CODEPLAN e verificar a possibilidade daquela instituição
participar do processo de criação de ambiente virtual destinado aos Mapas Culturais do Distrito Federal a partir do sistema
oferecido pelo Instituto TIM, a SPC iniciou o processo formulação de acordo entre ambas as instituições. Dentre as ações
previstas está a customização da página do Distrito Federal e a prestação de serviços ao público acerca da programação
cultural das cidades. Além disso, prevê-se a criação de um ambiente de convergência de dados e informações culturais
georreferenciadas, a fim de constituir um vortal da cultura. Incluiu-se nos propósitos da parceria a aderência do Sistema Distrital
de Cultura aos processos relacionados ao Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais – SNIIC, implementado
pelo Ministério da Cultura, oportunamente alinhado ao processo de unificação dos sistemas de informações da Secretaria de
Cultura do Distrito Federal. A reunião ocorreu em 28/12/2015.
Incubadora BSB Criativa – Experiência piloto em parceria com MINC.
O investimento realizado foi de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) da Secretaria de Estado de Cultura e R$
900.000,00 (novecentos mil reais) MINC;
Resultado concreto alcançado foi de 1.700 entes e agentes culturais e 900 projetos atendidos em cursos e
consultorias;
Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura – FNSDC
O Fórum é um debate acerca das políticas culturais no Brasil, suas oportunidades e desafios, o encontro dos
Secretários e Dirigentes e avalia como preocupantes as dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos do setor. Esse
contexto se agrava principalmente devido à crise financeira vivida nos âmbitos federal e estadual, que afeta em primeira
instância a cultura com expressivos cortes orçamentários, imprimindo aos seus órgãos e entidades ainda mais fragilidade
institucional. O Fórum está em processo de articulação para, juntamente com o Ministério da Cultura, alavancar as políticas
públicas culturais em todo o país. Em 2015, coube ao Distrito Federal a Presidência do FNSDC. Foram organizados quatro
encontros do Fórum ao longo do ano, diversas reuniões e pautas entre os secretários estaduais e as secretarias do MINC, bem
como grupos de trabalho para aprofundamento em questões estratégicas pertinentes a todos os estados.
O público alvo são Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; aproximadamente, por reunião, 20 a 25
participantes.
Conselho Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC
Composto por representantes da classe artística, empresarial, sociedade civil e do Estado, a CNIC tem a
função, entre outras, de analisar e oferecer pareceres para subsidiar decisões relativas à aprovação dos projetos culturais que
se candidatam à captação de recursos de renúncia fiscal por meio da Lei Rouanet. A escolha dos integrantes da CNIC é feita
pelo ministro da Cultura, com base em uma lista de 42 nomes indicados por 28 entidades habilitadas. A seleção deve levar em
conta, além das áreas temáticas, a representação das cinco regiões do Brasil. A Comissão reúne-se mensalmente para avaliar
os projetos. Seis reuniões são em Brasília, e outras cinco, itinerantes, em cada uma das regiões do País. O Ministério da
Cultura - MINC, em 21/01/2015, em portaria publicada no Diário Oficial da União, nomeou a nova composição da Comissão
Nacional de Incentivo à Cultura -CNIC para o biênio 2015/2016. O colegiado é formado por 21 integrantes, sendo sete titulares
e 14 suplentes, das seguintes áreas: artes cênicas (circo dança teatro, ópera); audiovisual; música; artes visuais (digital, design,
moda, fotografia); patrimônio cultural (material e imaterial); humanidades (livros, periódicos, publicações) e empresariado
nacional (multiprodutos).
Com uma agenda mensal de reuniões que se revezam entre a Capital Federal e encontros itinerantes em
cidades de diferentes regiões do país, a CNIC é um colegiado formado por representantes dos setores culturais e empresariais,
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da sociedade civil e do poder público. A comissão possui caráter consultivo e é responsável por subsidiar o Ministério da
Cultura no enquadramento dos projetos culturais às finalidades e objetivos. A comissão é responsável por analisar e dar
parecer final sobre aprovação de projetos culturais que se candidatam à captação de recursos de renúncia fiscal via Lei
Rouanet previstos pela Lei Rouanet, para a captação de recursos por renúncia fiscal. No inciso IX do art.4º do Regimento
Interno da CNIC- sita que o Presidente da entidade nacional que congrega os Secretários de Cultura das unidades federadas
será membro titular da CNIC - cadeira cativa. Como presidência do FNSDC, o Distrito Federal tem assento na CNIC, e cujos
andamentos, propostas de desenvolvimento de políticas de incentivo fiscal para a cultura foram acompanhados e
encaminhados por esta SEC.
Participação Social e Políticas Culturais no Distrito Federal
Colegiados Setoriais
A Secretaria em 2015 liderou a escolha e posse dos representantes do governo nos 16 colegiados setoriais,
ampliando a participação dos Colegiados Setoriais com maior número de encontros da Plenária Geral, bem como instauração
inédita de seu Comitê Gestor. Os colegiados foram convocados para participação nas consultas publicas do Plano de Cultura,
análise das linhas setoriais do FAC e protagonismo nas eleições estaduais do CPNC.
As plenárias, por regimento, têm a obrigação de se reunir uma vez por semestre. Em fevereiro, foi convocada
plenária geral dos colegiados setoriais, visando à apresentação da nova gestão à plenária dos Colegiados Setoriais e
continuidade dos trabalhos dos Colegiados. Houve ainda a eleição de membro da Sociedade Civil do Comitê Executor. Em
agosto, foi marcada plenária extraordinária para tratar da recomposição da base dos Colegiados (sociedade e governo) e
normas legais, entraves e o papel dos Colegiados Setoriais de Cultura. Foram feitos ainda os seguintes encaminhamentos:
reunião para tratar do Sistema de Cultura; solicitação de justificativa sobre a distribuição dos recursos do primeiro bloco de
editais e revisão da distribuição dos recursos, bem como a minuta do segundo bloco de editais para aplicação dos
encaminhamentos dos colegiados antes de seu lançamento. Definição da composição da comissão para tratar dos assuntos
referentes à Lei de Incentivo a Cultura. As reuniões dos Colegiados Setoriais ocorreram trimestralmente. As pautas colocadas
pelo Comitê Gestor abordavam o Sistema e o Plano de Cultura, o processo eleitoral de renovação dos Colegiados e as
possibilidades de atuação das Câmaras transversais, das quais o encaminhamento de agendamento de pauta para diálogo
sobre estratégias para apresentação do Sistema e do Plano de Cultura do DF para a Câmara Legislativa foi prontamente
atendida no dia 01/12.
O público alvo são os Membros do Colegiado Setorial e Comunidade da Cultura. Participantes de reunião
aproximadamente 50 pessoas.
Comitê Gestor
Foram propostas cinco reuniões do Comitê Gestor desde a sua nova composição. As reuniões sempre foram
agendadas em datas e horários em comum acordo entre as partes para facilitar a participação da sociedade civil: duas foram
realizadas nos dias 10.06.2015 e 24.06.2015, e nos dias 03/09/2015 e 24/11/2015. Em razão dos encaminhamentos na plenária
Geral do dia 19/10/2015, o Secretário de Cultura convidou o Comitê Gestor dos Colegiados Setoriais e o Presidente e Vicepresidente do Conselho de Cultura para apresentação do novo modelo de Sistema de Cultura do Distrito Federal no dia
01/12/2015. Na reunião, onde estiveram presentes os membros do Comitê Gestor foram apresentadas as propostas do Sistema
de Cultura do DF e convocada nova reunião para apresentação do Plano de Cultura do DF no dia 14/12, durante a reunião do
Pleno do Conselho de Cultura do DF. Também como proposta do Secretário Guilherme Reis, anunciou-se que o Plano de
Cultura do DF passará por nova consulta pública para colaboração às suas ações a partir de 14/12, permanecendo à disposição
para nova contribuição da comunidade cultural por 30 dias, garantindo-se ampla participação da sociedade no processo.
O público alvo foi a equipe do Comitê Gestor é de 4 Participantes.
Elaboração de Politicas Intersetorias de Cultura
Sistema de Cultura do Distrito Federal – Lei Orgânica de Cultura - LOC
O Sistema de Cultura do Distrito Federal - SCDF é um instrumento de articulação, gestão, informação,
formação, fomento e promoção de políticas públicas da cultura, voltadas às artes, à cultura e à preservação do patrimônio,
tendo como essência a coordenação e cooperação com vistas ao seu fortalecimento, à democratização dos processos
decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos recursos públicos.
Durante o exercício 2015, a minuta da Lei do Plano de Cultura foi revista e atualizada, acrescentando-se aos
seus objetivos a disposição sobre o Sistema de Cultura do Distrito Federal - SCDF, numa organização modernizada da
estrutura administrativa, com previsão de fluxos produtivos interconectados, novos mecanismos de financiamento da cultura e
de participação social. A minuta da lei foi, assim, construída para atuar como a Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal –
LOCDF. Entre novembro e dezembro de 2015, o desenho final do Sistema de Cultura do DF, disposto pela minuta da lei, foi
apresentado para contribuições e validação aos membros do Conselho de Cultura do Distrito Federal, ao Comitê Gestor dos
Colegiados Setoriais e outros. Atualmente as contribuições ao Sistema de Cultura do Distrito Federal passam por avaliação
para reformulação na Lei Orgânica da Cultura.
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Plano de Cultura do Distrito Federal
Anexo I da Lei Orgânica da Cultura do DF, o plano decenal prevê diretrizes, estratégias e ações para guiar o
desenvolvimento integrado da cultura, a ampliação do acesso e fruição aos bens culturais, salvaguarda aos direitos identitários
culturais, dentre outras pautas estratégicas. A minuta do Plano de Cultura do DF está sendo elaborada desde a formalização de
sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Em 2015 houve a proposta de validação por meio de 24 audiências públicas
através dos Diálogos Culturais realizados entre maio e junho. Essas audiências contaram com a colaboração de cerca de 950
lideranças das cidades, novos e experientes produtores culturais, pessoas da comunidade, representantes do governo, líderes
religiosos e interessados em arte e cultura em geral. Esses encontros resultaram em uma diversidade de contribuições, por
meio desse espaço de fala livre, que gerou um panorama das carências mais significativas, das demandas mais urgentes e dos
pontos fortes da arte e da cultura no DF, diagnóstico fundamental para a reformulação e atualização do Plano de Cultura do DF.
Além do processo de audiência pública dos Diálogos Culturais, foram realizadas 42 entrevistas com lideranças
culturais em algumas RAs consultadas. Os entrevistados eram produtores culturais de diversas áreas (Hip Hop, artes cênicas,
música, capoeira, cultura popular, etc.), e pessoas vinculadas a projetos sociais de cunho cultural e artístico. A seleção dessas
pessoas foi feita pela própria SEC, a partir de indicações da Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e das
Administrações Regionais. A proposta visava o mapeamento de demandas da cidade e a produção artística e cultural local. A
última fonte de informações do processo de reformulação do Plano de Cultura do DF foi a consulta pública por meio da
plataforma ParticipaBR (http://www.participa.br/culturadf), que recebeu durante 80 dias, até o final de julho de 2015,
contribuições para cada um dos 7 Eixos da minuta do Plano Distrital, incluindo propostas de alteração do texto de suas
diretrizes e estratégias. Após essas três etapas de escuta e de estímulo à participação social para a reformulação do Plano de
Cultura do DF, a Secretaria recebeu cerca de 1.100 contribuições, que após tratadas, classificadas e agrupadas em 425
categorias, foram compiladas em uma nova proposta atualizada de Plano de Cultura com 83 ações distribuídas agora em 8
eixos.
Eixo 1
Patrimônio
Entrevistas
ParticipaBR
Diálogos Culturais
Total

79
25
141
246

59
Total geral das Contribuições
Total geral de Sistematizações

Contribuições da Sociedade Civil por Eixo
Eixo 3
Eixo 4
Eixo 5
Cultura e
Economia
Cidadania
Difusão
Educação
Criativa
19
93
33
16
1
9
18
5
33
153
94
50
55
258
149
76
Sistematização das Contribuições
26
96
63
32
Eixo 2

Eixo 6

Eixo 7

Financiamento

Gestão Cultural

52
11
72
141

58
4
107
176

79

70
1101
425

Em dezembro de 2015, a minuta do Plano de Cultura do DF foi disponibilizada aos membros do Conselho de
Cultura do Distrito Federal e aos Colegiados Setoriais para avaliação, colaboração e validação, além de ser novamente aberto à
consulta pública por meio da plataforma ParticipaBR. Dessa vez, porém, as contribuições serão voltadas às estratégias e ações
da nova minuta do PCDF, e terá como prazo final o dia 15/01/2016.
Algumas reuniões por demanda, como a reunião com o DF em Movimento, foram realizadas em janeiro de 2016
para debate presencial sobre as ações da minuta. Ainda em janeiro, será realizada nova sistematização das contribuições e
formulação da minuta final do PCDF, que será entregue como Anexo I da Lei Orgânica da Cultura do DF em meados de
fevereiro de 2016, ao governador para avaliação e encaminhamento à Câmara Legislativa do DF – CLDF.
Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Distrito Federal
Em junho de 2015, foi realizada reunião com o Instituto TIM, para apresentação do projeto “Mapas Culturais” ,de
implementação de plataforma em software livre que possibilita o georreferenciamento colaborativo e o gerenciamento de dados
abertos sobre a cultura, em convergência com o Sistema Nacional de Cultura - SNC e de acordo com as premissas do Sistema
Nacional de Informações e Indicadores - SNIIC, estabelecidas por acordo de cooperação entre o Governo do Distrito Federal,
por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, e o Ministério da Cultura.
Em julho do mesmo ano, a Secretaria de Cultura oficializou o interesse na iniciativa, propondo tratativas para
garantir a implementação do projeto, etapa importante para o desenvolvimento do Sistema de Informações e Indicadores
Culturais do Distrito Federal. Em outubro, após consulta de conteúdo pela Assessoria Jurídico-Legislativa da Secult, foi enviado
ao Instituto TIM o Acordo de Cooperação com alterações sugeridas. A Secult aguarda pelo retorno do Instituto TIM para ato de
assinatura do acordo de cooperação entre as partes. Em novembro, foi elaborado e enviado diagnóstico sobre programas,
agentes e equipamentos culturais próprios a serem contemplados pela ferramenta. A Secult propôs reaproximação e diálogo
com o Observatório de Economia Criativa (OBEC/UnB). E, por meio dessa parceria, realizou-se entre os dias 26 e 27 de
outubro de 2015, o Seminário Criative-se para debater indicadores na área da cultura. Após essa iniciativa, entraram também
em diálogo o IPEA, o Observatório de Políticas Culturais (OPCULT/UnB) e a CODEPLAN, em especial a Diretoria de Estudos e
Políticas Sociais.
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Lei de Incentivo à Cultura – LIC
A política pública criada tem por objetivo estimular a realização de projetos culturais, diversificar as fontes de
financiamentos e ampliar o investimento privado na área por meio de isenção fiscal de ICMS ou ISS. Como forma de fortalecer
a economia de cultura da região, os projetos culturais aprovados deverão ser realizados no Distrito Federal. Além disso, eles
devem ser executados, total ou parcialmente, com a utilização de pessoal, bens e serviços disponíveis no Distrito Federal.
Empresas Incentivadoras
Aumento de 11 empresas para 20 empresas habilitadas: Empresas de diversos ramos, sendo 08 Empresas
locais; Telefonia 06 empresas; Saúde 01 laboratório e 4 Hospitais; Eventos 02 empresas; Construção Civil 01 empresa;
Cosméticos 01 empresa; Hotelaria e Turismo 01 empresa; Bebidas e Tabaco 02 empresas; Banco 01 empresa; Aviação 01
empresa.
Projetos Culturais
Ampliação do volume de recursos previstos de R$12 milhões para R$ 18 milhões para o ano de 2015. Desse
montante, foi utilizado o saldo de R$ 13.186.393,18.
Dos 29 Projetos Culturais aprovados e executados, obtiveram-se os seguintes resultados:
Geração de emprego diretos cerca de 3.505 e indiretos: cerca de 10.515.
Um dado diferencial na política de incentivo à cultura do DF é que cerca de 100% dos projetos aprovados têm
êxito na captação, com isso, o Estado se esforça para que os projetos culturais aprovados para obter incentivo sejam
executados.
Acessibilidade
A Política de Incentivo à Cultura, engajada em ofertar eventos culturais acessíveis no DF estabeleceu que todos
os projetos LIC executados em 2015 fossem adequados, possibilitando a participação de portadores de deficiência e de idosos.

A preocupação com o meio ambiente, também foi uma constante e, todos os projetos apresentados e
executados em 2015 obrigatoriamente previam a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos.
Banco de Propostas
Em 2015 foi criado o Banco de Propostas - Banco de Dados de Projetos Culturais para consulta direta das
Incentivadoras Culturais. Em apenas 02 meses houve o Cadastro de mais de 270 propostas culturais para obter patrocínio.
A Secretaria ainda organizou um evento para aproximar proponentes/empresários - 1ª Rodada de Negócios –
com a participação dos proponentes selecionadas pelas empresas.
Alteração na Lei nº 5.021/13
A modificação na Lei de Incentivo à Cultura promoveu importantes avanços na política de incentivo em 2015.
Houve a inclusão de novos segmentos culturais: Artesanato e Design e moda.
Uma das principais foi aplicação de penalidade de forma escalonada, anteriormente, a lei previa uma única
penalidade, multa de 100%, para qualquer infração praticada. Aplicação de penalidade de acordo com a gravidade do ato
cometido pelo infrator: advertência; cancelamento de isenção fiscal; multa correspondente a duas vezes o valor utilizado
devidamente.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
3955 - APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO SENHOR BOM JESUS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
80.000
80.000
80.000

DESPESA AUTORIZADA
0
0
0

EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0

O crédito orçamentário foi cancelado.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

203

Relatório Anual de Atividades 2015 – SECULT

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8389 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURADISTRITO FEDERAL
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
590.933

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
67.679
67.679
62.105

590.933
200.000
790.933

67.679
0
67.679

67.679
0
67.679

62.105
0
62.105

Até o final de 2015 a Secretaria de Estado de Cultura acolheu 06 trabalhadores sentenciados através de
convênio com a FUNAP – Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, cujos detentos executaram serviços
administrativos, alcançando-se o objetivo proposto ao final do período.

PROGRAMA: 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – EDUCAÇÃO E CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8715 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURADISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9551 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9634 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
9742 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISPATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6002

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
50.000
0
0
0
100.000
48.000.000

0
63.393.251

0
62.948.958

0
62.948.958

48.000.000
2.200.000

63.393.251
2.187.007

62.948.958
2.130.708

62.948.958
2.130.708

2.200.000
4.100.000

2.187.007
4.392.056

2.130.708
4.389.472

2.130.708
4.157.593

4.000.000

4.317.551

4.314.967

4.086.050

100.000
54.450.000

74.505
70.972.314

74.505
69.469.139

71.543
69.237.259

A Secretaria remunerou, durante o exercício 2015, em média, 489 servidores ativos, concedeu benefícios aos
servidores ativos e manteve os serviços administrativos gerais da Secretaria e dos próprios culturais.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados Estatísticos do Centro Cultural 3 Poderes:
Panteão da Pátria
Em 2015 as visitações às dependências do Panteão totalizaram 35.654 pessoas, conforme quadro abaixo:
2013
60.611

2014
57.177

2015
35.654

Espaço Lúcio Costa
O espaço recebeu visitação às suas dependências de 83.280 pessoas, conforme consta no quadro abaixo:
2013
0

2014
51.577

2015
83.280

Museu da Cidade
No exercício espaço recebeu a visitação de público de várias faixas etárias, conforme quadro abaixo.
2013
17.850

2014
11.198

2015
10.358

O Centro Cultural 3 Poderes, em seu conjunto, recebeu um total de público visitante de todo o Distrito Federal,
do Entorno, dos Estados e do Exterior de 129.292pessoas, conforme quadro abaixo:
2013
78.461

2014
119.952

2015
129.292

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Secretaria no exercício 2015 desenvolveu suas atividades conforme planejamento dentro das limitações
orçamentárias, não havendo grande quantidade de realização de eventos decorrentes de emendas parlamentares. As
dificuldades encontradas foram em relação a bloqueios orçamentários, bem como morosidade no andamento de processos de
licitação, e ainda indisponibilidade financeira para algumas realizações.
As perspectivas para 2016 são as seguintes:
Ações propositivas relacionadas ao Sistema de Bibliotecas para 2016:
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Revitalização e modernização das Bibliotecas Públicas do DF e do Programa Mala do Livro de acordo com as
ações próprias da Secretaria de Estado de Cultura e demais mediações que envolvem as instituições públicas, privadas e
demais parceiras.
Para o ano de 2016 apresentamos as seguintes proposições:
• Mediar ações junto às instituições governamentais para convocar bibliotecários e técnicos aprovados em
concurso;
• Mediar ações para a promoção de curso de formação dos profissionais atuantes em Bibliotecas Públicas;
• Integrar ações entre a SE/SEC/ BPs e as RAs;
• Mediar ações para a Reestruturação das BPs inserindo-as no organograma das RAs.
• Mediar ações para com instituições parceiras para fortalecer as BPs por meio de Convenio de Cooperação
Técnica;
• Mediar ações junto a gestores para designar rubricas próprias para manter, conservar e modernizar BPs;
• Mediar ações para a institucionalização das BPs;
• Promover encontros mensais entre as BPs por meio de coordenação setorizada;
• Promover o apoio técnico às BPs por meio de acompanhamento itinerante;
• Apoiar as ações culturais das BPs;
• Estimular as BPs a instalação da Associação Amigos da BP maior interação com a comunidade;
• Revitalizar as Bibliotecas Públicas de Brazlândia e Recanto das Emas;
• Acompanhar a implementação de projetos aprovados com recursos de emendas parlamentares Oficinas
culturais; Revitalização/modernização de BPs; Programa Mala do Livro; Construção da BP 512/513; Brinquedotecas Públicas;
• Apoiar o Projeto Circuito de Feiras;
• Revitalizar Programa Mala do Livro nas estações do metrô ampliando de 6 para 10 estandes até
2018/Convênio Metro/ Sabin/SEC;
• Promover encontros periódicos com os Agentes Comunitários de Leitura;
• Apoiar as feiras culturais/unidades educacionais, sociais, de saúde, parques; ação global – Sesi e Rede
Globo;
• Promover a arrecadação e distribuição de livros;
• Participar de ações sociais com Agentes Comunitários de Leitura e leitores do Programa Mala do Livro para
o estímulo à doação de sangue para o hemocentro;
• Ampliar o número de caixas estante;
• Mediar ações para a concretização do Convenio Agentes Comunitárias de Leitura oriundo do MINC que irá
fortalecer o Programa;
Ações propositivas relacionadas ao Patrimônio Cultural para 2016:
 Criação de um centro de pesquisa, cujo projeto está em fase de negociação com a prefeitura e a
Universidade de Havre, na França, e a Secretaria de Cultura/Subsecretaria de Patrimônio Cultural/DF e Universidade de
Brasília/FAU, porém, já foi aprovado pelas instituições participantes para o ano de 2016. Estão previstos dois workshops, com
participação de arquitetos restauradores dos dois países;
 A empresa vencedora na licitação do projeto de revitalização das praças de Planaltina: Praça de São
Sebastião e Praça Salviano Guimarães, no início de 2016 deverá executar a obra de revitalização de uma das áreas e a Dipres
monitorará os serviços;
 Início da obra do Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul, prevista para o primeiro semestre de 2016, com
acompanhamento de técnico responsável da equipe;
 Retomada da obra do Centro de Danças, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016.
Ações propositivas relacionadas à Cidadania e Diversidade Cultural para 2016:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Apoio à realização da Via Sacra, conforme todos os exercícios;
Renovação de convênios federais firmados e/ou continuidade aos que estão em andamento;
Oficinas;
Pontos de Cultura;
Reuniões com diversidades;
Realização de cursos;
Apoio a eventos de base comunitária;
Circuito da consciência negra;
Eventos voltados à valorização das culturas populares.
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Ações propositivas relacionadas à Promoção e Difusão Cultural para 2016:
 Apoio à realização do Carnaval 2016;
 Realização do 56º aniversário de Brasília;
 Apoio à realização de eventos culturais diversos, inclusive oriundos de emendas parlamentares que venham
a compor o orçamento desta Pasta;
 Realização do 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro;
 Continuidade do projeto “Diálogos Culturais”, com participação em bens de serviço e produção;
 Exposições nos espaços culturais;
 Projetos culturais na Casa do Cantador;
 Encontros de Quadrilhas;
 participação nas comemorações do dia 7 de setembro;
 Apoio ao evento Moto Capital;
 Festividades de Final de ano;
 Cantatas de Natal;
 Reveillon 2018.
Programa Arte nos Parques
Está previsto na Agenda Positiva da Cultura do DF, no Programa Promoção e Difusão Cultural que tem como
conceito a melhoria do desempenho das propostas apresentadas pelo Plano de Governo atual. Trata-se de implantação de
ações culturais, com políticas transversais que integram a cultura, educação, segurança, meio ambiente, turismo e esporte em
parques da cidade, mapeados junto ao IBRAM e denominados unidades de conservação. Serão oferecidos cursos breves de
diversos segmentos culturais a serem realizados com o orçamento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), previstos no
PPA 2016-2019, e contrapartida do Fundo Apoio à Cultura – FAC.
Ações propositivas relacionadas Políticas Culturais, para 2016:
 Nova eleição dos membros dos Conselhos Regionais de Cultura constituídos,
 Integração do Projeto Incubadora BSB Criativa à estrutura da SPC, em parceria com a Sufic;
 Continuidade do projeto “Diálogos Culturais”;
 Integração da gestão da Incubadora BSB à estrutura da SPC;
 Realização do Museum Connections;
 Lançamento do módulo do vortal referente aos Mapas Culturais em abril de 2016. Estão previstos ainda
módulos destinados a informações sobre editais, ID Cultura, Pontos de Cultura, equipamentos, colegiados de participação
social, pesquisas e relatórios e ambiente de interação entre os agentes culturais. Também foi ratificada a necessidade de
construção da arquitetura do vortal, a partir de formulação de perguntas, seja ao público, aos agentes culturais ou às próprias
instituições governamentais;
 Realização do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura – FNSDC;
 Encaminhamento da Lei Orgânica da Cultura ao Governador, previsto para meados de fevereiro de 2016.
 Lançamento do Projeto “Mapas Culturais”, previsto para abril de 2016.
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O Fundo de Apoio à Cultura – FAC foi criado pela Lei Complementar nº 267, de 15/12/1999 e regulamentado
pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010; tem por finalidade prover recursos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas
no Distrito Federal e inscritas no Cadastro de Entes e Agentes Culturas – CEAC, para a realização de projetos que tenham por
finalidade a difusão e incremento das atividades artísticas e/ou culturais, e tem por objetivos:
- incentivo à formação artística e cultural;
- Fomento à formação artística e cultural;
- Preservação e restauração do patrimônio artístico, cultural e histórico;
- Pesquisa e difusão dos bens e valores artísticos e culturais.
E outros objetivos considerados relevantes pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, ouvido o
conselho de Cultura do DF.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

04

07

-

-

11

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

14

-

-

-

14

Requisitados

01

-

-

-

01

19

07

-

-

26

-

-

-

-

-

19

07

-

-

26

Órgãos do GDF

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral
*Observação: Servidores da SECULT que trabalham no FAC.

1. REALIZAÇÕES
Festivais artísticos/culturais apoiados
Em agosto de 2015 foi publicado o edital 1/2015 do Fundo de Apoio à Cultura, que apresentou mudanças
significativas em relação aos editais anteriores, atendendo a antigos anseios da comunidade artística. O processo de seleção
do edital 1/2015 encontra-se atualmente em sua última etapa com previsão de publicação do resultado final em janeiro de 2016.
A previsão é de que esse edital contemple com apoio financeiro mais de 35 festivais, mostras ou sarais nas áreas de circo,
cultura popular, dança, literatura, música e teatro.
Apoiar Ações de intercâmbio cultural
O FAC apoia ações de intercâmbio cultural através do programa permanente de passagens e diárias. Em 2015
foram 26 projetos apoiados, beneficiando 192 agentes culturais. O valor investido no programa foi o maior dos últimos quatro
anos, totalizando R$ 674.366.95 (seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco
centavos). Para 2015 também foi mantido o programa de concessão de bolsas de estudos. Foram 08 novos projetos
contemplados além da manutenção de outras três bolsas contempladas em 2014.
Atividades culturais prioritárias do GDF realizadas
O Fundo é voltado ao atendimento das demandas e das necessidades culturais da população do Distrito
Federa, conforme políticas de fomento estabelecidas. Em 2015, por meio do edital 01/2015, foi disponibilizado o montante de
R$ 33.670.000,00 (trinta e três milhões, seiscentos e setenta mil reais) para apoiar projetos culturais em 11 áreas, a saber: artes
plásticas, visuais e fotografia, artesanato, circo, cultura popular, dança, design e moda, literatura, livros e leitura, música, ópera
e musical, patrimônio histórico e artístico material e imaterial e teatro, através de 97 linhas de apoio diferentes definidas no
edital. O edital apresentou uma nova redação, mais clara e enxuta, reunindo as informações gerais no bloco principal e
acrescentando detalhes de cada área nos anexos. O novo edital também reuniu praticamente todas as linguagens e cadeias
produtivas em uma mesma publicação. As inscrições foram encerradas no dia 09 de outubro sendo recebidos 1.219 projetos
culturais: música e teatro foram áreas com maior número de propostas inscritas: 475 e 285 respectivamente. A previsão é de
que, ao final da seleção sejam contemplados e apoiados 372 projetos, aproximadamente.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Desburocratização do FAC-DF
 Investimento realizado: sem investimento financeiro extra;
 Resultado concreto alcançado: decreto alterado, edital simplificado, processos mais céleres, maior procura
no programa de passagens, diárias e bolsas de estudo, capacitação e pesquisa;
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 População atendida: entes e agentes culturais do DF, potenciais beneficiários do FAC-DF.
Pagamento do passivo de 2014 do FAC-DF - (em fase de finalização).
 Investimento realizado: R$ 39.112.772,44 (trinta e nove milhões, cento e doze mil, setecentos e setenta e
dois reais e quarenta e quatro centavos), oriundos do FAC-DF;
 Resultado concreto alcançado: pagamentos atrasados liquidados;
 População atendida: diretamente, 388 entes e agentes culturais contemplados com apoio do FAC-DF em
2014; indiretamente, toda a população do DF, potencialmente beneficiária dos projetos culturais.
Mutirão de análise do passivo de processos de CEAC – Cadastro de Ente e Agente Cultural do DF
 Investimento realizado: sem investimento financeiro extra;
 Resultado concreto alcançado: mais de 1.000 pedidos de cadastro e renovação analisados;
 População atendida: entes e agentes culturais do DF.
Lançamento do edital 01/2015 do FAC-DF – 11 áreas culturais.
 Investimento realizado previsão: R$ 33.670.000,00 (trinta e três milhões, seiscentos e setenta mil reais),
oriundos do FAC-DF;
 Resultado concreto alcançado: 372 projetos apoiados (estimativa);
 População atendida: diretamente, entes e agentes culturais do DF; indiretamente, toda a população do
Distrito Federal.
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10. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL – SEDHS - UO: 17.101
De acordo com o Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, artigo 8º, § 1º, alínea VII, a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda passou a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Humano e Social do Distrito Federal - SEDHS, com as seguintes competências:
I. formular diretrizes e políticas governamentais, que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da
população, por meio de ações voltadas à garantia e à promoção de direitos, à proteção social, ao enfrentamento da pobreza e
extrema pobreza e ao provimento de condições para a superação das vulnerabilidades e riscos sociais.
II. formular, promover, coordenar e executar programas, projetos e ações de:
a. assistência e ação sociais;
b. transferência de renda;
c. inclusão social;
d. programas de solidariedade;
e. segurança alimentar e nutricional;
f. gestão dos restaurantes comunitários, abrigos e demais espaços públicos que lhe são afetos;
g. gestão do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, no âmbito do Distrito Federal.
III. formular planos e programas de desenvolvimento humano e social, observadas as diretrizes gerais do
Governo, em articulação com as demais Secretarias de Estado;
IV. apoiar ações e projetos voltados para a territorialização das ações das políticas sob sua responsabilidade;
V. promover e facilitar a intersetorialidade e as parcerias para a implementação das políticas públicas sob sua
direção, com vistas à universalização dos direitos sociais;
VI. desenvolver ações de captação de recursos para fundos e para projetos específicos sob sua gestão;
VII. manter atividades de pesquisa e vigilância de cenários de territórios sociais;
VIII. monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas referentes às políticas de desenvolvimento humano e
social sob sua gestão, comunicando aos órgãos competentes as medidas necessárias;
IX. apoiar os processos de governança social em seu âmbito de atuação;
X. apoiar ações e projetos da sociedade civil, voltados para a satisfação das necessidades básicas e mínimos
sociais da população do Distrito Federal, no âmbito das políticas públicas de sua competência;
XI. participar de programas e iniciativas transversais entre o Distrito Federal e Municípios da Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, que envolvam ações das políticas de desenvolvimento humano e
social sob sua gestão;
XII. apoiar ações e projetos da sociedade civil, voltados para a satisfação das necessidades básicas e mínimos
sociais da população do Distrito Federal, no âmbito das políticas públicas de sua competência;
XIII. promover a formação de redes intersetoriais, em consonância com a diretriz governamental;
XIV. realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua competência; e
XV. exercer o poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência.
Em 23 de outubro de 2015, nos termos do Decreto nº 36.832, artigo 1º, a Secretaria passou a integrar a
Secretaria de Estado Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal,
juntamente com as Secretarias de Estado de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e do Trabalho e do
Empreendedorismo, o que demandou a elaboração de novo Regimento Interno, que se pretende finalizar até o final de janeiro
de 2016.
Destarte, para a elaboração do presente relatório foram considerados dados e informações do exercício de
2015, relativos apenas à SEDHS, sendo também apresentados relatórios apartados das demais unidades orçamentárias que
integram a atual Secretaria de Estado Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do
Distrito Federal.
No que concerne à força de trabalho, para a execução das ações sob sua responsabilidade, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHS conta com equipe composta por servidores efetivos da Carreira Pública
de Assistência Social, da Carreira Politicas Publicas e Gestão Governamental do DF, servidores ocupantes de cargos em
comissão, requisitados, entre outros, conforme demonstrado no quadro a seguir.
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

94

287

75

193

649

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

80

-

43

-

123

07

18

-

01

26

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos da unidade para outros órgãos
Total Geral

01

-

-

-

01

182

305

118

194

799

-

73

-

-

73

182

232

118

194

726

Como demonstrado no quadro de pessoal acima, visando complementar sua força de trabalho a SEDHS conta
com um pequeno quantitativo de estagiários, não conta com pessoal terceirizado e servidores sem vínculos que ocupam cargos
em comissão e de natureza especial na SEDHS. Destaca-se que alguns cargos comissionados estão ocupados por servidores
de carreira, o que promove a valorização dos trabalhadores da Secretaria com perfil adequado aos cargos e ampliação do nível
de responsabilidade dos mesmos com o órgão e com as políticas de desenvolvimento social no DF, porém, gera também uma
redução de pessoal para execução das atividades técnicas e administrativas.
Do total de servidores da SEDHS, 70% atuam nas unidades das Subsecretarias responsáveis pelas ações
finalísticas e os 30% restantes atuam nas unidades das Subsecretarias responsáveis pelas atividades gerenciais.
O atual quantitativo do quadro de pessoal está aquém da demanda de atividades que são executadas pelo
órgão, a partir de suas competências.
O último concurso público realizado não logrou recompor a defasagem do quadro de pessoal da SEDHS,
advindo do desligamento de servidores por demissão, exoneração de cargo efetivo a pedido, falecimento, posse em outro cargo
inacumulável, transferência IPREV – aposentadorias.
Tais circunstâncias continuam impactando, consideravelmente, no desempenho das atividades da Secretaria,
gerando acúmulo para os atuais servidores, duplas funções, impossibilidade de expansão de unidades e serviços, etc.
Apesar de tais circunstâncias, a SEDHS considera que o desenvolvimento das ações tem ocorrido dentro de
uma normalidade aceitável, superando, algumas vezes as expectativas, vez que os servidores se mantêm comprometidos em
seus locais de trabalhos.
Diante desse cenário e considerando o número de servidores que estão na iminência de se aposentar nos
próximos anos, pode ocorrer o agravo da situação caso não haja recomposição de pessoal efetivo.
Nesse sentido cabe registrar, que foi aprovado pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos –
CPRH/SEAP, processo desta Secretaria que trata da realização de concurso público, para contratação de 200 (duzentos) novos
servidores de nível superior e médio, previsto para o ano de 2014, mas que ainda não se realizou.
Ressalta-se que as ações da Secretaria são efetivadas com recursos alocados em três Unidades Gestoras,
quais sejam:
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social e Transferência de Renda – SEDHS;
 Fundo de Assistência Social do Distrito Federal – FAS/DF; e
 Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no DF.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

DOTAÇÃO INICIAL

4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

340.000

0

0

0

110.000

0

0

0

450.000

0

0

0

Devido ao contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros, efetivado no âmbito do GDF, os valores
previstos neste programa temático não foram executados.

Objetivo Específico: 009 - Implementar monitoramento e avaliação de políticas sociais.

Indicadores:
Denominação do Indicador
981

Políticas sociais
monitoradas/avaliadas

Unidade Índice
de
mais
Medida Recente
Unidade

-

1134 Sistema consolidado

Unidade

-

1135 Subsistemas implementados

Unidade

-

Unidade

1

Unidade

-

Estudo/pesquisa realizado
(a)
Evento de capacitação
1137
realizado
1136

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
28/02/2011
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Apurado
em

2012
6
7
2
4

Desejado Em
2013 2014
3
3
5
7
2
13

3
3
6
7
2
4

2015

Fonte da
Informação

3
3
1
3
5
3
2
-

SUBPLAGI/
SEDHS
SUBPLAGI/
SEDHS
SUBPLAGI/
SEDHS
SUBPLAGI/
SEDHS
SUBPLAGI/
SEDHS

No ano de 2015 o processo de planejamento e tomada de decisões foi enriquecido com discussões importantes,
incluindo a discussão sobre o papel institucional da Avaliação e Gestão da Informação, como estrutura meio e liberadora de
produtos finalísticos da Secretaria como um todo; foram identificadas metas e objetivos no tocante a modernização de Gestão.
Esse produto fomentou o planejamento estratégico desse ambiente, servindo de base para a elaboração do Plano Plurianual
(2016-2019).
Foram feitas várias reestruturações na principal estrutura consolidada de dados da SEDHS, qual seja a sinopse
estatística mensal, com o fito de sempre caracterizar a realidade do trabalho exercido pela Secretaria aos olhos da Gestão.
Registra-se, também, a realização do primeiro balanço do Plano de Segurança Alimentar, sob a ótica de
diversas Secretarias do Distrito Federal, com realizações, marcos, bem como com frustrações e falhas. A apresentação de
dados e informações foi consolidada por Região Administrativa dos equipamentos da Secretaria, acrescidos de informações de
cada território, com vistas a fomentar debate e discussão sobre os novos caminhos a trilhar pela assistência social em cada um
dos territórios.
Os diversos conceitos da assistência social foram granularizados, de modo a identificar potencialidades e falhas,
bem como para uma unificação dos processos de trabalho, atividade está prevista para 2016.
Foi feito um levantamento do estado da arte das unidades da Secretaria, tendo sido identificados aspectos
como: falta de recursos, desordem do processo de trabalho, ausência de recursos financeiros e de pessoal para o desempenho
das atividades fins, carência de instrumentos padronizados de gestão, além de falta de integração das unidades no território.
Foram elaboradas cartilhas para orientar técnicos, gerentes, coordenadores e assessores nas unidades operativas
descentralizadas dessa Secretaria e criou-se o eixo orientador do Programa Famílias Fortes.
Em 2015, a exemplo de exercícios anteriores, identificou-se o impacto de algumas variáveis sobre o
desempenho das atividades relacionadas ao processo de construção de um Sistema de Monitoramento e Avaliação, entendido
como um dos requisitos necessários à gestão e efetivação de políticas sociais, em sintonia com as demandas e necessidades
da população do Distrito Federal, em especial as Políticas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e
Transferência de Renda. As variáveis que impactaram sobre o desenvolvimento de atividades e, consequentemente, sobre o
alcance de metas e objetivos (recursos financeiros – inexistentes e/ou insuficientes, alteração de estrutura administrativa,
redução da equipe de trabalho em termos quantitativos e qualitativos, dentre outros), não impediram o avanço no processo de
construção do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Sociais, observado o compromisso, empenho e criatividade
dos servidores envolvidos direta e indiretamente neste desafio.
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A implementação de ações que permitam a formação de uma cultura de monitoramento e avaliação adquire
dimensão relevante, pois contribui para o aprimoramento dos programas e políticas sociais, o cumprimento das metas, o
alcance de resultados, a otimização dos recursos públicos e a tomada de decisão pelos gestores públicos, com o objetivo de se
prestar um melhor atendimento aos usuários das políticas sociais.
Atendimentos Realizados Pela SEDHS em 2015 na UO. 17.101
Programa de
Trabalho
08.244.6228.4162-0001

08.244.6228.4232-0001

08.306.6227.4173-0001
08.306.6227.4174-2939
08.306.6227.4175-0001
08.306.6227.3196-0007
08.244.6203.1606-0006
08.244.6206.1606-0005
08.244.6206.1606-0007

Descrição
Realizar a complementação do benefício do Programa Bolsa
Família – DF Sem Miséria (*)
Realizar pagamentos do Bolsa Escola e Bolsa Social em
processo de Extinção (**)
Conceder Bolsa Universitária para estudantes de baixa renda
(**)
Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único (**)
Realizar o atendimento emergencial de alimentos com cestas
básicas
Realizar o fornecimento continuado de alimentos – Provimento
Alimentar Institucional
Realizar o fornecimento de refeições nos Restaurantes
Comunitários (***)
Reformar Restaurante Comunitário
Realizar construção de praça de esporte e cultura na QNM
Ceilândia
Realizar construção de praça de esporte e cultura na QNR
Ceilândia
Realizar construção de praça de esporte e cultura no Recanto
das Emas

Meta Pre-Vista na
LOA

Atendimento Realizado

65.000/mês

Média mensal de 58.442

350/mês

Média mensal de 216

200/mês

Média mensal de 86

400/mês

Média mensal de 334

18.000/mês

Média mensal de 3.351

28.000/mês

Média mensal de 20.718

10.800. 000/ano

Total de 7.066.993

01

Reformado restaurante do
Itapoã

01

Obra em execução (60%)

01

Obra em execução (52%)

01

Obra em execução (95%)
Obra em execução (80%) em

08.244.6211.3186-0007

Realizar construção de unidades de acolhimento – UACs

S. Sebastião e 100%

03

Planaltina e Ceilândia
(*). Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0002 da U.O.: 17.906
(**). Estas atividades são realizadas em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906
(***). Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0002 da U.O.: 17.906

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO GERAL: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e
benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais
já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no
território onde esta vive.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1235 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
2693 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS
3184 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3185 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)
3186 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS
0007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-DISTRITO FEDERAL
3188 - REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
3189 - REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)
4118 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
4185 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2.356.364

0

0

0

650.000

0

0

0

38.000

0

0

0

0

817.021

790.581

285.588

3.272.727

0

0

0

2.454.545

2.625.001

2.226.345

1.961.529

2.454.545

2.625.001

2.226.345

1.961.529

1.141.000

0

0

0

141.000

0

0

0

250.000

0

0

0

650.000

0

0

0
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4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
TOTAL DO PROGRAMA 6211
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.318.000

0

0

0

12.271.636

3.442.022

3.016.926

2.247.117

Objetivos Específico: 001 - Aprimorar a Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Distrito
Federal, Conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de Atendimento e Proteção Social dos Usuários da Política de
Assistência.

Indicadores:
Unidade Índice
Periodicidade
Desejado Em
Apurado
de
mais
de
Resultado 2012 2013 2014 2015
em
Medida Recente
Apuração
Nº de estudos e pesquisas afetas ao
Desejado
6
5
7
7
Unidade
4
31/07/2011
Anual
SUAS realizadas
Alcançado
1
5
2
Sistema de vigilância social implantado
Desejado
40
60
80
100
%
Anual
Alcançado 40
60
80
80
Plano de Capacitação do SUAS do DF
Desejado
01
02
03
04
Unidade
Anual
implementado
Alcançado 01
0
01
Nº de Conferências de Assistência
Desejado
09
10
10
11
Unidade
09
31/12/2011
Bianual
Social no DF realizadas
Alcançado 09
10
10
11
Nº de fóruns, seminários e eventos
Desejado
07
14
22
30
similares afetos à política de assistência Unidade
Anual
Alcançado 13
16
22
16
social realizados no DF
Denominação do Indicador

961
1154
1155
1156
1157

Fonte da
Informação
SEDHS/
SUBSAS
SEDHS /
SUBSAS
SEDHS /
SUBSAS
SEDHS /
SUBSAS
SEDHS /
SUBSAS

O Distrito Federal dentro do compromisso em participar dessa construção do Sistema Único de Assistência
Social realizou de 1995 até 2015, 11 (onze) Conferências de Assistência Social.
Em 2015 a XI Conferência de Assistência Social foi precedida de 14(quatorze) Conferências Regionais que
englobaram as 31 (trinta e uma) Regiões Administrativas do Distrito Federal, com seus respectivos aglomerados urbanos e
rurais, com o total de 1843 (um mil, oitocentos e quarenta três) participantes. A Conferência deliberou sobre as diretrizes e
prioridades para o próximo decênio, que subsidiarão a elaboração do Plano Decenal do Distrito Federal 2016-2026.
De acordo com a avaliação do evento feita pelos Conselheiros de Assistência Social do DF, devem ser
destacados:
Aspectos Negativos
 Dificuldade de mobilização dos participantes, o que foi verificado desde o processo de realização das
conferências regionais que antecederam a conferência do DF;
 Indisponibilidade de recursos pelo Governo do DF, para custeio da infraestrutura complementar que o local
exigia;
 Tempo exíguo para a realização do processo licitatório da empresa responsável pela realização da
Conferência;
 Impedimento de manifestação dos trabalhadores na conferência do DF e dos usuários nas conferências
regionais;
 Mudança na composição da Secretaria Executiva do CAS/DF durante o período da conferência; e
 Mudança na gestão das unidades operativas (coordenadores) durante o período de realização das
conferências regionais, repercutindo negativamente na participação dos usuários nos eventos.
Aspectos Positivos

conferência;

 Qualificação das deliberações e processo de amadurecimento da participação;
 O Centro de Convenções, onde foi realizada a conferência é um local estratégico e centralizado;
 Houve um esforço conjunto da comissão organizadora e trabalhadores do SUAS para a realização da
 Participação qualitativa do usuário.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

OBJETIVO GERAL: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação
do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF
a uma alimentação saudável e adequada.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3196 - REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO

DOTAÇÃO INICIAL
141.000

141.000

141.000

139.677

141.000

141.000

141.000

139.677

10.000

88.890

88.890

0

10.000

88.890

88.890

0

38.000

7.380

7.380

0

38.000

7.380

7.380

0

15.000

0

0

0

5.000.774

5.869.936

5.869.936

5.406.872

5.000.774

5.869.936

5.869.936

5.406.872

11.861.176

4.027.041

3.988.441

3.792.385

11.861.176

4.027.041

3.988.441

3.792.385

23.329.683

26.061.988

23.572.616

21.427.512

23.329.683

26.061.988

23.572.616

21.427.512

10.000

0

0

0

145.000

276.414

276.414

276.414

145.000

276.414

276.414

276.414

40.550.633

36.472.649

33.944.676

31.042.860

0007 - REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO
FEDERAL
4024 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
0002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL
4171 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO
4172 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA
GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL
4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS
0001 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA
BÁSICA-DISTRITO FEDERAL
4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS
2939 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOSPROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL
4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES
COMUNITÁRIOS
0001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES
COMUNITÁRIOS-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL
4176 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS
COMUNITÁRIAS
5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO
4208 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6227

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

Objetivo Específico: 001 - Consolidar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no DF.

Indicadores:
Denominação do indicador

995

996

Conselho
de
Segurança
Alimentar
e
Nutricional
(CONSEA-DF) reestruturado
Câmara
Governamental
Intersetorial de Segurança
Alimentar
e
Nutricional
consolidada

Índice
Unidade de
Apurado
Mais
Medida
em
Recente
%

-

-

Periodicidad
e
Resultado
de
Apuração
Desejado
Anual
Alcançado

%

-

-

Anual

997

Plano Distrital de Segurança
Alimentar e Nutricional instituído

Unidade

-

-

Anual

1238

Pesquisas sobre Segurança
Alimentar e Nutricional e
Mapeamento da Insegurança
Alimentar e Nutricional no DF

Unidade

-

-

Anual

Desejado Em
2012

2013

2014

201
5

40

60

100

100

40

85

85

100

Desejado

40

60

100

100

Alcançado

40

85

100

100

Desejado

1

1

1

1

Alcançado

1

1

1

1

Desejado

1

1

1

1

Alcançado

0

0

0

-

Fonte da
Informação
SEDEST/
SUBSAS
CAISAN/DF e
DODF
SEDEST/
SUBSAN E
DODF
SEDEST/SUBS
AN
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Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do indicador

996

Câmara
Governamental
Intersetorial de Segurança
Alimentar
e
Nutricional
consolidada

Unidade
Índice Mais Apurado
de
Recente
em
Medida
%

-

Periodicidade
de Apuração

-

Anual

Resultado

2012

Desejado

40

Alcançado

40

Desejado Em
201
2013
4
60
100
65

201
5
100

-

-

Fonte da
Informação
Secretaria
Executiva da
CAISAN/DF e
DODF

Em 2015, foram realizadas pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal – CONSEA
DF, sete (7) reuniões ordinárias, três (3) reuniões extraordinárias, três (3) reuniões do Grupo de Trabalho/PAA cestas e
quatorze (14) reuniões do Grupo de Trabalho de Metodologia, criado para articulação e mobilização das pré-conferências
regionais e da IV Conferência Distrital – CDSAN. O CONSEA-DF participou da organização de 6 pré-conferências regionais e
prestou apoio na 5ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal - CDSAN.
A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal – CAISAN DF realizou em 2015,
três (3) reuniões do Pleno Executivo e uma (1) reunião do Pleno Secretarial. Além disso, participou na organização e realização
de seis pré-conferências e da 4ª CDSAN. Também colaborou na organização da 5ª CNSAN.
Em relação ao I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional – I PDSN, o mesmo foi lançado em outubro
de 2013 e configura-se como um instrumento de planejamento e gestão das ações de segurança alimentar e nutricional, no
Distrito Federal. O seu período de vigência findou em 2015 e o alcance das metas está sendo avaliado. O Balanço parcial do I
PDSAN foi apresentado na 4ª CDSAN.
Em 2015, foi realizada a 4ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional – 4ª CDSAN. A
Conferência ocorreu no período de 20 a 22 de julho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a participação de 346
pessoas, entre representantes da Sociedade Civil e Governo. A conferência teve como tema central “Comida de Verdade no
Campo e na Cidade: por direitos e soberania alimentar”.
Como parte do processo preparatório, foram realizadas seis (06) pré-conferências em escolas públicas nas
Regiões Administrativas do Gama, Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Paranoá e Brasília, no período de 23/05/15 a 04/07/15.
Nas pré-conferências foram abordados os seguintes temas: alimentação adequada e saudável; alimentação escolar; agricultura
familiar; mulher no contexto da segurança alimentar e nutricional; povos e comunidades tradicionais – PCT’S no contexto da
segurança alimentar e nutricional; e sustentabilidade e meio ambiente. Participaram 620 pessoas, sendo eleitos 174 delegados.
As pré-conferências e a conferência distrital foram financiadas com recursos da Secretaria e o planejamento e a
realização foram realizados conjuntamente com o CONSEA DF e a CAISAN DF.

Objetivo Específico: 002 - Contribuir para a promoção do acesso da população do DF a uma alimentação
adequada e saudável.

Indicadores:
Denominação do Indicador

998

999

1000

1001

1239

1241

Percentual de
Domicílios em
situação de IAN –
insegurança alimentar
e nutricional
Percentual de
Domicílios com IAN
moderado ou grave
Média mensal de
cestas emergenciais
de alimentos/mês
Média mensal de
refeições fornecidas
na rede de
restaurantes e
cozinhas
comunitários (RC)
Média mensal de
famílias atendidas
nos Programas
Nosso Pão Nosso
Leite
Número de novos

Unidade
de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de
Apuração

%

21,3

31/12/2009

Bianual

%

6,2

31/12/2009

Bianual

Unidade

445

31/05/2011

Mensal

Unidade

685.000

31/05/2011

Mensal

Família

Unidade

47.757

-

30/04/2011

-

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

-

16

10,6

2,1

Alcançado

-

0

-

-

Desejado

-

3,1

-

-

Alcançado

-

0

-

-

Desejado

2.000

2.000

2.000

2.000

Alcançado

1.052

2.158

1.954

3.394

Desejado

802.000

932.000

1.010.000

1.374.000

Alcançado

847.716

859.656

705.272

24.031

Desejado

47.757

-

-

-

Alcançado

25.195

-

-

-

Desejado

1

-

1

-

Mensal

Anual

Fonte da
Informação

Pnad IBGE

Pnad IBGE
Sistema
Integrado de
Desenvolviment
o Social – SIDS/
SAN
SEDHS/
SUBSAN
Mapa de
Migração do
Cadastro Único
e SEDHS/
SUTRAR
SEDHS/

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

215

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEDHS
Denominação do Indicador

1242

1244

restaurantes
comunitários
construídos / ano
Número de novas
cozinhas
comunitárias
construídas / ano
Média mensal de
pessoas atendidas
pelo Programa de
Provimento Alimentar
Institucional –
modalidade pão, leite
e derivados

Unidade
de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de
Apuração

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Alcançado

1

-

1

-

Desejado

3

-

1

-

Alcançado

0

-

0

-

Desejado

21.000

22.050

32.000

32.000

Alcançado

25.195

22.115

21.057

29.994

Fonte da
Informação
SUBSAN

Unidade

Pessoa

-

-

-

-

Anual

Anual

SEDHS/
SUBSAN

SEDHS/
SUBSAN

Restaurantes Comunitários
O Programa Restaurantes Comunitários (RC) do DF foi responsável por servir mais de 24 mil refeições por dia,
totalizando 7.041.008 refeições servidas ao longo do ano de 2015. Conforme quadro abaixo houve uma repentina e perceptível
queda no número de frequentadores nos Restaurantes Comunitários (RC´s) a partir de outubro, em razão do aumento
anunciado no preço da tarifa das refeições, que passou de R$ 1,0 (um real) para R$ 3,0 (três reais), agregando-se a isso, o
aumento das tarifas do transporte público do DF, anunciado na mesma data.
Restaurante
Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Itapoã
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião

01
55.918
72.905
53.305
74.034
26.972
36.258
29.058
38.939
53.388
48.489
52.250
44.515

02
51.173
65.492
44.896
68.327
-35.805
46.510
34.044
47.098
42.115
42.737
40.882

03
59.738
80.400
53.821
82.203
-44.008
57.702
41.634
53.489
48.194
52.062
49.283

04
53.678
68.491
44.490
71.610
23.692
33.416
47.882
37.820
45.046
45.158
39.840
41.182

05
59.596
81.145
49.014
82.667
48.916
39.165
55.468
44.019
50.664
52.493
47.278
46.637

Meses
06
58.958
81.265
51.332
85.790
48.382
41.620
57.787
45.099
51.330
54.091
51.480
46.935

07
60.855
90.525
61.246
96.042
57.616
46.664
66.823
54.020
58.956
60.596
59.612
53.974

08
57.343
85.749
56.387
90.544
50.792
34.710
49.661
49.260
53.841
55.677
54.874
49.706

09
51.402
74.671
47.764
77.318
41.889
37.235
48.811
40.262
45.623
47.602
45.416
41.962

10
50.529
46.628
18.992
42.386
13.920
17.762
22.805
16.500
20.646
24.600
20.776
19.854

11
17.466
39.558
14.211
36.514
11.503
14.413
18.949
12.964
15.336
20.571
16.704
16.594

12
16.732
39.537
13.439
34.007
11.849
14.270
18.858
12.780
15.112
18.865
16.209
15.522

Especificamente em relação à gestão do fornecimento de refeições, buscou-se ao longo de 2015, a realização
de pregão eletrônico para o registro de preço em Ata para todos os RC´s. Esse processo contou com ampla divulgação em rede
nacional, o que permitiu a participação de um número recorde de empresa nessa modalidade de pregão. O processo ficou para
ser finalizado no início de 2016. Ressalta-se que a conclusão do referido pregão eletrônico permitirá o encerramento dos
processos emergenciais para contratação de empresas para operar os RC´s. Como resultado, os termos de execução foram
atualizados, assim como os preços praticados que, em geral, possuíam grande defasagem aos anteriores. Ainda, novas
empresas adentraram ao rol de fornecedores, fomentando um dos objetivos do programa, que é a geração de emprego e renda.
Quanto às reformas das bases físicas das unidades de SAN, foram realizadas reformas pontuais nos
Restaurantes Comunitários de Planaltina, Itapoã e Samambaia, de modo a resolver algumas questões apontadas pela
Vigilância Sanitária.
No que diz respeito à implantação de novos equipamentos, foi dada continuidade na construção da unidade de
Sol Nascente, em Ceilândia Norte, que em dezembro de 2015 encontrava-se com mais de 98% da obra concluída, já em vias
de inauguração. Além disso, foram realizados os procedimentos necessários para aquisição de equipamentos e para gestão do
fornecimento de refeições. A respeito deste último quesito, a unidade será inédita, considerando tratar-se de projeto piloto com
fornecimento de café da manhã e jantar (sopa noturna), além do tradicional almoço.
Quanto ao aspecto técnico da fiscalização dos Restaurantes Comunitários, cabe ressaltar que a equipe de
fiscalização dos treze Restaurantes Comunitários é composta por apenas três nutricionistas, quadro este insuficiente para
atendimento adequado à demanda. Soma-se a isso, a ocorrência de férias, abonos e licenças médicas, bem como a dificuldade
de locomoção dos técnicos para realizar visitas, pela falta de veículos oficiais disponíveis.
A Secretaria promoveu duas atividades de capacitação de profissionais, ao longo do ano de 2015, com o
objetivo de apresentação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do DF e dos programas desenvolvidos pela
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. As capacitações foram oferecidas aos gerentes de segurança alimentar e
nutricional e aos executores de contratos. Ressalta-se, ainda, que os servidores foram incentivados a participar de cursos de
capacitação e/ou aperfeiçoamento junto à Escola de Governo.
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Educação Alimentar e Nutricional
Em relação às atividades de Educação Alimentar e Nutricional realizadas pela Secretaria, destacam-se as
seguintes:
Projetos
"Ação no RC": Projeto "Sabor e Saúde":
Ação I: redução do consumo de sal, açúcar e
gordura.
"Ação no RC": "Projeto Dia do Orgânico"

Ação desenvolvida
Elaborados folders educativos acerca da importância da redução do consumo de sal, açúcar e gordura,
que foram impressos apenas em preto e branco, por não haver contrato de gráfica na Secretaria.
Elaborados folders educativos referentes à importância do consumo de alimentos orgânicos, que foram
impressos apenas em preto e branco, por não haver contrato de gráfica na Secretaria.

"Banco de alimentos"

Elaborado pré-projeto, com intuito de contribuir para a garantia do Direito Humano à Alimentação
Adequada de aposentados, desempregados, estudantes, trabalhadores, indivíduos que se alimentam
fora do domicílio e pessoas em insegurança alimentar e nutricional em diferentes Regiões Administrativas
do DF.
Elaborado pré-projeto, com intuito de aumentar o fluxo de doação de alimentos ao Banco de Alimentos
do DF, para beneficiar um maior número de instituições socioassistenciais e associações.

"Cestas Emergenciais"

Elaborado folder educativo acerca da correta forma de higienização dos alimentos verdes contidos na
cesta emergencial.

“Café da Manhã"

"Semana do peixe"
"Virada do Cerrado"
"Projetos Mídias Educativas" - lócus de
atuação: site da Secretaria
"Folder contemplando os Programas da
Secretaria em parceria com a SUBSAS"

Realizada ação no Restaurante Comunitário do Riacho Fundo no dia 14 de outubro de 2015, por meio da
divulgação com banners e caderninhos de receitas aos usuários.
Realizada ação no Restaurante Comunitário de Brazlândia, por meio de uma ação de Educação
Alimentar e Nutricional, desenvolvida pelas nutricionistas do Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional,
no dia 11 de setembro de 2015 de 11:00h às 14:00h. A abordagem ocorreu de forma integrada à
educação ambiental para a valorização dos alimentos do cerrado.
Elaborado texto acerca do Direito Humano à Alimentação Adequada, Segurança Alimentar e Nutricional e
Educação Alimentar e Nutricional para ser disponibilizado no site da Secretaria.
Elaborado folder educativo acerca dos Programas desenvolvidos na Secretaria.

Provimento Alimentar Institucional – Modalidade Pão, Leite e Derivados
O Programa de Provimento Alimentar Institucional foi formatado a partir de uma revisão do fornecimento de
pão e leite, oriundo da extinta ação Nutrindo à Mesa – Nosso Pão e Nosso Leite. Atualmente a Secretaria adquire pão por meio
de licitação e, leite, queijos, manteiga, iogurte, bebidas lácteas e demais produtos por meio do Programa de Aquisição da
Produção da Agricultura – PAPA/DF, diretamente da agricultura familiar. Por meio desse programa, que objetiva complementar
a alimentação ofertada nas unidades cadastradas sob o escopo do Decreto Distrital n° 33.329, de 10 de novembro de 2011 e
da Portaria n° 51, de 05 de outubro de 2012, foram atendidas 191 instituições e programas sociais. Portanto, observa-se que
essa ação integrou duas estratégias no período: colaborar com as entidades e programas sociais, que prestam serviços
complementares de proteção social e contribuir com a redução da pobreza rural, uma vez que boa parte dos alimentos é
adquirida de agricultores familiares, no caso do leite e derivados. Em 2015 houve um aumento de 11% de entidades
cadastradas em relação à 2014.
O Provisan colaborou com a alimentação de aproximadamente 30 mil pessoas no decorrer do ano de 2015.
Cumpre salientar que devido ao encerramento do contrato pela empresa fornecedora, desde o mês de abril de
2015 as entidades não contam com esse produto.
Provimento Alimentar Emergencial – Cesta de Alimentos
As ações de provimento alimentar direto em caráter emergencial consistem na concessão de cestas de
alimentos em caráter temporário e transitório direcionadas às famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional.
A Secretaria possui dois contratos referentes a Cestas de Alimentos. Um deles é de fornecimento de cestas,
com a empresa Milano, para a entrega de até 60 mil cestas anuais (5.000 mensais), compostas obrigatoriamente por:
a) 10 kg, Arroz beneficiado, polido, longo fino, tipo 1, em embalagem primária plástica;
b) 1 kg, Açúcar Cristal, em embalagem primária plástica;
c) 4 kg, Feijão Carioca, novo, tipo 1, em embalagem primária plástica;
d) 2 kg, Macarrão cru, tipo espaguete, em embalagem primária plástica;
e) 1 kg, Farinha de Mandioca, tipo 1, em embalagem primária plástica;
f) 1 kg, Farinha de Milho, em embalagem primária plástica;
g) 1,8 L, Óleo de soja refinado, tipo 1, em embalagem tipo PET;
h) 2 kg, Carne Bovina, traseiro, salgada, curada, seca, tipo charque;
i) 1kg, Sal refinado e iodado, em embalagem primária plástica;
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j) 2 kg, Leite em pó integral, em embalagem plástica flexível, com barreira à luz, ao
oxigênio e ao vapor
de água. ex: PETmet (poliéster metalizado)/PEBD (polietileno de baixa densidade).
Conforme exposto a seguir, a evolução da concessão de cestas é notória. Somente nos oito primeiros meses de
2015 foram entregues mais cestas do que durante todo o ano de 2014. Esse aumento provavelmente se justifica pela crise
vivenciada no País. Houve uma diminuição em setembro, devido à greve dos trabalhadores da Carreira Pública de Assistência
Social.
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Quantidade de cestas
1.906
2.399
3.328
3.278
3.552
3.329

Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Quantidade de cestas
4.326
4.235
2.576
4.143
4.490
3.188

Durante o ano de 2015, as áreas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social da Secretaria
promoveram discussões e debates, com vistas ao aprimoramento do protocolo de concessão de cestas de alimentos.
O
outro
contrato
é
de
entrega
de
cestas
, com a meta de 30.000 cestas ano, o que dá uma média de 2500 cestas mês. As cestas de alimentos que ultrapassam a meta
de entrega da empresa são entregues pelos gerentes de segurança alimentar e nutricional e pelas unidades operativas de
assistência social da Secretaria.
Em dezembro de 2015, foi firmado novo contrato para a aquisição de cestas verdes entre a Secretaria e uma
cooperativa, possibilitando assim o fomento à agricultura familiar. Como os produtos da cesta verde são originários da produção
orgânica, podemos considera-los mais saudáveis para a população, por serem livres de agrotóxicos, hormônios e outros
produtos químicos, contribuindo dessa forma, para a promoção do direito humano a alimentação adequada, além de promover
a disseminação de sistemas de produção de menor impacto ambiental e contribuir para a Soberania Alimentar e Nutricional
Cozinhas Comunitárias
Ressalta-se que não foi possível a execução da ação de Fornecimento de Refeições nas Cozinhas
Comunitárias, uma vez que não houve liberação de recursos para construção de Cozinhas Comunitárias em 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OBJETIVO GERAL: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza
e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4162 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL FASDF
TOTAL DO PROGRAMA 6228

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

22.772.465

57.973.825

57.179.825

56.378.543

22.772.465

57.973.825

57.179.825

56.378.543

1.382.930

352.893

351.243

344.253

1.382.930

352.893

351.243

344.253

59.464.233
24.155.395

78.305.547
58.326.718

78.162.850
57.531.068

75.145.594
56.722.796

Objetivo Específico: 001 - Promover o acesso e a elevação da renda, como forma de contribuir com a redução da
pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
976
977

Taxa de registro de acompanhamento de
famílias com perfil educação –
adolescentes de 16 a 17 anos
Taxa de registro de acompanhamento de
famílias com perfil saúde

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

%

66,92

%

25,77

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
Bimestral/
30/06/2011
Anual
Alcançando

67

69

71

75

63,85

68,57

62,75

67,45

SICON –
MDS

Desejado
Alcançado

35
30,66

38
34,64

40
36,8

52
34,17

SICON –
MDS

Apurado
em

02/07/2011

Semestral/
Anual

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Fonte da
Informação
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Unidade
de
Medida

Denominação do Indicador
984

985

1252
1259

1263

Índice
Mais
Recente

Abrangência do Cadastro Único para
Programas Sociais no DF

Taxa de famílias beneficiárias do
programa Bolsa Família com renda per
capita inferior a R$ 100 com
complemento de recursos do GDF
Taxa de registro de acompanhamento de
famílias com perfil educação – crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos
Percentual de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família com perfil
educação em descumprimento da
condicionalidade
Percentual de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família com perfil saúde
em descumprimento da condicionalidade

Periodicidade
Apurado
de
Resultado
em
Apuração
Desejado

%

-

-

Anual

%

53

31/07/2011

Anual

%

88,28

30/06/2011

Bimestral/
Anual

%

-

-

-

%

-

-

-

Desejado em
2012

2013

2014

2015

50

100

100

100

Alcançado

100

100

145,96

126,57

Desejado

75

85

100

100

Alcançado

100

100

100

100

Desejado

88

89

90

92

Alcançado

85,24

89,10

84,82

80,92

Desejado

4,6

4,3

4,2

4

Alcançado

3,05

3,0

2,9

3,68

Desejado

0,54

0,53

4,2

4

Alcançado

0,35

3,21

0,39

0,50

Fonte da
Informação
CADASTRO
ÚNICO
PNAD/ IBGE;
CENSO/
IBGE
SEDHS/
SUTRAR
SICON –
MDS
SICON MDS
SICON –
MDS

A atual política de transferência de renda do DF, integrante do Plano DF sem Miséria, atua em consonância com
o Programa Bolsa Família e consiste em transferir recursos financeiros do GDF a todas as famílias beneficiárias do PBF que
apresentem renda per capita mensal inferior a R$ 140,00, após o recebimento dos valores do programa federal. Os valores do
suplemento variam de acordo com a situação de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais
recurso de suplementação do Plano DF sem Miséria. Desta forma, a política de transferência de renda do DF proporciona mais
proteção a quem mais precisa, além de elevar e garantir às famílias os mínimos sociais.
Essa política de suplementação financeira ao PBF foi regulamentada pela Lei nº 4.737, de 29 de dezembro de
2011, que estabelece critérios e parâmetros para a suplementação financeira do GDF. Em 12 de julho de 2013 foi sancionada a
Lei nº 5.133, que altera a Lei nº 4.737 e estabelece novos critérios e parâmetros para suplementação do Programa BolsaFamília, na forma do Plano DF sem Miséria. Desta forma foi instituída a ampliação da renda de elegibilidade para
suplementação financeira do DFSM, que passou a ser o valor R$ 140,00 (cento e quarenta reais) per capita mensal (o valor
anterior era de R$ 100,00), ou seja, o valor de repasse do GDF deveria alcançar esse novo mínimo. Outra alteração foi em
relação ao limite máximo de complementação, que passou a ser o menor valor múltiplo de R$ 20,00 (vinte reais), superior ao
salário-mínimo vigente, que para o ano de 2015 foi R$ 800,00 (oitocentos reais – salário mínimo em 2015: R$ 788,00).
O pagamento do benefício, seguindo a nova renda per capita, teve início em 2013 e continuidade nos anos
seguintes, ampliando em 2014 a quantidade de famílias beneficiadas pelo DFSM, e mantendo o mesmo patamar em 2015,
conforme gráfico que se segue:
Quantidade de Famílias Beneficiárias em 2015

65.284

64.797

65.252

29.531

28.401

28.709

56.839

57.414
26.591

40.324

54.106

54.802
25.158

PBF sem DFSM

30.155

55.037

0

24.943

20.000

54.990

56.555
29.705

40.000

25.116

56.968
29.472

60.000

56.776

80.000

29.505

100.000

PBF com DFSM

Fonte: Folhas de pagamentos do PBF e DFSM de janeiro a dezembro de 2015. CTRAR/SUBSAS/SEDS/SEDESTMIDH.

Cabe salientar que o GDF já complementa mais da metade das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família e, proporcionalmente já investe mais recursos nessas famílias. Tal situação encontra-se ilustrada na tabela abaixo:

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

219

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEDHS
Mês
Recurso Investido DFSM
01/2015
R$ 9.040.320,00
02/2015
R$ 9.063.320,00
03/2015
R$ 8.994.400,00
04/2015
R$ 8.772.660,00
05/2015
R$ 8.767.460,00
06/2015
R$ 8.737,520,00
07/2015
R$ 8.594.120,00
08/2015
R$ 9.043.980,00
09/2015
R$ 8.926.100,00
10/2015
R$ 9.907.320,00
11/2015
R$ 9.799.440,00
12/2015
R$ 9.846.440,00
Fonte: Folhas de pagamento do PBF e DFSM de janeiro a dezembro de 2015.

Recurso Investido PBF
R$12.333.532,00
R$ 12.385.896,00
R$ 12.370,119,00
R$ 11.561.960,00
R$ 11.568.366,00
R$ 11.583,748,00
R4 12.230.911,00
R$ 12.194.805,00
R$ 13.595.750,00
R$ 13.265.696,00
R$ 12.995.434,00
R$ 13.101.530,00

Ainda em conformidade ao Plano DFSM, também é concedida a “Bolsa-Alfabetização”, denominada Bolsa-Alfa,
no valor de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, destinada aos integrantes das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
(PBF), com idade superior a 15 anos, que estejam inscritos e frequentando a 1ª ou a 2ª etapa do 1º Segmento da Educação de
Jovens e Adultos/EJA ou do Programa DF Alfabetizado. A Bolsa-Alfa tem por objetivo incentivar a alfabetização de jovens e
adultos e é concedida por, no máximo, 02 (dois) anos.
Os recursos para a Bolsa-Alfa estão consignados no orçamento da Secretaria e o pagamento é realizado por
meio do cartão do PBF ou do PBF e DFSM. O pagamento de tal benefício iniciou-se em janeiro de 2014, e pode variar
conforme a formação das turmas pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal.
BOLSAS
DF ALFABETIZADO
EJA
01/2015
338
49
02/2015
336
05
03/2015
337
01
04/2015
336
02
05/2015
113
198
06/2015
12
388
07/2015
04
403
08/2015
07
93
09/2015
07
284
10/2015
07
348
11/2015
07
362
12/2015
03
360
Fonte: Folhas de pagamento da Bolsa Alfa de janeiro a dezembro de 2015.
MÊS/ANO

TOTAL DE BOLSAS
387
336
337
336
311
400
407
93
284
348
362
360

FAMÍLIAS
378
329
330
329
305
386
393
91
274
337
351
351

VALORES
R$ 11.610,00
R$ 10.080,00
R$ 10.110,00
R$ 10.080,00
R$ 9.330,00
R$ 12.000,00
R$ 12.210,00
R$ 2.790,00
R$ 8.520,00
R$ 10.440,00
R$ 10.860,00
R$ 10.800,00

No que também concerne à gestão do Programa Bolsa Família e da Complementação DFSM, destaca-se a
administração dos cartões para pagamento de tais programas. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, a entrega dos cartões é feita pelos CORREIOS, em até três tentativas de localização do titular,
através do endereço constante no Cadastro Único. Quando o titular não é encontrado, o cartão é colocado em estoque nas
Agências Caixa Econômica Federal para retirada.
A partir de agosto de 2015 foram iniciadas ações em parceria com a Ouvidoria, com vistas à realização de
telemarketing ativo. O objetivo é informar às famílias selecionadas para recebimento dos benefícios do Programa Bolsa Família
e DF Sem Miséria sobre o seu beneficiamento, e a necessidade de contato com a CAIXA para informações relativas ao cartão
para saque do benefício. Nesse ano, foram realizadas duas ações para informa-las, sendo obtidos os seguintes resultados:
Ação

Famílias com benefícios não sacados

Ação 1
14.212
Ação 2
5.833
TOTAL
20.045
Fonte: relatório de Telemarketing ativo da CODEPLAN das ações de setembro e dezembro de 2015.
Não houve beneficiários no mês em função de recesso letivo.
Os valores referentes à abril foi pago em maio, de forma retroativa.
3 A SEE-DF informou que as turmas da 3ª edição do DF Alfabetizado foram encerradas.

Telemarketing realizado com sucesso
8.667
2.436
11.103

1
2
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Salienta-se que a entrega do cartão Bolsa Família é de extrema importância. O mesmo garante o acesso dos
usuários ao benefício uma vez que ao receber o cartão do programa, a família é informada de sua inclusão no PBF, reduzindo
bastante a quantidade de benefícios bloqueados ou cancelados por reiterada ausência de saque em razão do desconhecimento
da condição de beneficiária. Ademais, o cartão é uma forma de identificação das famílias em alguns serviços, tais como no
acompanhamento das condicionalidades de saúde.
Apuração de denúncias de recebimento indevido de benefícios sociais
Em 2015 foi instituída formalmente, na estrutura da Secretaria, a Gerência de Acompanhamento e Fiscalização,
com o objetivo de realizar ações rotineiras de averiguação de suposto recebimento indevido de benefícios de transferência de
renda.
Dessa forma, foi possível apurar 142 denúncias de possíveis recebimentos indevidos de benefícios do Programa
Bolsa Família – PBF. As denúncias estão distribuídas da seguinte maneira:
Tabela 4 – Denúncias concluídas por origem – janeiro a dezembro/2015
Origem da Demanda

Com Visita Domiciliar

Sem Visita Domiciliar

Total

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

10

0

10

Tribunal de Contas do Distrito Federal

53

25

78

Ouvidoria do GDF

14

22

36

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS)

9

7

16

Outros municípios

1

0

1

Cidadão

1

0

1

TOTAL

88[1]

54

142

Fonte: Relatório de atividades da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização.

O processo de apuração de denúncias não envolve apenas o levantamento das informações com a finalidade de
subsidiar a manutenção ou não dos benefícios dos programas. Com base nas informações das visitas domiciliares é avaliada a
possibilidade de outros encaminhamentos pertinentes, de acordo com o perfil familiar identificado, tais como: encaminhamentos
para os CRAS, CREAS, indicação de inserção de crianças, jovens e idosos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, e demais orientações sobre a possibilidade de inserção das famílias em programas de escolaridade (EJA e a Bolsa
Alfa) e qualificação profissional (PRONATEC, dentre outros). O setor também atua em parceria com atores internos (Unidade de
Controle Interno da Secretaria) e externos (Tribunal de Contas do Distrito Federal e Controladoria-Geral do Distrito Federal) na
definição de fluxos e envio de informações para o subsídio de análises processuais em curso.
Além das denúncias recepcionadas diretamente à Secretaria pelos canais da Ouvidoria do GDF, Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelos equipamentos da assistência social, em especial os CRAS, ocorreram
ações de averiguação de suposto recebimento indevido de benefícios das folhas de pagamentos e bases distritais por entes
externos.
Em 11 de agosto de 2015, o Tribunal de Contas proferiu a Decisão nº 3419/2015 reiterando a determinação de
que a SEDHS/DF apurasse, em até 90 (noventa) dias, os indícios de irregularidades descritos no Relatório de Inspeção nº
7.0101/13 – NFTI (em anexo) e promovesse o ressarcimento ao erário dos valores do Programa DF Sem Miséria,
indevidamente recebidos por beneficiários. O referido relatório apontou 814 casos de titulares de benefícios do Programa que
apresentavam, na RAIS 2009, renda mensal superior a 1,5 do salário mínimo e que, por interpretação do TCDF, foram
considerados indícios de irregularidades.
Considerando que o cruzamento das informações da folha de pagamento do Programa DF Sem Miséria de abril
de 2013 com a RAIS de 2009 poderia acarretar possíveis erros de análise dos indícios apontados pelo TCDF, e que a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social não possuía acesso à Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) de 2013, foi solicitado à Controladoria-Geral do DF o cruzamento das informações da RAIS de 2013 com a relação de
beneficiários indicada pelo Tribunal de Contas do DF para possibilitar que esta secretaria identificasse os beneficiários
irregulares e tomasse as providências necessárias ao ressarcimento ao erário dos valores indevidamente transferidos. O prazo
para apuração foi dilatado. Visitas domiciliares estão sendo realizadas.
O grupo dos servidores é dividido em dois públicos: aqueles em que os servidores são os Responsáveis
Familiares e aqueles em que os servidores públicos são dependentes.
Os quadros abaixo tratam especificamente dos 18 (dezoito) servidores públicos e de 26 (vinte seis) casos de
dependentes de servidores públicos beneficiados que foram priorizados entre os meses de novembro e dezembro de 2015
nessas ações de apuração.
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Público

Visitas realizadas

Visitas não realizadas

Total

11
5
16

18
26
44

Servidores públicos
7
Dependentes de Servidores públicos
21
TOTAL
28
Fonte: Relatório de atividades da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização.

Condicionalidades do Programa Bolsa Família
As condicionalidades do Programa Bolsa Família são mecanismos que possibilitam o acesso das famílias
pobres e extremamente pobres aos direitos básicos de cidadania nas áreas de saúde, educação e assistência social. A
formulação das condicionalidades teve como pressuposto a ideia de que a pobreza e a extrema pobreza não se limitam
exclusivamente à inexistência ou precariedade de renda, mas também ao reduzido acesso aos serviços públicos básicos.
Dessa forma, com o objetivo de garantir o acesso ao direito à Educação e à Saúde, rompendo com o ciclo intergeracional da
pobreza, as condicionalidades do PBF são tidas como critérios de permanência da família no Programa.
No ano de 2015, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou a Portaria nº 81, de 25
de agosto de 2015, que traz modificações nas regras usadas para calcular o Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do
Programa Bolsa Família (PBF). O IGD é um indicador desenvolvido pelo MDS que mostra a qualidade da gestão local do
Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único dos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderiram ao programa. Com
base nesse indicador, o MDS calcula o valor dos recursos financeiros que serão repassados aos entes federados. O
cumprimento dos índices mínimos adotados pelo Ministério, que tem como componentes o acompanhamento da Saúde e
Educação garantem a continuidade do repasse dos recursos ao Distrito Federal. As taxas mínimas de 20% continuarão em
vigor até janeiro de 2016, momento em que passarão a ser de 30% conforme a referida Portaria.
Condicionalidades de Saúde:
o Crianças menores de 7 anos: manter atualizado o calendário de vacinação, pesar e medir, conforme o
calendário do Ministério da Saúde.
o Mulheres entre 14 e 44 anos: Pré-natal para gestantes e acompanhamento de nutrizes. As gestantes e
mães que amamentam devem participar do pré-natal e ir às consultas na unidade de saúde. E após o parto, devem continuar o
acompanhamento da própria saúde e do bebê, além de participar das atividades educativas promovidas pelas equipes de
saúde sobre aleitamento e alimentação saudável.
O acompanhamento e o registro são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
que armazena as informações no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde do Ministério da Saúde. O período
de acompanhamento das condicionalidades de saúde é dividido em dois semestres, portanto, a cada ano são realizados dois
períodos de acompanhamento. O quadro abaixo apresenta o resultado do acompanhamento das condicionalidades da Saúde
para o 1º Semestre de 2015. Ressalte-se que os dados do 2º Semestre ainda se encontram em fase de consolidação.
Famílias Acompanhadas
Período
Acompanhamento

Beneficiários no
Perfil Saúde

Total
nº

1º Sem/2015

Famílias Não Acompanhadas

70.999

Total
% do perfil

24.183

nº

34,06

Não localizados
% do perfil

46.958

nº

66,13

% do perfil
9.652

13,59

Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do
PBF/Ministério da Educação. Extraído em 23/10/2015.

250

Evolução do percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde de 2011 a
2015
214

200
150
100

Famílias com
acompanhame…

96

50
11

0
jan/15

49

29

25

17

2
fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

14
jun/15

jul/15

ago/15

set/15

Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema Bolsa Família na Saúde (DATASUS/Ministério da Saúde).
Extraído em 23/10/2015.
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O acompanhamento alcançou um índice abaixo do desejado para 2015, de 52%, o que denota uma redução em
relação aos dois anos anteriores (2013 e 2014).
Os problemas relacionados ao referido índice dizem respeito às dificuldades encontradas pelos agentes da
Secretaria de Saúde em registrarem as informações das famílias após o acompanhamento.
No sentido de elevar esse índice, foram iniciadas articulações junto à Secretaria de Saúde DF, responsável pelo
acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF com perfil Saúde com vistas à retomada das atividades do Comitê Gestor
Intersetorial do Programa Bolsa Família e criação de estratégias que visem incrementar o registro do acompanhamento das
famílias com perfil Saúde, tendo em vista que o registro atual não corresponde à realidade.
Dessa forma, as atividades terão como ponto de partida a sensibilização dos agentes de saúde e unidades de
atenção de saúde básica para a identificação das famílias PBF, e efetivo registro do acompanhamento no Sistema Bolsa
Família na Saúde, do Ministério da Saúde, bem como fomento a aquisição de material com vistas à garantia da efetivação das
ações com os recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-PBF).
Condicionalidades da Educação
o Frequência escolar mínima de 85% para alunos de 6 a 15 anos; e
o Frequência escolar mínima de 75% para jovens de 16 e 17 anos.
O acompanhamento da frequência escolar é feito pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito
Federal que insere os dados de frequência dos estudantes no Sistema Presença do Ministério da Educação. Esse
acompanhamento é realizado separadamente por público, uma vez que repercussões de descumprimento de condicionalidades
de jovens de 16 e 17 anos não repercutem no benefício de toda a família apenas no valor recebido pelo jovem. Os meses de
acompanhamento na educação vão de março até novembro, no entanto, até a data da extração dos dados deste relatório,
somente estavam disponíveis os meses de março a setembro. O percentual de acompanhamento desejado para 2015 era de
92%.
Durante todo o ano de 2015 o registro das condicionalidades foi abaixo do esperado, conforme quadro abaixo:
Percentual do acompanhamento das condicionalidades de educação em 2015 (BFA)
84
83
82

82,02

82,02

82,84

82,84

81
80

79,65

79

79,65

79,19

78
77

Setembro/2015

Agosto/2015

Julho/2015

Junho/2015

Maio/2015

Abril/2015

Março/2015

Taxa de acompanhamento
Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do PBF/Ministério da Educação. Extraído em 07/01/2016.

O índice abaixo do esperado é justificado devido ao fato da existência de grande quantidade de alunos "não
localizados", isto é, que não possuem informação da escola que estudam, em geral, por desatualização dos dados escolares
inseridos no Cadastro Único.
No sentido de elevar o índice vislumbrado, foram iniciadas articulações junto à Secretaria de Educação, Esporte
e Lazer do DF, responsável pelo acompanhamento da frequência dos estudantes com vistas a retomada das atividades do
Comitê Gestor Intersetorial do Programa Bolsa Família e criação de estratégias que visem identificar os alunos não localizados
e atualizar seus Cadastros Únicos para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Ademais, estão sendo realizados levantamentos das necessidades de equipamentos que esta gestão distrital do
PBF possa utilizar como apoio à Educação mediante utilização dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-PBF).
Com relação ao acompanhamento das condicionalidades de educação dos beneficiários que recebem o
Benefício Variável Jovem (BVJ), com idade de 16 e 17 anos, o índice esperado era de 75%, sendo que os valores alcançados
se aproximaram da meta, apesar de ficarem abaixo do esperado. Cabe ressaltar, que a média do período em comparação com
o ano de 2014 foi elevada em cerca de 5%.
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Percentual do acompanhamento das condicionalidades de educação em 2015 (BVJ)
69,5
69
68,5
68
67,5
67
66,5
66
65,5
65
64,5

69,04

69,04
68,45

66,25

66,25

Setembro/2015

66,06

Agosto/2015

Julho/2015

66,06

Junho/2015

Maio/2015

Abril/2015

Março/2015

Taxa de acompanhamento
Fonte: Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS, integração com o Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do PBF/Ministério da Educação. Extraído em 28/10/2014.

Ressalte-se que assim como o acompanhamento da frequência dos alunos de 6 a 15 anos, até a data da
extração do relatório não estavam disponíveis os percentuais de acompanhamento do mês de novembro para os jovens de 16 e
17 anos.
No âmbito do SUAS, a inserção de famílias beneficiárias do PBF, que estão em situação de descumprimento de
condicionalidades, em atividades de acompanhamento familiar e nos serviços de Proteção e Atendimento Integral às Famílias e
Proteção e Atendimento Especializados à Famílias e Indivíduos é entendida como uma estratégia de garantia da segurança de
renda, e um mecanismo de identificação e superação das vulnerabilidades sociais. Esse acompanhamento foi inicialmente
previsto pelo Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS, aprovado
pela Resolução CIT Nº 07, de 10 de setembro de 2009. O Protocolo define que os CRAS e CREAS devem verificar se o
descumprimento de condicionalidades materializa a ocorrência de vulnerabilidades ou riscos sociais, elaborando assim
estratégias de atendimento ou encaminhamento pertinentes. O documento também delibera que as famílias do PBF em
situação de descumprimento, especialmente, aquelas que estão em fase de suspensão, devem ter prioridade na inserção em
acompanhamento familiar.
Desde 2013, com a publicação da Portaria Nº 251/2012 do MDS, houve um aumento no envolvimento dos
equipamentos da assistência social no que tange ao atendimento e acompanhamento das famílias em descumprimento das
condicionalidades do PBF. Tal envolvimento tem permitido o desenvolvimento de ações preventivas e continuadas entre os
atores das Políticas de Assistência Social e Transferência de Renda, com vistas a garantir a proteção social às famílias que
dela necessitam.
Nesse sentido, o gráfico a seguir mostra a quantidade mensal de famílias que estavam com acompanhamento
familiar registrado no Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família – SICON do MDS durante o ano de 2015.
Famílias com acompanhamento ativo no Sistema de Condicionalidades em 2015
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Fonte: Relatório consolidado de Acompanhamento Familiar do Sistema de Condicionalidades (SICON) – DECON/SENARC/MDS. Extraído em 07/01/2016.
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A seguir estão relacionadas às ações realizadas para o fortalecimento da gestão das condicionalidades do PBF
no ano de 2015:
 Reuniões com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer do DF(SEEL), com vistas à indicação e retomada das atividades do Comitê Gestor Intersetorial do PBF;
 Desenvolvimento de estratégias junto à SEEL, para implementação de projeto piloto objetivando a
identificação e atualização cadastral dos estudantes “Não Localizados”;
 Ampla divulgação aos servidores lotados nos equipamentos da Assistência Social (CRAS e CREAS) da
capacitação sobre o Sistema de Condicionalidades disponível no sítio de Educação à Distância do MDS;
 Orientações à Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF
acerca das alterações dos índices mínimos para recebimento do IGD.
 Orientações aos servidores dos equipamentos da Assistência Social sobre o Sistema de Condicionalidades
do Programa Bolsa Família – SICON.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
AÇÃO/SUBTÍTULO
1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA
0005 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNRCEILÂNDIA
0006 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNMCEILÂNDIA
0007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-RECANTO DAS EMAS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
2.104.913
2.104.912
402.203
0

577.939

577.938

106.929

0

1.222.855

1.222.855

295.274

0
0

304.119
2.104.913

304.119
2.104.912

0
402.203

PROGRAMA 6001: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

TOTAL DO PROGRAMA 6001

13.650.000

50.000

0

0

13.650.000

50.000

0

0

Devido ao contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros, efetivado no âmbito do GDF, os valores
previstos neste programa temático não foram executados.io de recursos orçamentários e financeiros, efetivado no âmbito do
GDF, os valores previstos neste programa temático não foram executados.

PROGRAMA 6009: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8921 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEL- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9804 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SELPLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

2.247.531

111.117

111.117

0

2.247.531

111.117

111.117

0

47.336

0

0

0

54.740

45.528

16.418

0
0

54.740
2.349.607

45.528
156.645

16.418
127.535
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Ao longo de sua trajetória, a Secretaria tem protagonizado a concepção, o desenho e a efetivação de um
modelo de desenvolvimento social e humano para o DF, que tenha como base definidora a lógica do direito, da cidadania e da
integração das políticas públicas, que priorize as famílias e os grupos socialmente mais vulneráveis e que seja capaz de
promover maior justiça social e melhor qualidade de vida à população.
Para o exercício de 2015, foram definidas três prioridades para a Secretaria, quais sejam:
1. melhorar o atendimento ao usuário, principalmente no acolhimento;
2. promover a autonomia do usuário, buscando sua emancipação, com trabalho e oportunidade de acesso ao
lazer, à saúde, à cultura, à educação;
3. implantar uma gestão de pessoas eficiente, com benefícios para o servidor, com escuta, investimento e
capacitação - meritocracia e política de remanejamento como estratégia para aperfeiçoar a gestão de pessoas na secretaria.
Na perspectiva do alcance dessas prioridades buscou-se atuar com um modelo de gestão baseada nos
princípios da legalidade, eficiência e transparência, na concepção de servidor público consciente de seu papel de servir à
população, prestando um serviço de qualidade, com eficiência.
No campo da gestão das políticas públicas sob sua responsabilidade, a Secretaria investiu principalmente nos
seguintes aspectos:
 reestruturação orgânica para alinhamento às prioridades institucionais;
 reorganização e integração da equipe;
 regulamentação e normatização dos procedimentos;
 redução de gastos; e
 eficácia na execução dos escassos recursos orçamentários e financeiros.
Entre outras ações relevantes, ainda não abordadas no presente Relatório, merecem destaque algumas
relacionadas à gestão das políticas públicas sob a responsabilidade desta Secretaria, quais sejam:
Ações de Planejamento Institucional e de Governo e gestão estratégica:
Desde 2011, as ações de planejamento, no âmbito da Secretaria, foram incorporadas às competências da
Subsecretaria de Administração Geral, que vem buscando fortalecer internamente, a cultura de planejamento como estratégia
para aumentar a capacidade gerencial de tomar decisões e para alcançar, da melhor forma possível, objetivos pré-definidos.
Em virtude do teto orçamentário definido para a SEDHS estar aquém de suas reais necessidades e do
sistemático contingenciamento de recursos do orçamento, as ações de planejamento no ano de 2015 foram afetadas
negativamente.
De modo a garantir recursos para continuidade das ações, foi solicitada a liberação/suplementação de
recurso por meio de Nota de Crédito Adicional para atender as necessidades das ações. De todo modo, merece destaque o
investimento feito no âmbito da Secretaria, no fortalecimento dos instrumentos de planejamento, regulação, acompanhamento,
controle e avaliação das ações implementadas, como subsídio ao planejamento e tomada de decisão, bem como o
reordenamento e revisão das atividades da área meio, com redefinição de fluxos, rotinas e processos de trabalho.
Destaca-se, ainda, que em 2015, a Secretaria, por meio das áreas de planejamento e gestão estratégica
participou, em conjunto com os demais órgãos de governo da elaboração dos instrumentos do Planejamento Estratégico de
Governo, Elaboração do PPA 2016-2019, Gestão do Acordo de Resultados, PLOA 2016, Carta de Serviço e Agenda Positiva.

de contas;

Inovações na estrutura da Secretaria, especialmente na área de administração geral, que incluem:
– vinculação da unidade de tecnologia da informação à unidade de administração geral;
– criação de unidade específica para o acompanhamento contábil, que absorveu as atividades de prestação

– priorização da área de gestão de pessoas e tentativa de humanização das relações de trabalho, com a
transformação da Diretoria em Coordenação de Gestão de Pessoas.
 Expedição de Portarias e Ordens de Serviço para: desconcentração gerencial com delegação de
competências; agilização das rotinas e procedimentos; padronização e uniformização das instruções processuais para
celebração de contratos de aquisição de bens e serviços e formalização de convênios, acordos e demais ajustes, como a
Portaria nº 11, de 13 de fevereiro de 2015, publicada no DODF de 20/02/2015 de delegação de competências.
 Elaboração da proposta de Regimento Interno da SEDHS, sob a coordenação da SUAG, enviado à então
SEGAD/DF e em fase de atualização, dada a reestruturação do GDF - para organizar seu funcionamento orgânico e estrutural,
todo órgão público necessita de um regimento interno que reflita sua organização e distribuição de competências. Sem esse
instrumento, não há segurança jurídica para a prática dos atos administrativos e não há organização de competências para o
funcionamento dinâmico e eficiente de suas unidades. A Secretaria mapeou, atualizou, organizou, harmonizou e homologou o
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Regimento Interno da SEDHS (RISEDHS), apresentando assim mais uma conquista histórica para a instituição e para os
servidores. O documento foi submetido à SEGAD em 13/04/2015, conforme Processo nº 380.000.366/2015 para publicação.
 Início do processo de planejamento estratégico da Secretaria, com a realização de reuniões e oficinas;
 Repactuação do Acordo de Resultados de 2015 e proposta de novos projetos para 2016.
Gestão de contratos e convênios
Na área de contratos e convênios, registram-se avanços como:
 Reorganização da estrutura de diretorias e redesenho inteligente do fluxo de processos de prestação de
contas, que levaram ao mapeamento, articulação, reuniões de orientação e esclarecimentos e regularização da situação de
entidades da rede conveniada, alcançando a regularidade de convênios. Essa ação significou a não interrupção de serviços de
fundamental necessidade para o DF;
 firmatura de novos contratos emergenciais de serviços dos Restaurantes Comunitários, por dispensa de
licitação - empresas se recusam a renovar contratos existentes, pois os valores praticados estão aquém dos de mercado;
 renovação de convênios de prestação de serviços socioassistenciais do SUAS, geridos pela área
Assistência Social;
 mapeamento de convênios com irregularidades e esforço para aprovação das contas;
 regularização de convênios, em ação integrada da SUAG com a SUBSAS e o Gabinete da SEDHS;
 realização de pesquisa junto aos executores de contratos e convênios, para aprimorar os trabalhos de
gestão e fiscalização desses ajustes e aferir o nível de qualificação dos executores e verificação das necessidades de
capacitação.
 reorganização do fluxo de prestação de contas (Ordem de Serviço nº 37 de 11/06/2015 - DODF nº 112, de
12/06/2015), além de capacitação de servidores, aumento do quadro de pessoas e informatização de procedimentos.
 disponibilização de informações online acerca da situação de regularidade, de pagamentos e de repasses
de entidades convenentes, empresas contratadas e benefícios. O link foi disponibilizado para os gestores da SEDHS e também
para demais interessados como o Ministério Público. Dessa forma, a resposta a eventuais emergências é mais ágil e a ação da
SEDHS é mais transparente para todos.
Gestão de prédios e próprios
 reforma e reinauguração dos espaços do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (COSE)
Gama Sul, em 19 de junho de 2015 - importante medida para atendimento das necessidades da comunidade
 levantamento de todos os imóveis de propriedade da SEDHS, em situação de ocupação irregular por outros
órgãos/instituições, e início dos procedimentos para regularização.
Gestão de Pessoas
Destacam-se avanços na área de gestão de pessoas, com:
 a implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, com palestras motivacionais, homenagem
ao Dia das Mães, etc.;
 movimentação de servidores de unidades com menos demanda para unidades atualmente mais
sobrecarregadas, considerando habilidades e competências;
 acompanhamento de servidores por meio do Programa de Prevenção e Promoção da Saúde do Servidor da
SEDHS;
 capacitação de servidores, em sintonia com as prioridades institucionais.
Gestão orçamentária e financeira
A Secretaria alcançou boa execução orçamentária, apesar das dificuldades vivenciadas ao longo de 2015,
conforme se verifica no quadro a seguir:
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Fonte: Sistema integrado de Gestão Governamental – SIGGO/QDD 31/12/2015
1.
2.

Foi suplementado ate 31/12/2015 R$ 10.668.341 e contingenciado R$ 9.282.536
Foi empenhado ate 31/12/2015 R$ 266.390.805 que corresponde a 98% da despesa autorizada

3.

Foi liquidado R$ 258.904.904, que corresponde a 97% do valor empenhado.

Tecnologia da informação
A área de tecnologia da informação da Secretaria alcançou avanços bastante significativos no decorrer do
exercício de 2015, o que repercutiu positivamente no funcionamento geral do órgão e na vida do trabalhador. Destacam-se:
 Elaboração do PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, com o objetivo de adequar a SEDHS a
legislação vigente no GDF. Com a utilização de recursos próprios e com a organização do Plano Diretor de Tecnologia de
Informação da SEDHS (PDTI-SEDHS), a Secretaria agilizou o acesso a dados sensíveis para os gestores, por meio de
ferramentas gratuitas de informática e do melhor aproveitamento de talentos do quadro de pessoal. Exemplo disso é a
implementação, em abril/2015, do Sistema dos Restaurantes Comunitários, que permite consulta imediata às informações sobre
o quantitativo de refeições e marmitas fornecidas diariamente pelos Restaurantes Comunitários.
 Elaboração da proposta de Política de Segurança da Informação e Comunicação, em análise interna final;
 Serviços de suporte técnico sendo realizados em todas as unidades externas: manutenção dos
computadores e suporte a usuários.
 Desenvolvimento do Sistema para venda de refeições dos Restaurantes Comunitários em fase de conclusão
e testes;
 Desenvolvimento do Sistema para controle de Acesso dos Restaurantes Comunitários, aguardando material
para confecção dos cupons. Em paralelo está sendo elaborado um termo de referência para aquisição de controle de acesso
por meio de cartão magnético;
 SIDS - Sistema Integrado de Desenvolvimento Social em fase de realização da padronização de conceitos e
mapeamento de processos;
 Melhorias nos Sistemas da Ouvidoria e 156, fortalecendo as ações de transparência e acesso à informação
no âmbito da Secretaria.
 Reuniões com a SEGAD para alinhamento de estratégias de TI - partícipes na licitação de novas
impressoras e computadores.
 Instalação de circuito de internet no CEU do Recanto das Emas e no Restaurante Comunitário Sol
Nascente;
 Investimento em infraestrutura de TI, podendo ser destacados:
– Aquisição de 1822 computadores - Processo SEGAD nº 411.000.050/2013 - Aguardando LICITAÇÃO.
Processo interno SEDHS nº 380.000.794/2015. - Aguardando processo licitatório SEGAD e disponibilização orçamentária pela
SEDHS
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– Aquisição de 117 impressoras (112 impressoras monocromáticas, 3 impressoras policromáticas e 2
impressoras para reprografia) Processo SEGAD nº 414.001.121/2015 - Em fase de pesquisa de preços. Processo SEDHS nº
380.000.392/2015. O Contrato atual de impressora foi aditivado em 25% (22 impressoras).
Na área de avaliação e gestão da informação, também se destaca a indisponibilidade de recursos orçamentários
e financeiros, assim como escassez de pessoal para atuar, como no caso da implantação dos Subsistemas de Segurança
Alimentar e Nutricional, de Transferência de Renda e do Sistema Único de Assistência Social. Há também necessidade de
implantação do Sistema de Vigilância Sócio Assistencial, com customização do software, integralização das bases de dados,
utilização das interfaces e produção de relatórios gerenciais em tempo real.
Gestão dos recursos logísticos
 Desocupação do Edifício Nazir I (antiga sede da Secretaria, na SEPN 509) e viabilização de novo espaço
físico para unidades da SEDHS, com reforma na 515N, BB e TERRACAP. Com esta medida, a SEDHS viabilizou uma
economia de R$14.400.000,00 por ano. Entre as quatro Secretarias transferidas para o Estádio Nacional, a SEDHS foi a
primeira a constituir comissão própria para a mudança, organizar a logística de mobiliário e de informática, realizar a
contratação emergencial de transporte com desmontagem e montagem de móveis no valor de R$56.000,00 (foto abaixo) e,
finalmente, a primeira a efetivamente ingressar no Estádio Nacional, conforme amplamente divulgado na imprensa em 06/05/15.
Posteriormente foi feita a entrega da estrutura de telefonia e elevadores às unidades da SUBSAS, localizadas no Estádio
Nacional de Brasília Mané Garrincha.
 Iniciativas de redução de gastos com telefonia, combustível, aluguéis, impressão e aprimoramento dos
procedimentos de controle das despesas operacionais da SEDHS.
 Apoio administrativo à realização de 06 Pré-Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional,
preparatórias para a IV Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional do DF, marcada para 20 a 22/07, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães.
 Apoio administrativo à realização da Conferência de Assistência Social do DF, no Centro de Convenções
Ulisses Guimarães, convocada pela Portaria Conjunta nº 03, de 02 de abril de 2015, no período de 13 a 15 de outubro de 2015,
a qual foi precedida de 14 pré-conferências.
Ações de Comunicação, Divulgação, Publicidade e Propaganda:
 Desenvolvimento e pleno funcionamento da nova INTRANET (rede interna de uso exclusivo da Secretaria),
com criação da Central de Atendimentos e disponibilizando cursos online, da área de TI (outlook, word, power point, excel,
onenote), aos servidores interessados.
 No decorrer de 2015, a SEDHS planejou, coordenou, acompanhou, avaliou e promoveu atividades de
comunicação social, com o objetivo principal de divulgar interna e externamente as atividades da pasta.
 A Secretaria, por meio da Assessoria de Comunicação - ASCOM realizou a publicidade, propaganda,
marketing e jornalismo, no intuito de atender a demandas, como desenvolvimento de materiais informativos, criação de peças
publicitárias, matérias jornalísticas, gerenciamento de crise e ações de marketing. Subsidiou também, a organização e
coordenação dos eventos de interesse da SEDHS junto à unidade responsável pelo evento, incluindo aí atividades como
cerimonial e divulgação pré e pós-evento.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Governo do Distrito Federal enfrenta desde o início de 2015 uma crise econômica financeira em decorrência
de déficit de recursos nos cofres públicos e entre as medidas emergenciais para reestabelecer o equilíbrio orçamentário e
financeiro do Poder Executivo do Distrito Federal, inclui-se a redução de despesas de todos os órgãos, o que dificultou a
implementação de algumas ações no âmbito da SEDHS.
A Secretaria também enfrentou em 2015 inúmeras dificuldades para cumprimento de suas metas, em razão do
reduzido número de servidores, problema típico de um órgão que está sem concurso público para recomposição de seu quadro
de pessoal, agravado pela alta rotatividade de servidores de cargos comissionados, pela insuficiência de qualificação de
servidores comissionados ocupantes de cargos estratégicos, bem como pelo crescente número de aposentadorias e
afastamentos.
Porém, mesmo com a grave crise política e econômica que atingiu todas as unidades da Federação, além dos
problemas financeiros enfrentando no âmbito do Governo do Distrito Federal, a SEDHS, como agente público ativo de
transformações, buscou de forma criativa modernizar para atuar tais transformações, agindo de forma a:
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Entre as dificuldades enfrentadas na implementação das ações, no decorrer do exercício de 2015, destacam-se:
a) Comunicação institucional deficiente
b) Problemas na gestão de contratos e convênios
c) Passivos na área de prestação de contas
d) Pendências relativas às despesas inscritas em restos a pagar
e) Necessidade de encerramento do programa Bolsa Universitária
f) Deficiências na área de tecnologia da informação
g) Centralização de compras na SULIC
h) Estrutura física e logística deficientes
i) Fragilidade do sistema de informações, monitoramento e avaliação das ações
j) Necessidade de redesenho da política adequada de gestão de pessoas
k) Carreira compartilhada
l) Quadro de pessoal defasado
m) Frequente adoecimento dos profissionais
n) Crescente onda de aposentadorias precoces
o) Impossibilidade de capacitar novos servidores, em razão das medidas de contenção de gastos adotadas
pelo governo

p) Falta de cultura de planejamento institucional falta de cultura de planejamento enquanto ferramenta de

gestão
q) Distanciamento entre as áreas fim e meio da Secretaria
r) Impossibilidade de efetuar contratações, exceto por intermédio da Câmara de Governança Orçamentária,
Financeira, e Corporativa do DF – Governança-DF
s) Inadequação
do
fluxo
de
aquisição/contratação
da
prestação
de
serviços/emergenciais/dispensas/inexigibilidade
t) Necessidade de redesenho e execução de política de manutenção e reforma de prédios e próprios
u) Falta de sistema de gestão arquivística;
v) Frota de veículos insuficiente para atendimento das demandas dos serviços
w) Necessidade de uniformização de procedimentos, fluxos e rotinas administrativas;
x) Próprios em condições precárias de funcionamento nos aspectos de estrutura e segurança da base física,
necessitando de reformas para adequação às diretrizes e normativas vigentes, especialmente, no que tange a acessibilidade,
mas também em relação à estrutura física básica (parte elétrica, hidráulica, cobertura, etc.);
y) Deficiência de monitoramento, avaliação e necessidade de registros informatizados (prontuários não são
unificados);
z) Pouca articulação com as demais políticas públicas;
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aa) Alocação de recursos orçamentários com base em ações fragmentadas
A SEDHS é o órgão gestor da política de assistência social no Distrito Federal, bem como das políticas de
transferência de renda e de segurança alimentar e nutricional. Desse modo, a organização das ações no âmbito da Secretaria
deve considerar a complexidade da interdisciplinaridade e intersetorialidade entre essas políticas e ver as questões da gestão
primordialmente a partir da perspectiva do usuário-cidadão. Os resultados apresentados neste Relatório refletem, sobretudo, a
soma de esforços dos gestores, técnicos e parceiros, na correta aplicação dos recursos disponíveis e na capacidade de
desenvolver um conjunto de serviços, programas, projetos e atividades de desenvolvimento social, com foco na garantia de
direitos e na superação das desigualdades sociais e da extrema pobreza no Distrito Federal, reflexo de um modelo de gestão
participativa, horizontal, democrática, transparente e formadora de cidadania.
Verifica-se a necessidade de desenvolver e consolidar ainda mais as ações intersetoriais, evoluir no
desenvolvimento de ações integradas com os demais componentes do setor público e contribuir para a efetivação de uma nova
política de gestão estratégica e participativa do SUAS, SISAN e da política de transferência do DF, que envolve um conjunto de
atividades voltadas ao aprimoramento da gestão, visando maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que
incluem o apoio ao controle social, a educação popular, a mobilização social, a busca da equidade, o monitoramento e
avaliação, a manualização de fluxos e rotinas, a normatização dos esforços de melhoria dos processos; a ouvidoria e a
auditoria, a avaliação de resultados e a revisão dos programas, com vistas a contemplar a melhoria da proteção social e dos
serviços ofertados, a garantia dos direitos socioassistenciais e do direito humano à alimentação adequada conforme
determinação governamental.
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11. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – UO:
18.101
A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, unidade orgânica de direção superior, subordinada ao
Governo do Distrito Federal, desde 22 de outubro de 2015, por meio do Decreto nº 36.828, tem por competência planejar,
implantar, organizar, coordenar, regulamentar, fiscalizar, acompanhar e avaliar o Sistema de Ensino do Distrito Federal, assim
como elaborar, coordenar, executar e fiscalizar as políticas públicas do esporte e lazer do Distrito Federal; incentivar, estimular,
patrocinar, apoiar ou realizar diretamente projetos esportivos e recreativos pertinentes aos programas da Secretaria e que
sejam de interesse público; administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro Poliesportivo Ayrton Senna, os
Centros Olímpicos e demais equipamentos esportivos.
É constituída por 09 unidades setoriais que executam as políticas definidas pela Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer: Subsecretaria de Educação Básica; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação; Subsecretaria de Infraestrutura Educacional; Subsecretaria de Gestão de Pessoas; Subsecretaria de Administração
Geral; Subsecretaria de Modernização Tecnológica; Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer; Subsecretaria de Espaços
Esportivos Olímpicos/Paralímpicos e Subsecretaria de Políticas do Esporte e Lazer.
Conforme estabelecido no mencionado Decreto, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer tem
atuação e competência nas seguintes áreas:
I - educação básica, etapas e modalidades;
II - educação superior;
III – apoio ao estudante;
IV – atividades esportivas;
V – espaços esportivos;
VI – exercícios físicos comunitários;
VII – formação e amparo ao atleta;
VIII – integração e relações institucionais com as entidades de esporte;
IX - políticas públicas de lazer;
X - formação e capacitação dos servidores.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

434

2.883

3.027

3.3874

40.218

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

155

95

07

12

269

16

18

01

106

141

-

04

-

32

36

02

-

-

-

02

-

-

-

-

-

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal

Outros

Estagiários

63

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)

607

3000

3035

34024

40729

(-) Cedidos para outros órgãos

18

22

1

138

179

Total Geral

589

2.978

3.034

33.886

40.550

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO GERAL: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas
as etapas e modalidades da Educação Básica.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1001 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
5366 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES-CONSTRUÇÃO DE CRECHE
NO NÚCLEO RURAL INCRA VI EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA
1421 - PADRONIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS
3053 - PADRONIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO
MÉDIO
3054 - PADRONIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2484 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
1718 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E EQUIPAMENTOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR
0001 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E EQUIPAMENTOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO
FEDERAL
0002 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E EQUIPAMENTOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO
FEDERAL
1731 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E
SEGURANÇA ESCOLAR
0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E
SEGURANÇA ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
3057 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA NO
C.E.ESPECIAL 01 DA QNJ
3058 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO CENTRO
EDUCACIONAL 06 DE CEILÂNDIA
3181 - COBERTURA DA QUADRA E COLOCAÇÃO DE
ALAMBRADOS ENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA
GUIMARÃES ARAPOANGA
9558 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTESCONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURA - NO CENTRO DE
ENSINO FUNDAMENTAL 2 DA ESTRUTURAL-DISTRITO FEDERAL
1749 - REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
0002 - REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃODISTRITO FEDERAL
1755 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TECNICO E EMPREGO - PRONATEC
0005 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO
E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2512 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL SE-DISTRITO FEDERAL
2516 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL
3200 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ELABORAÇÃO DE
PROJETOS ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICAREDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
2387 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PARA AS ESCOLAS
0003 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO
FEDERAL
3860 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL
3861 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA PDAFDISTRITO FEDERAL
2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4379 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SEDISTRITO FEDERAL
4380 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDIDADES DE
ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
200.000
200.000

LIQUIDADO
0

0
7.000.000

200.000
0

200.000
0

0
0

4.000.000

0

0

0

3.000.000
8.219.516

0
5.962.798

0
1.600.000

0
1.600.000

8.219.516

5.962.798

1.600.000

1.600.000

5.069.614

5.069.614

0

0

2.344.229

2.344.229

0

0

2.725.385

2.725.385

0

0

513.750

28.050

0

0

513.750
1.050.000

28.050
250.000

0
0

0
0

300.000

0

0

0

300.000

0

0

0

450.000

0

0

0

0

250.000

0

0

4.290

0

0

0

4.290

0

0

0

0

7.825.689

682.464

587.684

0
24.310

7.825.689
294.700

682.464
0

587.684
0

1.430

0

0

0

22.880

0

0

0

0
3.698.000

294.700
1.154.460

0
980.301

0
594.452

3.698.000

1.154.460

980.301

594.452

55.650.000

69.227.374

68.925.587

67.306.416

55.000.000

67.367.374

67.070.443

66.995.305

650.000

1.200.000

1.200.000

311.111

0
107.723.266

660.000
139.400.348

655.145
134.010.729

0
132.158.635

72.835.419

103.493.476

98.111.272

96.994.800

34.887.847

35.906.872
35.899.457
35.163.835
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AÇÃO/SUBTÍTULO
2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE
PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
3861 - REALIZAÇÃO DA XXI CONFERÊNCIA DA IEARN INTERNATIONAL EDUCATION AND RESOURCE NETWORK
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SEDISTRITO FEDERAL
4389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REALIZAÇÃO DO
INTEGRA NOTURNO EM SAMAMBAIA-DISTRITO FEDERAL
2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE
PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
3863 - APOIO A ATIVIDADES DA EMB
2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- PLANO PILOTO
4386 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL
2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA SE-DISTRITO FEDERAL
2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR
0001 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL SE-DISTRITO FEDERAL
0002 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SEDISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0020 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDIDADES DE ENSINO - SEDISTRITO FEDERAL
2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL
0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI
Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL
9314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL
9315 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MERENDA SAUDÁVEL - SEDISTRITO FEDERAL
9316 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL
9317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
- SE-DISTRITO FEDERAL
9318 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL
9319 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEDISTRITO FEDERAL
9320 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO
FEDERAL
9321 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL
9322 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
- SE-DISTRITO FEDERAL
9324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
0038 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE
ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL
0039 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA NAS UNIDADES DE
ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL
0040 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA
INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL
0069 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE
ENSINO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
135.600.324
341.787.391
301.248.454
241.599.598
135.450.324

341.787.391

301.248.454

241.599.598

150.000
66.717.782

0
87.491.975

0
51.893.309

0
50.044.967

66.717.782

87.431.975

51.836.920

50.044.967

0
4.346.713

60.000
2.167.858

56.389
1.761.538

0
1.739.961

3.946.713
400.000
30.785.782

2.167.858
0
4.802.523

1.761.538
0
1.994.885

1.739.961
0
1.940.778

26.999.030

3.272.377

1.620.735

1.572.178

3.786.752
5.689.416

1.530.146
4.437.650

374.150
3.539.376

368.600
3.275.986

5.689.416
17.470.501

4.437.650
0

3.539.376
0

3.275.986
0

14.695.011

0

0

0

2.775.490

0

0

0

2.408.000

1.609.453

1.609.453

547.893

2.408.000
34.499.176

1.609.453
60.434.401

1.609.453
57.390.518

547.893
51.815.219

14.202.108

32.924.398

30.615.417

27.266.365

6.769.703

9.727.282

9.415.282

8.514.355

4.156.752

5.724.766

5.603.864

5.224.021

8.285

0

0

0

3.158.229

5.483.724

5.302.370

4.720.678

1.358.040

1.568.228

1.558.883

1.447.637

2.072.364

2.072.364

2.071.791

1.970.043

2.657.455

2.933.561

2.822.911

2.672.120

14.043

0

0

0

1.404

0

0

0

453

78

0

0

100.340
24.433.690

0
34.583.124

0
3.943.816

0
3.403.328

10.407.400

13.864.935

0

0

1.237.300

1.137.301

0

0

11.196.610

18.166.446

3.943.816

3.403.328

1.212.380

1.414.442

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
3870 - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA CEF 19 CEILANDIA
3871 - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA CEF 32 CEILANDIA
3872 - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA DA EC 02 RIACHO
FUNDO
3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO
0002 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICOENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL
3230 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3895 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EM TEMPO INTEGRAL
3902 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILREFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA ENGENHO
VELHO - LOCALIZADA NA DF - 150 (DF007) 7 KMS, APÓS
URBRAS- PLANALTINA
3903 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILCONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE DA
ESCOLA CLASSE 14 DE PLANALTINA- PLANALTINA
3904 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILREFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO
EDUCACIONAL VARZEAS, LOCALIZADO NA DF - 120 NÚCLEO
RURAL TABATINGA- PLANALTINA
3231 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO
2710 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIOSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
3896 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO
MÉDIO JULIA KUBISCHEK
3232 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
2712 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA
CLASSE 501 - SE- SAMAMBAIA
3897 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA CLASSE
501 DE SAMAMBAIA
3898 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS NO DISTRITO
FEDERAL
3899 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM
ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL
3900 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS
PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL
3911 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALAPOIO A IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL - CASEB BRASÍLIA - RA I- PLANO PILOTO
3914 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALEXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA CLASSE 512- SAMAMBAIA
3916 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE
ENSINO FUNDAMENTAL- PARANOÁ
3917 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA ESCOLA CLASE 13 JARDIM RORIZ- PLANALTINA
3920 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA
ESCOLA CLASSE 431 DE SAMAMBAIA.- SAMAMBAIA
3234 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE
2929 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS
PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL
2932 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA NO GUARÁGUARÁ
3235 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL
0013 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE- RIACHO FUNDO
2718 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - VILA
PLANALTO - SE- PLANO PILOTO
2724 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
80.000
137.600

0
0

0
0

0
0

137.600
1.000.000

0
750.000

0
0

0
0

1.000.000

0

0

0

0

150.000

0

0

0

300.000

0

0

0
400.895

300.000
0

0
0

0
0

100.895

0

0

0

300.000
3.778.776

0
853.630

0
0

0
0

578.776

0

0

0

200.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

0

500.000

0

0

0

199.999

0

0

0

99.999

0

0

0

50.000

0

0

0

3.632

0

0

25.616.620

38.309.847

4.242.848

3.030.850

25.616.620

37.841.847

4.242.848

3.030.850

0

468.000

0

0

2.863.870

872.067

0

0

76.256

11.439

0

0

2.621.600

0

0

0

166.014

24.903

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DISTRITO FEDERAL
2725 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DO
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 11 DO GAMA- GAMA
2726 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO NA
ESCOLA CLASSE 02 DO GAMA- GAMA
2727 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO NA
ESCOLA CLASSE 12 DO GAMA- GAMA
2728 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL-RECONSTRUÇÃO DO CED 07 DE CEILÂNDIA QNN 13, ÁREA ESPECIAL- CEILÂNDIA
3236 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALREDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
3902 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS
RA´S DO DF
3903 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3904 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS
REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF
5495 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALREFORMA DA ESCOLA PARQUE 307/308 SUL - SE- PLANO
PILOTO
5502 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA CLASSE MENINOS E MENINAS DO PARQUE - SEDISTRITO FEDERAL
5503 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCENTRO EDUCACIONAL 7 - SE- CEILÂNDIA
5504 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - SE- PLANO PILOTO
5505 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA DO PARQUE DA CIDADE/PROEM - SE- PLANO PILOTO
5506 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA PARQUE 210/211 NORTE - SE- PLANO PILOTO
5507 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA PARQUE 210/211 SUL - SE- PLANO PILOTO
5508 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA PARQUE 304 NORTE - SE- PLANO PILOTO
5509 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA PARQUE 313/314 SUL - SE- PLANO PILOTO
5510 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CEF
CASEB - SE- PLANO PILOTO
5511 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALGISNO - SE- PLANO PILOTO
5512 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA- PLANO PILOTO
5513 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DE
ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DE BAIXO NO GAMA DF
(RA-II)- GAMA
5528 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCOBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CLASSE
03 DO PARANOÁ- PARANOÁ
5531 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCOBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CEF 04PLANALTINA
5532 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCRIAÇÃO DE ESPAÇO VIVENCIAL E VOCACIONAL NO CESASPLANO PILOTO
5533 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALREFORMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE
ENSINO FUNDAMENTAL 20 DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
5535 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS - CEF 504 DE SAMAMBAIASAMAMBAIA
5536 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALDEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DO CENTRO DE
ENSINO FUNDAMENTAL 11 DO GAMA.- GAMA
5537 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-
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REFORMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 15
DE CEILÂNDIA.- CEILÂNDIA
5538 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE DA
ESCOLA CLASSE DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA
5539 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS - ESCOLA CLASSE 50 DE
TAGUATINGA.- TAGUATINGA
5540 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALREFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA - ESCOLA CLASSE 08 AOS 06/8 LOTE 03 SUDOESTE/OCTOGONAL/DF.SUDOESTE/OCTOGONAL
3237 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO
0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE
PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
0006 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CESAS - SEPLANO PILOTO
3905 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO NAS RA´S DO
DF
5365 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-CEM
ELEFANTE BRANCO - SE- PLANO PILOTO
5377 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIOCONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE CEM
804 DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS
5378 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-DEMOLIÇÃO
E RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL 01CRUZEIRO
5379 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIOCONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE NO
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10- CEILÂNDIA
5380 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-ENSINO
MÉDIO 414 DE SAMAMBAIA LOCALIZADO NA QS 414 AE 01SAMAMBAIA
5381 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORMA
DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO
03- TAGUATINGA
5382 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REFORMA
DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO
AVE BRANCA- TAGUATINGA
3238 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3906 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAS
RA´S DO DF
3907 - REFORMA DO PRÉDIO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS SÃO
SEBASTIÃO - OASAS, EM SANTA MARIA
3914 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDEMOLIÇÃO E RECONTRUÇÃO DE MURO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DE TAGUATINGA- TAGUATINGA
3915 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILREFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA - ESCOLA CLASSE 13 DE
CEILÂNDIA, LOCALIZADO NA EQNM 24/26.- CEILÂNDIA
3239 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL
0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALREDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
3241 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO
0003 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIOSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3917 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM PLANALTINA
3918 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTA MARIA
9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL
3272 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO
3919 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DO
RIACHO FUNDO II
9328 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE
PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
3632 - SAÚDE ESCOLAR
0001 - SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO
FEDERAL
0002 - SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO
FEDERAL
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0004 - SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA SE-DISTRITO FEDERAL
0006 - SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9773 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ESCOLA DE
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EAPE - SE-DISTRITO FEDERAL
4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS
0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SEDISTRITO FEDERAL
9533 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL
9534 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO
FEDERAL
9535 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL
9537 - TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL
5051 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL
0002 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL-REDE
PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
0012 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIALCONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO
CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DO GAMA- GAMA
0013 - REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIALCONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE NO
CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DO GAMA- GAMA
5112 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL
0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIALSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
0004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIALEXECUÇÃO DE OBRAS NO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01SOBRADINHO
0006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIALCONSTRUÇÃO DA PISCINA AQUECIDA DO CENTRO DE ENSINO
ESPECIAL DE BRAZLÂNDIA-CENEBRAZ- BRAZLÂNDIA
5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
9316 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALREDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO
ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL
0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL
6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL
8842 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL
8843 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTILPRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL
8844 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL
8845 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SEDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6221
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Objetivo Específico 001: - Universalizar a pré-escola e ampliar o atendimento em creches, com projeto político
pedagógico que atenda à especificidade da formação humana na fase de 0 a 5 anos de idade.
Indicadores:
Denominação do Indicador
936 Atendimento da demanda reprimida de
4 e 5 anos de idade
937 Atendimento às crianças de 0 a 3 anos
de idade

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

%

67

%

3

Periodicidade
Desejado Em
Fonte da
de
Resultado
2012 2013 2014 2015 Informação
Apuração
Desejando 70
80
90
100
13/07/2011
Anual
CEINF
Alcançado 43
57
74
76
Desejando
3
8
13
19
13/07/2011
Anual
CEINF
Alcançado
4
4,2
24
29
Apurado
em

Obs; o indicador nº 937 é calculado em relação à demanda reprimida desta SEEDF, ou seja, número de pessoas que procuram e aguardam vagas para essa faixa etária e, não, em
relação à população absoluta do DF nesta mesma faixa etária.

A Emenda Constitucional n° 59, que altera os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal de 1988, torna
obrigatória a garantia de atendimento educacional público e gratuito a todos os estudantes dos 4 aos 17 anos. Posto isso, como
estratégia de universalização da Educação Básica a ser implantada até 2016 e a fim de garantir o direito das famílias e das
crianças, a SEEDF, no ano de 2015, implementou as seguintes ações:
 Realização da Chamada Pública n° 01/2015 com a finalidade de habilitar instituições de ensino
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, interessadas na gestão dos Centros de Educação da Primeira
Infância – CEPIs, visando ampliação do atendimento da oferta de vagas às crianças de 0 a 5 anos. Na ocasião, foram
disponibilizados 14 (quatorze) CEPIs, sendo que apenas 1 (uma) instituição foi habilitada e esta manifestou interesse para a
gestão de 7 (sete) unidades;
 inauguração de 01 (um) Centro de Educação Infantil – CEI em Ceilândia, com jornada de 5 horas diárias, o
que ampliou a oferta de pré-escola (4 e 5 anos) em mais 384 vagas; e
 inauguração de 14 (quatorze) Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs para atendimento a 896
crianças em Creche e 672 crianças em Pré-Escola, o que possibilitou um aumento 1.568 vagas na Educação Infantil.

Ainda, foram realizadas diversas ações, algumas intersetoriais, as quais visaram à promoção de uma Educação
Infantil pública de qualidade que contribua para o protagonismo infantil e o exercício pleno da cidadania, além de subsidiar as
instâncias a ela subordinadas, com estudos, acompanhamentos e orientações para o trabalho pedagógico.
Semana Distrital da Educação Infantil
Em Atendimento à Lei Federal n° 12.602/2012 e à Lei Distrital nº 4.681/2011, que estabelecem o Dia Nacional e
Distrital da Educação Infantil e a Semana Nacional e Distrital de Educação Infantil, foram realizadas inúmeras ações nas
unidades escolares, no sentido de dar visibilidade a esta etapa da Educação Básica.
Foi orientado que, durante a Semana Distrital da Educação Infantil, as Coordenações Regionais de Ensino
promovessem atividades com os gestores, os coordenadores locais, professores, estudantes, outros profissionais e a
comunidade em geral. Sugeriu também que as unidades escolares públicas e conveniadas proporcionassem, entre seus
profissionais, crianças, famílias e comunidade, debates e discussões acerca da importância, da finalidade, da qualidade do
atendimento, dos espaços e tempos, das necessidades da clientela e demais questões relativas à Educação Infantil.
Em relação às crianças, dentre os projetos e as linguagens previstas no Currículo da Educação Infantil, foram
ofertadas atividades especiais como: artísticas (desenho, pintura, confecção de murais, dramatização, teatro, música),
brincadeiras, gincanas, contação de histórias, caminhadas, passeatas, danças, jogos, passeios, dentre outras..
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Plenarinha da Educação Infantil
As atividades pedagógicas da Plenarinha buscaram sistematizar, concretamente, o direito de participação das
crianças, de modo a evidenciar o seu protagonismo nesta etapa da vida.
Por considerar a criança um sujeito ativo, participativo e protagonista de sua própria história, entende-se como
imprescindível a inclusão de suas diferentes visões nas discussões a respeito de seus direitos. Neste sentido, a relevância da
Plenarinha encontra-se na escuta sensível e atenta às crianças, de forma a considerar sua percepção sobre as situações que
vivencia na escola, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhor compreensão de suas aprendizagens e do seu
desenvolvimento.
Deste modo, buscou-se, nesta III Plenarinha envolver 100% das unidades escolares públicas e conveniadas, por
meio da escuta infantil, na revisão dos seus Projetos Políticos Pedagógicos.

Guia da Plenarinha da Educação Infantil
Este material compôs um conjunto de ações da Secretaria de Educação e teve por objetivo subsidiar e
instrumentalizar o debate em torno da (Re)construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), a partir da escuta sensível às
crianças, de modo a dar suporte para os debates e as reflexões acerca desta temática.
O guia foi organizado em dois módulos: o primeiro teve por objetivo, oferecer suporte para que cada unidade
escolar realizasse o diagnóstico de sua realidade (território e comunidade; função social da escola) e analisasse as concepções
e princípios que orientam as práticas educativas da escola; enquanto, o segundo, buscou discutir a organização curricular do
trabalho pedagógico, dos tempos e espaços, o plano de ação e projetos da escola, bem como orientações para a mostra de
trabalhos da III Plenarinha.

Formação para os profissionais de Educação Infantil
Com o objetivo de realizar momentos de formação continuada, a organizaram-se, com previsão em calendário
oficial da rede pública e conveniada, 3 dias de formação para todos os profissionais das instituições públicas e conveniadas,
nos seguintes dias: 29 de abril, 23 de setembro e 11 de novembro. O primeiro dia de formação teve por temática a Escuta
Sensível às crianças. O segundo e terceiro dia de formação tiveram temáticas definidas pelas CREs e unidades escolares,
respectivamente.
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Acompanhamento pedagógico das instituições públicas e conveniadas para o atendimento de Educação Infantil
No ano de 2015, foi elaborado o Protocolo de Acompanhamento Pedagógico das Unidades Escolares com a
finalidade de orientar as Unidades de Educação Básica quanto à forma de proceder ao acompanhamento do trabalho
pedagógico nas unidades públicas e conveniadas. Este acompanhamento deu-se por meio dos coordenadores intermediários e
executores pedagógicos das Coordenações Regionais de Ensino, os quais realizaram visitas técnico-pedagógicas para a
implementação do Currículo da Educação Básica (Educação Infamtil) e a (Re)Construção dos Projetos Políticos Pedagógicos
desta etapa.
Revisão das Orientações Pedagógicas para o Conveniamento
Com o objetivo de articular pedagogicamente as instituições conveniadas com as orientações Secretaria de
Estado de Educação, foi realizada a revisão, atualização e divulgação das Orientações Pedagógicas do Convênio entre a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins
Lucrativos para a Oferta da Educação Infantil (Ops).

Base Nacional Comum Curricular
Foi promovido 2 momentos de formação para a discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
Educação Infantil. A primeira formação envolveu aproximadamente 600 pessoas, dentre gestores, coordenadores locais,
professores, coordenadores intermediários, e teve como palestrante a professora doutora Zilma de Moraes Oliveira da
Universidade de São Paulo. A segunda formação foi com a consultora do MEC, professora doutora Maria Carmem Silveira
Barbosa, que esclareceu sobre aspectos da etapa, condizentes com os objetivos de aprendizagem disponibilizados na
plataforma do Ministério da Educação. Esta formação teve a participação de mais de 100 professores.
Circuito de Ciências
O Circuito de Ciências promovido pela Secretaria de Estado de Educação com o envolvimento de todas as
etapas e modalidades de ensino, neste ano, foi realizado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entre os dias 19
a 25 de outubro. Foram inscritas 24 unidades escolares da Educação Infantil. Contudo, em virtude da greve, apenas 8
participaram com a exposição de trabalhos e experimentos científicos.

Objetivo Específico 002: - Melhorar os índices de desempenho e corrigir a distorção idade/série dos estudantes do
ensino fundamental.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Periodicidade
da
Resultado
2012
Apuração

Desejado Em
2013

2014

2015

Desejado
5,5
Avaliação de desempenho dos
1200 estudantes dos anos iniciais do Ensino Nota
5,4
31/12/2011 Bianual
5.6
*
Alcançado
Fundamental
4,1
Desejado
Avaliação de desempenho dos
1201 estudantes dos anos finais do Ensino
Nota
3,9
31/12/2011 Bianual
3.9
*
Alcançado
Fundamental
Desejado 20.000 20.000 20.000
Quantitativo de alunos em distorção
1202
Unidade 70.000 31/07/2011 Anual
Alcançado 9.030 7.000 3.300
idade-série
* Índice de Desenvolvimento da Educação Básica referente a 2013, resultado de 2015 ainda não disponibilizado.

5,8
*

Fonte da
Informação
IDEB/INEP

4,5
*
10.000
2.992

IDEB/INEP
COENF
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A Secretaria de Educação coordenou e acompanhou os trabalhos do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC) no âmbito do DF, atendendo a 367 unidades escolares que ofertam 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental. O PNAIC é um compromisso assumido pelo Ministério da Educação, secretarias estaduais, distrital e municipais
de educação, que tem por objetivo assegurar a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental, o que coaduna com a proposta Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), política do Distrito Federal
implantada em 2005. Em 2015, a formação ofertada em parceria com o Ministério da Educação/ Universidade de Brasília foi
iniciada apenas no 2º semestre por questões de ordem administrativa e financeira.
O professor alfabetizador tem suma importância para o alcance das metas. Nesse sentido, a formação desses
formadores foi realizada por 64 Orientadores de Estudos, que são formados pela Universidade de Brasília (UnB). Essa
formação atendeu inicialmente a 3.421 professores alfabetizadores, que participaram da formação entre os meses de agosto a
dezembro e de um Seminário Final do PNAIC/BIA em dezembro, que promoveu um retrospecto da política pública de ampliação
do Ensino Fundamental de 9 anos e a criação do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), oportunizando, assim, a reflexão crítica
sobre as ações e estratégias desenvolvidas durante esses 10 anos de implantação. A tabela abaixo apresenta a distribuição
dos professores inscritos por Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares:

CRE
BRAZLÂNDIA
CEILÂNDIA
GUARÁ
GAMA
NÚCLEO. BAND.
PARANOÁ
PLANO PILOTOP/CRUZUZEIRO
PLANALTINA
RECANTO EMAS
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
SOBRADINHO
TAGUATINGA
TOTAL GERAL

Formação de Formadores do PNAIC
Professores Inscritos
157
651
148
222
170
209
283
307
197
268
232
189
174
214
3.421

Unidades Escolares Participantes
18
59
11
26
21
18
44
40
15
23
44
14
26
29
388

Com a aprovação do Plano Distrital de Educação (PDE), diversas metas foram descritas para o Ensino
Fundamental, entre elas a organização escolar cidadã nas escolas da rede, com os seguintes elementos constitutivos: gestão
democrática, formação continuada, coordenação pedagógica, avaliação formativa, organização curricular e eixos integradores.
Foram propostas e articuladas ações para aprimorar a organização do trabalho pedagógico e fortalecer essa política pública
proposta por esta Secretaria.
Na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF, o Ciclo para as Aprendizagens é organizado da
seguinte forma:
Ciclo Para As Aprendizagens
Educação Infantil.

1º Ciclo.
2º Ciclo.

1º Bloco( 1º ao 3º ano) (BIA)

2º Bloco( 4º e 5º ano).

3º Ciclo.

1º Bloco( 6º e 7º ano).

2º Bloco( 8º e 9º ano).

A progressiva extensão da organização em Ciclos para os 4º e 5º anos, balizada pelas Diretrizes Pedagógicas
para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco justifica-se em função dos avanços observados
com a implantação do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). A ampliação de espaços e tempos de convivência escolar e de
estratégias didático-pedagógicas diversificadas promove a aprendizagem sem a barreira anual da reprovação.
Nesse contexto, a avaliação assume papel primordial. A Provinha Brasil tem oferecido informações pertinentes
que subsidiam a ampliação da organização escolar em ciclos para o 4º e 5º ano. A tabela abaixo demonstra a quantidade de
alunos atendidos com os respectivos aproveitamentos, os quais estão superiores a dados vislumbrados outrora:
Resultados da Provinha Brasil – 1ª Fase
Regional De Ensino

Total De Estudantes Avaliados

BRAZLÂNDIA

996 realizaram a prova de leitura.
977 realizaram a prova de matemática

CEILÂNDIA

4.856 realizaram a provinha de leitura
4.817 realizaram a provinha de

Resultados - Leitura

Resultado - Matemática

786 estudantes alcançaram a
meta 3. Ou seja, 78,9%

962 estudantes alcançaram a meta 3, ou seja, 98,5%.
Sendo que 607 se encontram no nível 5 (último nível
da Provinha Brasil).

3.690 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa 76%

4.773 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 99,1%
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Regional De Ensino

Total De Estudantes Avaliados

Resultados - Leitura

Resultado - Matemática

matemática
GUARÁ

1.045 realizaram a provinha de leitura
1.044 realizaram a provinha de
matemática

807 estudantes atingiram a meta
3, o que representa 76%

1.039 estudantes atingiram a meta 3, o que
representa 99%

GAMA

1.568 realizaram a provinha de leitura
1.551 realizaram a provinha de
matemática

1.276 estudantes atingiram a
meta 3, representando 81,4% dos
estudantes

1.535 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 99%

N. BANDEIRANTE

1.262 realizaram a provinha de leitura
1.244 realizaram a provinha de
matemática

1.051estudantes atingiram a meta
3, o que representa 83,3% do
total.

1.240 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 99,7%

PLANALTINA

2.560 realizaram a provinha de leitura
2.486 realizaram a provinha de
matemática

1.917estudantes atingiram a meta
3, o que representa 74,9% do
total.

2.456 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 98,8%

PLANO PILOTO/CRUZ

1.729 realizaram a provinha de leitura
1.706 realizaram a provinha de
matemática

1.502 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa 86,9%
do total.

1.688 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 98,9%

PARANOÁ

1.422 realizaram a provinha de leitura
1.415 realizaram a provinha de
matemática

1.066 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa,75% do
total.

1.404 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 99,2%

RECANTO DAS EMAS

1.585 realizaram a provinha de leitura
1.593 realizaram a provinha de
matemática

1.249 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa,78,8%
do total.

1.558 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 97,8%

SAMAMBAIA

2.411 realizaram a provinha de leitura
2.368 realizaram a provinha de
matemática

1.970 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa 81,7%
do total.

2.348 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 99,2%

SANTA MARIA

1.581 realizaram a provinha de leitura
1.568 realizaram a provinha de
matemática

1.180estudantes atingiram a meta
3, o que representa 74,6% do
total.

1.549 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 98,8%

SÃO SEBASTIÃO

1.336 realizaram a provinha de leitura
1.314 realizaram a provinha de
matemática

994 estudantes atingiram a meta
3, o que representa 74,4 % do
total.

1.287 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 97,9%

SOBRADINHO

1.451 realizaram a provinha de leitura
1.411 realizaram a provinha de
matemática

1.061 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa 73,1%
do total.

1.393estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 98,7%

TAGUATINGA

1.959 realizaram a provinha de leitura
1.943realizaram a provinha de
matemática

1.685 estudantes atingiram a
meta 3, o que representa 86 % do
total.

1.919 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 98,8%

OBS.: A 2ª fase da Provinha Brasil foi aplicada em Dezembro de 2015, porém, os resultados finais ainda não foram disponibilizados.

O Fórum de Anos Iniciais, composto por integrantes dos Centros de Referência dos Anos Iniciais (CRAI) e
coordenado pela Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, tem por objetivo acompanhar o
trabalho dos CRAI nas regionais de ensino e discutir ações referentes aos anos iniciais e ao PNAIC.
As tabelas abaixo apresentam um resumo desses momentos de formação permanente e discussão para
otimização dos resultados dos anos iniciais:
Reuniões, Fóruns e Encontros Pedagógicos realizados com os articuladores do CRAI.

.Atividade

Reuniões Realizadas

Participação De Professores/Gestores Crai

Fóruns

09

78 professores por encontro

Acompanhamento pedagógico nas CRE/UNIEB/CRAI

17

1 pessoa da GEB em cada encontro, totalizando 14 e 71
articuladores do CRAI

Reunião com os coordenadores dos articuladores do CRAI

06

18 professores por encontro

Encontros pedagógicos da Ação 62

04

20 gestores em média em cada encontro

36

201 profissionais envolvidos nas atividades.

Total

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

243

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEEDF

Realização de Encontros Integrados e Seminários
Atividade

Número de
Encontros

Áreas Envolvidas

Total de
Participantes

Tema
Metodologia de leitura

01

CRAI e Gerência do Livro e Leitura

01

CRAI, coordenadores intermediários das
Equipes Especializadas de Apoio as
Aprendizagens

Avaliações Externas

Seminário

01

Anos Iniciais e Anos Finais

Educação e desenvolvimento na fronteira da adolescência

78

Seminário

01

Anos Iniciais e Anos Finais

Clube de Leitura: Brincolê

100

Total geral

04

Fóruns Integrados

78
73

329

Ao analisar os dados dos exames externos, na perspectiva da avaliação institucional, verificou que 62 (sessenta
e duas) Unidades Escolares não refletiram, dentro dos índices esperados, o trabalho pedagógico realizado no cotidiano escolar.
Um dos itens preocupantes é a leitura inferencial.
Assim, houve o lançamento da Ação 62, no dia 06 de maio de 2015, no auditório do Edifício Phenícia (sede da
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer), com a participação dos chefes das Unidades Regionais de Educação Básica e
articuladores dos Centros de Referência para os Anos Iniciais (CRAI), das Coordenações Regionais de Ensino. Essa ação
recebeu esse nome devido a esse trabalho ter sido desenvolvido junto às 62 UEs que tiveram os índices do IDEB reduzidos ou
não alcançaram o mínimo esperado. O intuito de sua realização foi refletir juntamente com as Unidades Escolares sobre a
avaliação institucional e a organização do trabalho pedagógico, tendo como ponto de partida os dados da avaliação externa.
Nesse sentido, as ações apresentadas pretenderam contribuir para uma organização do trabalho pedagógico que desenvolva
as competências leitoras nos estudantes, na perspectiva do direito à aprendizagem. E como fruto, as ações planejadas foram:
 acompanhar, de maneira mais intensiva, o trabalho pedagógico dessas unidades escolares;
 articular, junto às unidades escolares, a construção de clubes de leituras; e
 promover a formação para os professores dos 4º e 5° anos, com o foco nas estratégias de leitura e
formação de leitor.
Como decorrência, foram realizadas reuniões com a participação do Subsecretário de Educação Básica, dos
supervisores pedagógicos das 62 escolas envolvidas, dos chefes das Unidades Regionais de Educação Básica, das
Coordenações Regionais de Ensino e da Gerência de Avaliação de Redes com o objetivo de compreender a realidade vivida
por essas Unidades Escolares, por meio de uma escuta qualificada. Ao todo, compareceram 37 (trinta e sete) Unidades
Escolares.
Na ocasião, após discussão, os gestores relataram, por escrito, as dificuldades e fragilidades enfrentadas pelas
Unidades Escolares, bem como as ações realizadas para saná-las.
Como parte da ação formativa e colaborativa, realizaram-se reuniões com as Unidades Escolares a fim de
auxiliar na construção de caminhos possíveis referentes ao fazer pedagógico.
A progressiva ampliação no número de escolas com o 3º Ciclo para as Aprendizagens foi também um dos
objetivos que a Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental – Anos Finais atuou. Foram realizados vários momentos
de discussão e formação continuada como os descritos abaixo.
 Fórum Permanente Anos Finais e Correção Idade x Série:
Foram realizados 10 encontros, no período de abril a dezembro de 2015, com o objetivo de promover a
integração entre os coordenadores centrais e os intermediários para atualização de ações, relatório dos coordenadores
intermediários, além de palestra formativa (letramento, leitura e sua importância, ciclos de aprendizagens, OTP, Transição,
BNCC) e clube de leitura.
 Fomento a adesão das escolas de anos finais ao 3º CICLO:
Visita as 14 regionais, com o objetivo de promover a adesão ao 3º Ciclo. 91 Unidades Escolares participaram
dos momentos de apresentação e discussão da proposta
 Fórum Integrado:
Os integrantes do Fórum, coordenadores intermediários de Anos Iniciais, Anos Finais, CDIS, Programas e
Projetos Especiais, participaram de um encontro no segundo semestre visando à troca de informações e atualização de ações
por meio de palestra formativa sobre letramento cientifico e clube de leitura.
 GT-CDIS:
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Foram realizados 3 encontros para a realização de palestra formativa, atualização de ações e solução de
problemas com os coordenadores intermediários, o que embasou a construção da Orientação Pedagógica da CDIA/PAAE.
 GT 2:
Foram realizados 5 encontros com outras coordenações e subsecretarias a fim de pautar as dificuldades e
buscar as soluções para a Correção da Distorção Idade/Ano (CDIA). Além disso, foram discutidas questões inerentes à
Orientação Pedagógica da CDIA/PAAE.
Com o advento das ações de intervenção, outras 10 escolas aderiram à organização escolar para o 3º ciclo.
O Projeto Papai Noel dos Correios, desenvolvido em parceria com ECT, atende a 31 escolas e 14.824
estudantes. Seus objetivos são vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs)/ONU e constituem um indício
importante da preocupação com o bem estar da criança, tornando-se ponto de partida para as ações educativas, ao mesmo
tempo em que busca a promoção da solidariedade e da tolerância, elementos constituintes para o exercício da cidadania.
O V Circuito de Ciências – evento pedagógico-científico que objetiva o fortalecimento da criatividade, do
raciocínio lógico, da capacidade de pesquisa e do conhecimento científico, bem como a autonomia intelectiva, de modo a
favorecer a apropriação das etapas de desenvolvimento do trabalho científico – problematização, levantamento de hipóteses,
investigação, análise e conclusão– envolveu aproximadamente 430 escolas e mais de 10.000 estudantes nas etapas regionais,
e 203 escolas foram convidadas para participar da exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Porém, devido ao
período de greve por qual a secretaria passou, apenas 110 escolas participaram, com a participação direta de
aproximadamente 1000 alunos. A visitação atingiu o número de 10.000 estudantes na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia.
O Projeto Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) visa adequar a série do estudante a sua idade, sem
prejuízo das aprendizagens, de modo a garantir a permanência e o sucesso do estudante na escola. As atividades
desenvolvidas em sala de aula têm como fios condutores a ludicidade e a interdisciplinaridade, numa perspectiva de
atendimento às subjetividades desses estudantes que têm dificuldade mais acentuada no processo de escolarização. Por conta
da implementação do projeto de CDIS houve, o acompanhamento do trabalho pedagógico das escolas que possuem turmas de
CDIS, por meio dos fóruns de anos iniciais e de anos finais, além do acompanhamento pedagógico in loco as escolas com
dificuldades em desenvolver o projeto CDIS. Foi planejado e construído um novo programa para implantação e implementação
a partir de 2016 até 2018 – o Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares (PAAE).
A Gerência de Programas e Projetos Especiais também esteve envolvida com inúmeras ações, dentre elas: o
Grupo de Trabalho de Ciência que avaliou e subsidiou a construção do curso em letramento científico, o diálogo de ciências, um
espaço para compartilhamento de experiências exitosas no ensino de ciências nos anos iniciais.

Diversos acordos e termos foram acompanhados e pareceres emitidos, dentre os quais se destacam:
 Instituto Leonardo Murialdo - Mantenedor do Centro Murialdo da Criança e do Adolescente Etelvina da Silva Campos
(CEMEC)
- Atuação na regência de classe
 Ministério da Educação (MEC) - representado pela Subsecretaria de Educação Básica (SEB)
– Implementar a cooperação técnica nos diversos segmentos da Educação Básica, envolvendo a
disponibilização de professores e/ou pedagogos – orientadores educacionais, com vistas a conjugar esforços entre os partícipes
para apoiar as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação nos diversos estados da federação, promovendo a melhoria
da qualidade de educação e da avaliação das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação nas áreas de formação
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continuada dos seus profissionais da educação, diretrizes curriculares, gestão escolar, bem como intercâmbio de experiência
em nível internacional na área de Educação Básica.
 Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – IHGDF
– Objetivo de atender os estudantes da Rede Pública de Ensino, visando promover o estudo e a divulgação da
História e da Geografia do Distrito Federal, bem como das ciências e componentes curriculares afins; além de pesquisar,
registrar e difundir a História e a Geografia do Distrito Federal; aprimorando técnicas diversas, por meio da troca de saberes de
tecnologias alternativas, visando a uma prática de preservação do acervo museológico, bem como estudo da Educação
Patrimonial e incentivo da História e da Geografia do Distrito Federal.
 Associação Júnior Achievement do Distrito Federal
– A cooperação mútua para implementar programas de empreendedorismo para os alunos da rede pública de
ensino do Distrito Federal, nos níveis Fundamental e Médio, visando despertar o espírito empreendedor nos jovens em idade
escolar, preparando-os para o mundo do trabalho, proporcionando ampla visão do mundo dos negócios.
 TRE/DF
– Desenvolver o “Programa Eleitor do Futuro”
 DETRAN/DF
–

Desenvolver o “Programa DETRAN nas Escolas”

 Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI/DF)
– Cooperação mútua na área de recursos humanos, objetivando o desenvolvimento das atividades educativas
integrantes das respectivas esferas de competência, no que concerne às atividades pedagógicas, culturais e administrativas do
Planetário de Brasília, unidade orgânica da SECTI/DF.
A partir do Decreto Nº 36.828, de 22 de Outubro de 2015, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF, foi criada a Gerência de Políticas Educacionais para o Desempenho
Escolar – GDESC, como parte integrante da Diretoria de Ensino Fundamental – DIEF, para acompanhar as ações da
Subsecretaria de Planejamento e Avaliação – SUPLAV, bem como promover estudos, discussão, análise e interpretação dos
resultados da política de Avaliação Educacional para o Ensino Fundamental nos três níveis de avaliação (das aprendizagens,
institucional e de redes).

Objetivo Específico 003: – Ampliar o atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, consolidando modelo de currículo
que estimule a permanência dos alunos no ensino médio.
Indicadores:
Denominação do Indicador

939

Matrículas dos jovens de 15 a
17 anos

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
%

42

Apurado
em

Periodicidade
da
Resultado
Apuração

30/06/2011 Anual

Desejado Em
2012 2013 2014 2015

Desejando 64,5

45

47,5

50

Alcançado 64,5

88

66,8

66,08

Fonte da
Informação
IBGE Censo
Demográfico/
2010

Os desafios para o Ensino Médio são grandes. Olhar para questões inquietantes e instigantes como a evasão, a
repetência, o abandono, os desencantos, os indicadores internos, as avaliações externas e a diversidade dos interesses dos
estudantes vêm mobilizando esta Secretaria para a construção de novas propostas, considerando as particularidades do Ensino
Médio. Uma das metas é atrair jovens entre 15 e 17 anos não matriculados e incentivá-los a permanecer na escola, por meio da
adoção de diferentes estratégias de ensino e de aprendizagem para os vários anseios, próprios dos grupos juvenis.
Para tanto, em 2015 foram feitas as seguintes ações e os seguintes Programas e Projetos:
 Implementação do Projeto da Organização Escolar em Semestres no Ensino Médio (Semestralidade)
Em janeiro de 2015 foi realizada a sistematização das Atas de Adesão à Semestralidade para este ano letivo e,
como consequência do trabalho desenvolvido em 2014, das 89 escolas da rede pública que ofertam o ensino médio, 33
Unidades Escolares aderiram à Semestralidade.
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Unidades Escolares que aderiram à Semestralidade no ano letivo de 2015
Total de UE de Ensino Médio
por Coordenação Regional de
Ensino
Brazlândia: 6

Ceilândia: 12

Total de UE de Ensino Médio
com Semestralidade
por CRE
0

7

Gama: 8

1

Guará: 5

3

Núcleo Bandeirante:5

2

Paranoá: 3

2

Planaltina: 10

Plano Piloto/ Cruzeiro: 10

Recanto das Emas:44

4

1

3

São Sebastião: 3

1

Samambaia: 4

2

Santa Maria: 4

4

Sobradinho: 6

1

Taguatinga: 9

2

Unidades Escolares
com organização semestral em 2015
-

Turnos de adesão
-----

Centro Educacional 11

Diurno

Centro Educacional 14

Diurno

Centro de Ensino Médio 03

Diurno

Centro de Ensino Médio 04

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 09

Diurno

Centro de Ensino Médio 10

Noturno

Centro de Ensino Médio 12

Diurno

Centro Educacional 06

Diurno

Centro Educacional 02

Noturno

Centro Educacional 03

Diurno

Centro Educacional 04

Diurno

Centro de Ensino Médio 1 do Riacho Fundo

Diurno

Centro de Ensino Médio 1 do Núcleo Bandeirante

Diurno

Centro de Ensino Médio 1

Diurno-Noturno

Centro Educacional Darcy Ribeiro

Diurno/Noturno

Centro Educacional Dona América Guimarães

Diurno

Centro Educacional 01

Diurno

Centro Educacional 03

Diurno

Centro de Ensino Médio 02

Noturno

Centro Educacional 01 do Cruzeiro

Diurno

Centro Educacional 104

Diurno

Centro de Ensino Médio 111

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 804

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 01

Diurno-Noturno

Centro Educacional 619

Diurno

Centro de Ensino Médio 414

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 404

Diurno-Noturno

Centro de Ensino Médio 417

Diurno-Noturno

Centro Educacional 416

Diurno

Centro Educacional 310

Diurno

Centro Educacional Fercal

Noturno

Centro Educacional 07

Diurno

Escola Bilíngüe

Diurno

Também em janeiro foram publicadas as - Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio -. Em 13 de fevereiro, foi realizado um encontro para entrega desse material a todas as
Unidades Escolares de ensino médio, conforme a Circular 02/2015 - SUBEB, que contou com a participação de todas as
Coordenações Regionais de Ensino, à exceção de Brazlândia.
Durante o primeiro semestre de 2015, foram realizados encontros pedagógicos com as unidades escolares e
regionais de ensino para tratar de ajustes relativos à adesão deste ano, e para aprimorar o entendimento sobre a organização
escolar semestral.
Em fevereiro, foi feita uma visita à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, para orientar as escolas
quanto à continuidade de implementação da Semestralidade.
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No dia 3 de junho de 2015, a Coordenação de Ensino Médio participou de uma roda de conversa na CRE Santa
Maria com os professores das escolas de Ensino Médio, cujo tema era “Debate sobre as potencialidades e fragilidades da
Semestralidade: um olhar sobre as Diretrizes de Avaliação”. Nesse dia, todas as unidades escolares de ensino médio de Santa
Maria puderam expor as potencialidades observadas com a implementação da organização em semestres, bem como das
fragilidades que ainda necessitam de ajustes.
Em 25 de junho de 2015, foi realizado pela Coordenação de Ensino Médio/ Subsecretaria de Educação Básica
(SUBEB) o 1° Fórum Permanente da Semestralidade, no auditório do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, em parceria
com a Subsecretaria de Modernização e Tecnologia (SUMTEC) e com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação (SUPLAV). O objetivo foi realizar uma avaliação conjunta dos processos administrativos e pedagógicos da
implementação da organização escolar em semestres. Neste Fórum houve a participação de nove Coordenações Regionais de
Ensino e de dez Unidades Escolares de Ensino Médio, das 33 que implementaram a Semestralidade em 2015. A Coordenação
de Ensino Médio destacou a necessidade de apropriação dos documentos norteadores, de uma avaliação formativa, de
organização do trabalho pedagógico e dos blocos de componentes curriculares conforme as diretrizes. A SUMTEC indicou que
o Diário Web seria implantado no Ensino Médio em 2016, com as devidas alterações e modificações necessárias. A
Coordenação de Supervisão, Instrução e Normas de Ensino, da SUPLAV, indicou que não existe fórmula para os casos de
adaptação curricular, que estes devem ser tratados individualmente. Foram observadas as dificuldades da coordenação
pedagógica por blocos no noturno, da perda do direito aos monitores, como aconteceu inicialmente, e o prejuízo pedagógico
gerado pela lentidão no processo de substituição de professores.
Em 14 de julho, foi publicado o Plano Distrital de Educação, Lei n° 5.499/2015, ficando estabelecida a
universalização da Semestralidade na estratégia 3.3:
“Adotar, após amplo debate democrático com a comunidade escolar, até o terceiro ano de
vigência deste Plano, modelo de organização escolar em semestralidade, em substituição ao
regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e de percursos diferenciados
de escolarização”.
Para acompanhar o trabalho pedagógico no 2° semestre de 2015, em alinhamento com o Currículo da
Educação Básica, foi solicitada às unidades escolares, ao final de julho, a realização das avaliações diagnósticas e a
apresentação dos planos de ensino dos componentes curriculares, de acordo com a proposta de Unidades Didáticas (Circular
162/2015 – SUBEB). Para subsidiar esta solicitação, e promover amplo debate sobre a organização escolar semestral, a
Coordenação de Ensino Médio realizou diversos encontros com as Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares.
No mês de outubro, com a transição dessa gestão para a Diretoria de Ensino Médio e com a reestruturação da
Subsecretaria de Educação Básica, passando a designar a Gerência de Acompanhamento do Ensino Médio para tratar da
Semestralidade, foi estabelecido novo plano de ação para esta pauta.
No mês de novembro foram divulgadas as orientações para as adesões em 2016 e, para subsidiar
pedagogicamente esse horizonte de ações, foi realizado um vídeo, pelo Canal E da SEEDF, em forma de entrevista com
gestores, professores e estudantes, relatando experiências exitosas na rede com a Semestralidade, assim como os fatores que
devem receber maior atenção, sempre envolvendo os diversos atores do processo educacional.
Outra ação desenvolvida foi a proposição e a elaboração conjunta do curso sobre a Semestralidade a ser
desenvolvida pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação em 2016.
Ainda no mês de dezembro, foi produzida uma apresentação sobre a Semestralidade, a fim de fomentar o
debate das Coordenações Regionais de Ensino com os gestores das unidades escolares de Ensino Médio, bem como servir de
material base para a discussão entre gestores escolares e suas equipes docentes. Além de terem sido consolidados os
questionários on-line de avaliação da Semestralidade, para professores e para gestores, a serem respondidos ainda em 2015,
visando à facilitação do planejamento das estratégias para 2016.
Foram realizadas diversas reuniões com as Coordenações Regionais com o intuito de reforçar tecnicamente a
proposta da Semestralidade. Os principais assuntos abordados foram: Forma de Organização da Semestralidade; Diretrizes da
Semestralidade; Plano Distrital de Educação especificando a Meta 03 e estratégia 3.3; Comparação estatística de dados entre
escolas com seriação e semestralidade; Formas de avaliação e recuperação contínua; Acompanhamento e Suporte às escolas
que desejam iniciar o processo de implantação da Semestralidade; Questionários de Avaliação da Semestralidade.
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Os representantes da GEM esclareceram todas as dúvidas questionadas pelas escolas que ainda não aderiram
à semestralidade. As escolas que estão no sistema de Semestralidade, ao darem o depoimento, relataram a existência de
problemas; porém, afirmaram que, a partir dos resultados obtidos, posicionaram-se favoravelmente à continuidade da
Semestralidade.
Foram apresentados dados comparativos do ano de 2009 a 2014 das escolas que aderiram à semestralidade, e
evidenciou-se a redução dos índices de reprovação e evasão.

Alguns problemas foram observados na Semestralidade como o sistema de avaliação adotado pelas escolas;
sistema de recuperação contínua, no entendimento de cada escola; sistema de registro das avaliações; adequação da
Modulação nas escolas que possuem, além do ensino médio, o ensino fundamental; fundamentação teórica nas práticas
utilizadas para recuperação contínua; e formação de professores para a Semestralidade. Em 2016, tais situações deverão ser
corrigidas.
De março a maio de 2015, o Núcleo de Ensino Médio Noturno realizou visitas técnicas às Coordenações
Regionais de Ensino com a participação dos coordenadores intermediários e locais de ensino médio noturno, conforme quadro
com cronograma abaixo:
CRE
Plano Piloto/Cruzeiro
Paranoá/Itapoã
Ceilândia
Taguatinga
Brazlândia
Samambaia e Recanto das Emas
Gama e Santa Maria

Data
19/3/2015
20/3/2015
26/3/2015
27/3/2015
10/4/2015
16/4/2015
17/4/2015

Horário
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
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Horário
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h

Data
7/5/2015
8/5/2015
14/5/2015
26/5/2015
28/5/2015

Núcleo Bandeirante
São Sebastião
Guará
Planaltina
Sobradinho

Essas visitas tiveram o objetivo de atualizar informações e dados pertinentes ao ensino médio noturno. Foram
tratados assuntos como o Projeto Político Pedagógico (PPP); Projeto Ensino Médio Integrado- EMI; Programa ensino Médio
Inovador – ProEMI; Divulgação de estágio para os estudantes do noturno e a Semestralidade.
Há o acompanhamento sistematizado dos Projetos Político-Pedagógicos - PPP das escolas de Ensino Médio.
Nesse sentido, foi construído um fluxograma que deu origem a uma Ficha para análise dos Projetos que se encontram
publicizados no site da SEEDF. A equipe foi dividida de forma atender às 14 Regionais de Ensino para acompanhamento do
trabalho das coordenações intermediárias junto às Unidades Escolares de Ensino Médio.
Outras ações desenvolvidas em 2015.
Acompanhamento das ações do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI
O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) é oriundo do Governo Federal. Foi lançado em 2009 com o
objetivo de incentivar a reestruturação curricular do Ensino Médio no país. Para tanto, são disponibilizados recursos via
PDDE/FNDE e repassados diretamente para as escolas públicas de Ensino Médio após o aval das Secretarias de Estado de
Educação das diversas Unidades da Federação.
A inscrição das escolas interessadas em fazer a adesão ao programa foi feita, nos anos de 2013 e 2014, pelo
sistema PDDE Interativo (http://pdeinterativo.mec.gov.br/), na aba ProEMI. Os gestores fazem o preenchimento de 100% do
Diagnóstico disponível no próprio sistema para só depois cadastrar o Projeto de Redesenho Curricular (PRC), que deve ser
desenvolvido com a participação ativa da comunidade escolar e estar coadunado com o Projeto Político-Pedagógico das
respectivas unidades escolares.
A partir de 2013, o ProEMI passou a ser bienal; portanto, as escolas que não aderiram ao Programa no biênio
2013-2014 puderam fazê-lo para o biênio 2014-2015 no período de 12 de maio a 31 de agosto de 2014.
Considerando a relevância deste Programa para o fortalecimento do Ensino Médio e a necessidade de
ampliação do número de adesões, a Coordenação de Ensino Médio/Diretoria de Ensino Médio, em 2015, realizou ações para
orientação às escolas validadas pelo MEC para recebimento de recursos do Programa, assim como em relação à
reprogramação desses recursos e desenvolvimento dos projetos apresentados.
Além disso, seguindo orientações do MEC, foram repassadas também informações a todas as Unidades
Escolares de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal quanto à elaboração e ao preenchimento do Diagnóstico de
2015.
Programa “Por dentro dos Exames do Ensino Médio”
Foi implementado o Programa “Por dentro dos Exames do Ensino Médio”, por meio de ações de divulgação,
análise e orientação dos resultados. Nesse sentido, houve várias frentes de trabalho, entre elas:
 acompanhamento da formação sobre o PAS/UnB junto às CREs. Foram realizados vários momentos de
formação sobre o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, destinados à equipe pedagógica das
unidades escolares de Ensino Médio. Essa ação faz parte do Eixo 1 do Programa “Por dentro dos exames do Ensino Médio”:
“Por dentro PAS/UnB”, e tem como objetivo o desenvolvimento de ações de divulgação, compreensão e utilização das
informações dos exames de acesso ao ensino superior para os estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A
atividade foi realizada de acordo com o cronograma a seguir:
Cronograma de Formação nas CRE - PAS/UnB*
Data

Horário

10/09

14h

CRE(s)
Todas

29/09

9h

29/09

14h

Local

Público Alvo

Auditório do Instituto de Química –
Coordenadores Intermediários de Ensino Médio, Avaliação,
Universidade de Brasília – Campus Darcy Direitos Humanos e Diversidade, Educação Profissional,
Ribeiro (Asa Norte)
Educação Especial e Orientação Educacional

Gama e Santa Maria Centro de Ensino Especial 01 do Gama
(SCE – Eq. 55/56 – Setor Central do
Gama – atrás do Gama Shopping)

Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos

Plano Piloto e Núcleo Auditório do Instituto de Química Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Bandeirante
Campus UnB – Darcy Ribeiro (Asa Norte) Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos
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Data

Horário

1º/10

9h

06/10

9h

CRE(s)

Ceilândia e
Brazlândia

Guará e Taguatinga
06/10

14h

Local

Recanto das Emas e Auditório da CRE Recanto das Emas
Samambaia
(Qd. 203 – Lote 32 – Recanto das Emas
– antiga Faculdade da Terra)
Campus UnB - Ceilândia

Público Alvo
Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos
Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos

Centro de Ensino Médio Ave Branca –
Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
CEMAB (QSA 03 – Área Especial 01- s/n Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
– Taguatinga Sul)
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos

*Cronograma divulgado na Circular Nº 234/2015 – SUBEB, de 24/9/2015.

 acompanhamento da aplicação do Simulado-DF nas escolas de Ensino Médio, uma das ações do Eixo de
trabalho 2: “Por dentro do ENEM”: nos dias 16 e 17 de setembro, foi aplicado o Simulado - DF para os estudantes
matriculados na 3ª série do Ensino Médio em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O Simulado DF teve as mesmas características de uma prova do ENEM, com o mesmo número de itens, preenchimento do cartão resposta
e elaboração de um texto dissertativo/argumentativo. A aplicação do Simulado teve como objetivo reproduzir para o estudante o
momento da aplicação do Enem, além de propiciar a mensuração de suas potencialidades e fragilidades quanto ao
desempenho nas áreas de conhecimento. Para as Unidades Escolares, os dados dos resultados poderão ser utilizados para
gerar ações pedagógicas. Para o setor de gestão da SEEDF, permitirá, em integração com outros exames e índices externos, o
alinhamento de políticas públicas. O estudante teve acesso ao seu resultado (boletim de desempenho), por meio de um sítio
eletrônico. Enquanto que, para a Unidade Escolar, o resultado foi disponibilizado de forma global, abrangendo o resultado dos
seus estudantes. A Coordenação de Ensino Médio fez visitas a várias Unidades Escolares para acompanhamento dessa ação.
 participação no evento de devolutivas dos resultados da aplicação do Simulado: a Diretoria de Ensino Médio
apresentou o resultado do desempenho dos estudantes na prova de redação do Simulado e ações pedagógicas que deverão
ser desenvolvidas a partir das análises desses dados e dos resultados das provas objetivas.

Fonte: Boletim Informativo DIEM (Nov/Dez)

Participação do Programa Parlamento Juvenil do MERCOSUL - Ministério da Educação
O Projeto Parlamento Juvenil do MERCOSUL surgiu na busca pela concretização de um dos objetivos do Plano
de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2006 - 2010, que pleiteava “contribuir para a integração regional, acordando e
executando políticas educativas que promovam uma cidadania regional, uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos
direitos humanos e ao meio ambiente”.
A iniciativa do Parlamento Juvenil do MERCOSUL (PJM) veio complementar o trabalho desenvolvido no âmbito
do Projeto Caminhos do MERCOSUL pelo Setor Educacional.
O projeto PJM foi destinado a estudantes do Ensino Médio das escolas públicas, abrangendo jovens de 14 a 18
anos. Nos Estados e no Distrito Federal, a coordenação do programa é feita por servidores da Secretaria de Educação.
A Secretaria de Educação Básica, em conjunto com a Assessoria Internacional, promoveu a escolha dos
representantes do Parlamento Juvenil do MERCOSUL – biênio 2014-2016, na cidade de Gramado/RS, no mês de junho de
2014. Foi escolhido um Parlamentar Juvenil de cada estado da Federação e do Distrito Federal.
A estudante que representa o DF, pelo projeto PJM, aluna da 3ª série do Ensino Médio do CEM 111 do Recanto
das Emas, foi recebida pelo Coordenador de Ensino Médio para apresentação do relatório de ações desenvolvidas em 2014 e
2015. Nesse relatório, foi detalhada e informada a participação da estudante nos seguintes eventos:
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 seminário “Ensino Médio no Brasil: Sujeitos, Tempos, Espaços e Saberes”. Faculdade de Educação da
UFMG, em Belo Horizonte, de 10 a 13 de março de 2015. Organizado pela UNICEF Brasil;
 painel “Pequim +20: Mais mulheres na política”. Realizado em 14 de abril, em Brasília. Organizado pela
ONU Mulheres;

 formação semi presencial da Aliança Nacional de Adolescentes. De maio a setembro de 2015. Encontro
presencial entre 11 e 19 de julho, em Fortaleza;
 duas publicações a partir dos resultados do II Seminário Internacional de Empoderamento de Menina,
ocorrido entre 17 e 19 de novembro de 2014, em Brasília. Organizado pela UNICEF; e
 apresentação de portfólio com todo o trabalho realizado desde o início de seu mandato, inclusive com as
Declarações Nacional e Internacional do Parlamento Juvenil Mercosul - 2014/2016.

Estudante Gabrielly Gusmão, 17 anos, representante do Distrito Federal no Parlamento Juvenil do MERCOSUL.
Foto: Arquivo pessoal

Programa Parlamento Jovem Brasileiro desenvolvido pela Câmara dos Deputados
O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos de escolas
públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos
Deputados, em que os estudantes tomam posse e atuam como Deputados Jovens.
Os estudantes interessados em participar elaboram um projeto de lei dentro dos critérios especificados pela
Câmara dos Deputados. As inscrições para o programa aconteceram entre os dias 17 de março e 30 de maio de 2014. A
Coordenação de Ensino Médio analisou as inscrições recebidas e encaminhou à Câmara dos Deputados quatro projetos de lei
de estudantes das escolas públicas e particulares do DF, para a escolha de um que representaria o Distrito Federal.
Os selecionados participam de uma jornada de 5 dias em Brasília, onde foi dada a oportunidade de
experimentar a rotina dos deputados brasileiros.
Houve um encontro de coordenadores estaduais nos dias 25 e 26 de março de 2015, para a divulgação do
Programa em todas as CREs, por meio de reuniões com coordenadores intermediários, entrega de material de divulgação e
envio de e-mail.
Os servidores da área legislativa da Câmara dos Deputados escolheram o projeto do estudante Miguel Felipe,
matriculado no Centro Educacional 01 do Guará, para participação da jornada parlamentar, que aconteceu entre os dias 21 e 25
de setembro de 2015.
O projeto apresentado pelo estudante selecionado sugere alteração do artigo 60 da Constituição Federal, para
instituir a obrigatoriedade de consulta pública, através de Referendo, no processo legislativo quanto às Propostas de Emenda à
Constituição Federal.
Programa Jovem Senador desenvolvido pelo Senado Federal
O Programa Jovem Senador é um projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, 27
estudantes para vivenciarem o trabalho dos senadores.
Foi realizada a divulgação junto às Regionais de Ensino. A equipe organizadora do Programa também fez a
divulgação junto aos Coordenadores Intermediários das CRE, inclusive com a distribuição de material impresso disponibilizado
às escolas.
Foram produzidas 704 redações nas escolas. Após seleção, 8 CREs enviaram 25 redações à Diretoria de
Ensino Médio. Foram escolhidas 3 redações que foram submetidas ao Senado Federal, que selecionou uma como
representante do DF.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

252

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEEDF

A participação das escolas foi boa, segundo avaliação do próprio Senado Federal. Um maior envolvimento dos
professores, principalmente da área de Humanas e de Língua Portuguesa, pode ampliar mais ainda a quantidade de inscritos
nas próximas edições.
Foi encaminhado o quantitativo total de redações solicitado pelo Senado Federal para preenchimento de 100%
de vagas para o DF. A redação selecionada foi do estudante Victor Henrique Laranja Borges Taquary do colégio Militar Dom
Pedro II, com a redação “Os caminhos da participação política”.

Victor Henrique em destaque e os jovens Senadores

Termos de Convênio de Estágios para os estudantes do Ensino Médio firmados.
Em 2015, a Coordenação de Ensino Médio acompanhou os convênios firmados entre a SEDF e as instituições
parceiras para realização de estágios por estudantes do Ensino Médio da Rede pública de Ensino do DF. Entre as ações de
acompanhamento das instituições, destacam-se as seguintes:
 fortalecimento das ações junto ao CIEE;
 celebração de Acordo de Cooperação Técnica nº 043/2009 entre o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com o objetivo de conceder estágios a
estudantes da Rede Pública de Ensino. A seleção dos estudantes teve como base a inscrição, participação e a nota obtida no
Programa de Avaliação Seriada – PAS (Subprograma 2012 - Primeira Etapa), realizado pela Universidade de Brasília/CESPE –
Portaria Normativa nº 87, de 07 de outubro de 2013 - Edital de Abertura MPDFT 2013/2014. Os estagiários foram convocados
de acordo com a sua classificação (ordem decrescente de notas), conforme consta na Portaria Normativa nº 1917, de 26 de
novembro de 2013. Neste período, foram contratados 305 (trezentos e cinco) estagiários de nível médio. O valor atual da bolsa
é de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), acrescido do auxílio-transporte, no valor de R$7,00 (sete reais) por dia
efetivamente estagiado. A jornada das atividades em estágio é de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas, preferencialmente,
em 4 (quatro) horas diárias, sem prejuízo às atividades discentes. As atividades desenvolvidas pelos estagiários possuem
caráter administrativo, tais como: arquivamento, atendimento telefônico, atendimento ao público, encaminhamento de malotes,
recebimento de correspondências e entrega de documentos, cópias e tramitação de processos. O MPDFT tem cumprido ao
disposto no presente Termo de Cooperação Técnica (nº 043/2009), tendo como base a cláusula quarta do Termo de
Compromisso. Tais ações têm contribuído para o relevante desenvolvimento das atividades de estágio dos estudantes da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e
 acompanhamento do Termo de Convênio nº 13/2012, firmado entre a SEDF e o Departamento de Trânsito
do Distrito Federal (DETRAN – DF), em 09/10/2012, cujo objeto é o estabelecimento de mútua cooperação entre as partes com
vistas ao desenvolvimento de ações destinadas a implantação e operacionalização de seleção de estudantes do Ensino Médio
da Rede Pública do Distrito Federal, com a finalidade de prestar serviços, por meio de estágio remunerado não obrigatório, nas
unidades do DETRAN-DF, através do Contrato nº 38/2009, firmado entre o DETRAN-DF e a empresa CIEE.
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem como objetivo estimular o estudo da Matemática e revelar talentos na área. A
participação das escolas é por adesão e as provas são divididas em duas etapas classificatórias, nas quais os melhores
classificados na primeira fase realizam a segunda etapa da OBMEP, concorrendo a bolsas de estudo e outras premiações.
Ressalta-se que o professor e a Unidade Escolar também são premiados por seu desempenho.
Em 2015 a OBMEP chegou à sua 11ª edição e contou com grande adesão por parte das Unidades Escolares do
Ensino Médio. Foi alcançada a participação de 100% das Unidades Escolares de Ensino Médio, sendo que 4.977 (quatro mil
novecentos e setenta e sete) alunos participaram da segunda fase, com resultado divulgado em 1º de dezembro de 2015.
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Desse modo, foi possível estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas;
contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas
científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, de modo a contribuir para a sua
valorização profissional; contribuir para a integração das escolas públicas com as universidades públicas, os institutos de
pesquisa e as sociedades científicas; e promover inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Foram premiados 20 alunos com medalhas de ouro, prata e bronze; 172 com menção honrosa; além de dois
professores e 06 escolas premiadas.

Circuito de Ciências das Escolas Públicas
O Circuito de Ciências tem como propósito fomentar a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos,
bem como as iniciativas de iniciação científicas realizadas pelas unidades escolares e sua comunidade, abrangendo todas as
etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. É um evento
composto por três etapas: Etapa local que ocorre dentro da própria escola, com a mostra de trabalhos e produção da
comunidade escolar; Etapa regional onde cada regional de ensino organiza sua mostra de trabalhos, convidando todas as
escolas para exporem seus trabalhos mais exitosos, relacionados ao tema proposto para o Circuito de Ciências; Etapa distrital
onde os melhores trabalhos de cada modalidade, selecionados em cada regional de ensino, são apresentados para toda a
população do Distrito Federal. Os melhores trabalhos de cada etapa/modalidade recebem o convite para expor suas
experiências na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI).
Na etapa Distrital, foram selecionadas duas Coordenações Regionais de Ensino (CRE) por dia, com 03
trabalhos de cada etapa/modalidade/segmento: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Fundamental Anos
Finais, Ensino Médio, Ensino Especial, Altas Habilidades, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos para
exposição de seus trabalhos na etapa distrital.
Foram selecionados 24 trabalhos de cada CRE, totalizando 336 trabalhos. Excepcionalmente, em 2015, esta
etapa ocorreu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nos dias 19 a 25 de outubro de 2015, no Pavilhão de Exposições
do Parque da Cidade.
O tema foi "Luz, Ciência e Vida". Em função da greve nas escolas públicas, no período da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, apenas 29 Unidades Escolares de Ensino Médio participaram do evento.
Em 2015 houve parceira com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), que, por meio de
recurso do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), permitiu a premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocados
da categoria Ensino Médio. Também foram agraciados com dinheiro os professores e as escolas envolvidos nos projetos
selecionados.
Na categoria Ensino Médio, os seguintes prêmios foram concedidos às escolas:
– 1º prêmio: Centro Educacional Agrourbano Ipê (Riacho Fundo II), com o projeto: “Agrourbano sustentável e
sala ecológica”;
– 2º prêmio: Centro de Ensino Médio 02 do Gama, com o projeto: “Análise comparativa do nível de proteção
dos materiais à radiação ultravioleta”; e
– 3º prêmio: Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek (Candangolândia), com o projeto: “Painel Solar”.
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Semana da Física
O objetivo da semana da física é promover a participação de estudantes do Ensino Médio, com realizações de
oficinas, minicursos, conferências e mesas e colóquios.
As atividades foram realizadas com duas Coordenações Regionais de Ensino, com as seguintes atividades:
 café da manhã;
 experimentoteca;
 mostra de cursos;
 almoço;
 palestra semana universitária;
 laboratório de espectrometria magnética; e
 palestra sobre antisexismo e antirracismo na física.

Olimpíadas nas Unidades Escolares
Em 2015, a Secretaria de Educação atuou com o objetivo de divulgar, em 100% das Coordenações de Ensino,
as olimpíadas pedagógicas, de modo a atingir os resultados esperados. As ações de divulgação foram realizadas durante as
reuniões com coordenadores intermediários, por meios eletrônicos, com material impresso e cartazes.
Evento
OBMEP (Olimpíadas Brasileiras de matemática das Escolas Públicas) –
Premiação 2014.
OBMEP (Olimpíadas Brasileiras de matemática das Escolas Públicas) –
Provas de 2015.
Programa: Alimenta Aí, Galera
PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência.

Elaboração de Itens
Circuito de Ciências
Olimpíada Brasileira de Física - Solenidade de Premiação das Olimpíadas de
Física de 2014 (OBF/OBFEP)
Olimpíada Brasileira de Física;

OBRAC (Olimpíada Brasileira de Cartografia);
Olimpíada Nacional em História do Brasil;
Olimpíada Brasileira de Robótica;

XI Olimpíada Brasileira de Biologia;
XVIII Olimpíada de Astronomia e IX Mostra Brasileira de Foguetes;

Calendário em 2015
24/08/2015
Inscrições: até 31 de março de 2015. Provas 1ª fase: 02 de junho de 2015.
Provas 2ª fase:12 de setembro de 2015.
Abertura: 10 de agosto de 2015. Encerramento: 08 de dezembro de 2015.
Curso: 10/08 a 08/12 de 2015.
Fevereiro/2015 a dezembro de 2015.
Oficinas:
11 de abril de 2015; 12 de setembro de 2015.
Março a setembro de 2015.
Etapas Locais: 09 a 11 de setembro de 2015.
23 de maio de 2015.
Inscrições: 10/02 a 15/05/2015
Realização:
21/05/2015 – Fase I; 08/08/2015 – Fase II; 10/10/2015 – Fase III
Inscrições: 02/03 a 14/04/2015 - Realização: 08/2015
Inscrições: 17/02 a 24/04 - Realização: 15/08
Inscrições: Prática: 02/03 a 30/04/2015
Teórica: 02/03 a 07/08/2015
Realização: 27/10 a 01/11/2015 - prática final nacional (Uberlândia)
21/08/2015 - teórica final nacional
Inscrições até 13/03/2015
Realização: 11/04/2015 – fase I; 17/05/2015 – fase II
Inscrições até 15/03/2015
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Evento

Olimpíada Brasileira de Química;
Olimpíada Brasileira de Geografia.
FEBRACE – Feira Brasileira de Ciência e Engenharia
2º Prêmio DIÁSPORA BRASIL – CEMI – Centro de Ensino Médio Integrado
do Gama Centro Educacional 01 do Cruzeiro
Seminário de Classes Transplantadas – Saídas Escolares como Território
para uma Educação Integral
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEEDF
Calendário em 2015
Inscrições prorrogadas até 31/03/2015
Realização: 15/05/2015
Realizada pelo coordenador estadual até 22/08/2015
Realização: 29/08/2015
Inscrições: 06 de abril a 11 de maio/2015
Realização: 20 de maio/2015 - Prova Competitiva: 15 a 30 de setembro.
Inscrições até o dia 30 de outubro de 2015.
28 de maio de 2015.
28 de maio de 2015.
19 a 25 de outubro de 2015

Integração Curricular do Ensino Médio à Educação Profissional.
Em 2015, a Gerência de Integração Curricular à Educação Profissional (GIEP), da Diretoria de Ensino Médio
(DIEM), teve participação em 100% das ações voltadas para as discussões da Integração Curricular do Ensino Médio à
Educação Profissional, tendo participado de ações de integração nas escolas, juntamente com a Diretoria de Educação
Profissional, para fechamento dos Planos de Curso do Ensino Médio Integrado (CED 02 do Cruzeiro) e Educação de Jovens e
Adultos Integrados (CEF Irmã Regina - Brazlândia/ CED 01 do Cruzeiro). Participação do grupo de trabalho (GT) de
implementação do CEMI do Guará.
Em dezembro de 2015, em parceria com a DIEJA e DIEP, foi iniciado o planejamento para realização do
Seminário Nacional de Integração Curricular: Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos Integrados à Educação
Profissional, previsto para ser realizado em 2016.
O Seminário de Integração será mais uma ação na consecução das metas da Integração, que ambiciona para
2016, a definição de quatro novas escolas de ensino médio com currículo integrado para início das atividades em 2017.
Base Nacional Comum Curricular – BNC
Em 2015 foram iniciadas as discussões para a construção da Base Nacional Comum Curricular, promovidas
pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de pactuar a formação de um currículo comum, a nível nacional, aplicável a
todas as escolas de Educação Básica.
A Secretaria de Educação atuou na mobilização de 100% das Coordenações Regionais de Ensino, promovendo
o debate e a participação da comunidade escolar, subsidiando os envolvidos neste processo com materiais de apoio e
orientações gerais.
No dia 25 de novembro de 2015, foi realizado no auditório da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o
Encontro da Base Nacional Comum, evento que contou com a participação de representantes das 14 Coordenações Regionais
de Ensino do Distrito Federal, estando o Ensino Médio representado por 26 Coordenadores Intermediários.
Estiveram presentes ao evento, além de representantes do MEC, o Secretário de Educação, Esporte e Lazer do
Distrito Federal, Júlio Gregório Filho, e o Subsecretário de Educação Básica, Daniel Crepaldi.
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID.
A parceria firmada com a Universidade de Brasília tem como objeto a participação de bolsistas do Programa
Institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas em escolas da
rede pública de ensino do Distrito Federal, com vistas a fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições federais
de educação superior e a preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de licenciatura presencial e plena,
para atuar na Educação Básica pública.
O objetivo é viabilizar a execução de 16 subprojetos nas áreas de Ciências Naturais, Teatro, Física, Filosofia,
Educação Física, Ciências Sociais, Biologia, Informática, Inglês, Português, Matemática, Música, Pedagogia, Química,
Geografia e área Interdisciplinar, nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O trabalho contou com
a participação do Grupo de Trabalho do PIBID da UnB e acompanhamento do Programa junto às unidades escolares de Ensino
Médio da Rede Pública do DF.
O PIBID/UnB envolve, no momento, 16 subprojetos, 348 licenciandos, 34 professores universitários
coordenadores, 50 escolas e 65 professores da rede pública da Educação Básica (Professores-Supervisores).
Foram realizadas oficinas, no dia 11 de abril de 2015, no pavilhão João Calmon/UnB, com o objetivo de discutir
temas relacionados às áreas das licenciaturas, bem como socializar, entre os participantes do GT, as experiências
desenvolvidas em seus diferentes subprojetos. As oficinas foram coordenadas pelos professores da UnB, coordenadores dos
subprojetos das áreas de licenciaturas e contou com a participação dos licenciandos e dos professores da educação básica
envolvidas no PIBID/UnB.
Festival de Filmes
O objetivo do 1º Festival de Filme Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília é dar visibilidade às
produções audiovisuais realizadas por estudantes e professores no contexto escolar.
A Secretaria de Educação participou da elaboração e qualificação, junto ao “Canal E” e a Secretaria de Cultura,
do edital do Festival de Filmes de Curta-metragem das Escolas Públicas de Brasília.

Fonte: Boletim Informativo COEMED (Jun/Jul)

Houve divulgação do festival no Boletim Informativo do Ensino Médio e nas reuniões com os coordenadores
intermediários. As produções tiveram como tema “A cara da cultura em sua cidade”. Foram 101 filmes participantes, no total.
Desses, 30 foram escolhidos para exibição no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro que ocorreu entre os dias 15 e 22 de
setembro, sendo que sete deles foram premiados. A divulgação conjunta realizada pela Secretaria de Educação, Canal-e e
Secretaria de Cultura foi determinante para o sucesso do 1º Festival de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de
Brasília.
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Prêmio Professores do Brasil
A Secretaria de Educação participou da avaliação dos projetos apresentados pelos professores das unidades
escolares de ensino médio do DF. Ao todo, foram avaliados 22 projetos. A professora de língua portuguesa, Maria del Pilar
Acosta, do Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião, com o projeto “Heroínas sem Estátua – O conhecimento a partir das
mulheres”, foi o campeão na modalidade de Ensino Médio e teve o objetivo de construir espaços para que os estudantes
pudessem falar sobre a vida de grandes personagens femininas da história.

Fonte: Boletim Informativo DIEM (Nov/Dez)

Olimpíada da Língua Portuguesa
A Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro” desenvolve ações de formação de professores com o
objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas brasileiras.
A Olimpíada tem caráter bienal e, em anos pares, realiza um concurso de produção de textos que premia as
melhores produções de alunos de escolas públicas de todo o país. Participam professores e alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental (EF) ao 3º ano do Ensino Médio (EM), nas categorias: Poema no 5º e 6º anos EF; Memórias no 7º e 8º anos EF;
Crônica no 9º ano EF e 1º ano EM; Artigo de opinião no 2º e 3º anos EM. Nos anos ímpares, a OLP desenvolve ações de
formação presencial e a distância, além da realização de estudos e pesquisas, elaboração e produção de recursos e materiais
educativos.
Em 2015, a Secretaria de Educação colaborou na divulgação de cursos de formação para a Olimpíada de
Língua Portuguesa, voltados para professores de Ensino Médio da área de Linguagens, prioritariamente de Língua Portuguesa.
Colaboramos na formação de turmas para o curso "Sequência Didática: aprendendo por meio de resenhas", com carga horária
de 80h, oferecido para os professores de Ensino Médio e também para participação nos encontros presenciais que
aconteceram em Brasília, sob a coordenação do Cenpec e realizados em parceria com a Universidade de Brasília.
Incentivamos ainda a formação à distância do Projeto “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula”.
Além disso, houve participação de um representante desta Secretaria no Seminário Internacional, que
aconteceu em São Paulo, de 21 a 23 de junho.
Boletim Informativo
A Secretaria de Educação do Distrito Federal realiza a produção bimestral do Boletim Informativo em 2015, O
boletim Informativo é uma ferramenta que vem auxiliar na divulgação das ações integradas das coordenações pedagógicas
(central, intermediária e local) responsáveis pela implantação, suporte, acompanhamento e avaliação das demandas das
Unidades Escolares de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal.
A seguir, uma amostra do Boletim Informativo produzido no ano de 2015.
Edição Nº01 – Abril de 2015
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No ano de 2015, Secretaria de Educação realizou todas as ações supracitadas, com objetivo de ampliar o
atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, sempre tendo como foco principal a consolidação de um modelo de currículo que
estimule a permanência dos alunos no ensino médio.

Objetivo Específico 004: - Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional na rede pública de ensino do
Distrito Federal.
Indicadores:
Unidade de Índice Mais Apurado Periodicidade Resultado
Medida
Recente
Em
da Apuração
Desejado
Nº de pessoas atendidas no
943
Unidade
70.000
2013
Anual
programa DF Alfabetizado
Alcançado
Nº de estudantes
Desejado
1218 matriculados no 1º Segmento Unidade
7.126
31/07/2011 Semestral
Alcançado
da EJA
Desejado
Nº de estudantes
1219
Unidade
25.316
31/07/2011 Semestral
matriculados no 2º segmento
Alcançado

Fonte da
Informação
2015
65.000
DiEJA
*
9.000 Censo
Escolar
6.594 6.131 6.000 6.000
- SEDF
25.500 27.500 29.500 32.000 Censo
Escolar 24.250 21.839 22.601 16.922
SEDF
Desejado
25.500 27.500 29.500 32.000 Censo
Nº de estudantes
1220
Unidade
25.389
31/07/2011 Semestral
Escolar matriculados no 3º Segmento
Alcançado 24.521 22.376 22.578 18.852
SEDF
Desejado
5
10
20
40
Nº de turmas de EJA na
1221
Unidade
5
30/06/2011 Semestral
DiEJA
modalidade PROEJA
Alcançado 12
46
8
8
*Resolução n º 8, publicada em setembro/2015, pelo Ministério da Educação. A SEEDF encontra-se em processo de seleção de Alfabetizadores, não havendo
números para o ano de 2015, uma vez que as atividades iniciarão em 2016.
Denominação do Indicador

Desejado em
2012
2013
3.000 13.000
2.694 7.687
7.300 7.700

2014
35.000
4.771
8.000

A Educação Profissional no Distrito Federal, fundamentada na Resolução nº 01/2012 e pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394/1996, alterada pela Lei nº 11.741/2008, e pela Resolução nº 06/2012 – CNE, que assegura
as Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, constitui-se como
...o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e
pelas instituições de ensino públicas e privadas, na organização e no planejamento,
desenvolvimento e avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive
fazendo uso da certificação profissional de cursos. (BRASIL/CNE/CEB. Resolução CNE/CEB
6/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de setembro de 2012, Seção 1, p. 22.)
Abrangendo os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e os de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, a Secretaria de Estado de Educação tem celebrado nos últimos anos a ascensão desta modalidade que cresce na rede
de ensino de maneira promissora. Isso pressupõe investimento e o acompanhamento efetivo da integralidade das ações em
observância às metas educacionais que prevêem à sociedade jovem e adulta o acesso ao mundo do trabalho através do ensino
técnico com a formação de candidatos preparados para empreender em carreiras requeridas pelo mundo do trabalho. Esta
formação que profissionaliza tem sido o diferencial na vida da população brasiliense.
A Resolução 01/2014 que alterou a Resolução 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF),
preconiza em seu Artigo 40 que:
- a educação profissional tem por finalidade garantir ao cidadão o permanente desenvolvimento
de aptidões para o exercício de atividades produtivas requeridas pelo mundo do trabalho e para
o convívio social -.
O atendimento desta modalidade de Ensino da Educação Básica nas Instituições Públicas dá-se por meio dos
seguintes cursos: Técnicos de Nível Médio – TNM (com carga horária mínima de 800h); Formação Inicial e continuada – FIC
(com carga horária mínima de 160h, conforme Guia FIC, 4ª edição – MEC); Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio
na modalidade regular (EMI/EPT) e Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos (EJA-I / PROEJA - EaD).
O credenciamento e a autorização de Cursos dependem de inúmeras ações que demandam tempo e debates
com a Comunidade Escolar, além do prazo legal para a sua aprovação em instâncias tanto da Secretaria de Educação, Esporte
e Lazer do Distrito Federal- SEEDF, por meio da Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do sistema de Ensino –
COSIE/SUPLAV e, ainda, do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, com tempo previsto de no mínimo 180 dias
em cada uma dessas instâncias, de acordo com o Art. 96 da resolução nº1/2012 (alterada em seus dispositivos pela Resolução
nº 1/2014-CEDF, publicada no DODF nº 43, de 26 de fevereiro de 2014, p.5).
Os números projetados, há cerca de 3 anos, por essa Secretaria de Educação tinha perspectivas de que se
efetivassem até 2015 várias ações previstas por programas tais como o Pronatec e Brasil Profissionalizado, além de preparar a
rede pública de ensino (no processo de aprovação de cursos técnicos sobredito) para o alcance das metas. E estas
expectativas efetivaram-se dentro da real condição da SEEDF ao longo dos anos.
Uma grande conquista alcançada em 2015 foi a aprovação de dois cursos técnicos, um para a Educação de
Jovens e Adultos – EJA e outro para o Ensino Médio – EM. Com isso, a este elenco de 5 (cinco) Centros de Educação
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Profissional, junta-se o Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis (Brazlândia) e Centro Educacional 01 do Cruzeiro,
que lograram êxito para a oferta da Educação Profissional com a aprovação dos seus cursos técnicos integrados à EJA (Meta
10 – PNE) e ao Ensino Médio, respectivamente:
Vale ressaltar que a Educação Profissional integrada ao Ensino Médio na modalidade regular (EMI/EPT) e na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA-I/PROEJA) destina-se à formação geral do estudante na perspectiva de,
além de promover formação propedêutica também preparar o estudante para o exercício de profissões técnicas bem como a
continuidade de seus estudos em nível superior.
O trabalho de orientação e acompanhamento efetivo da Coordenação de Educação Profissional/Diretoria de
Educação Profissional (CEPROF/DIEP respectivamente) é decisivo no processo desta rede que se fortalece numa aliança
primordial: Unidades de Ensino, Coordenações Regionais de Ensino e Instância Central da Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer.

A partir de 2008, a Secretaria de Educação firmou uma parceria com o MEC para ofertar cursos através do
programa Rede e-Tec Brasil na modalidade de Educação à Distância. Em 2015, estiveram em funcionamento 4 (quatro) cursos
técnicos nos Centros de Educação Profissional, sendo 2 (dois) na Escola Técnica de Brasília e 2 (dois) na Escola Técnica de
Ceilândia. Além disso, aconteceram 4 (quatro) cursos ofertados pelo programa PROFUNCIONÁRIO. Em 2015 foram efetivadas
2.259 matrículas na modalidade de Educação à Distância (juntando números do técnico de nível médio e PROEJA). Os quadros
abaixo ilustram a oferta:
Centro de Educação Profissional
Escola Técnica de Brasília – CEP ETB

Centro de Educação Profissional
Escola Técnica de Ceilândia – CEP ETC

PROFUNCIONÁRIO
Instituição Certicicadora: CEP ETC
Polo: EAPE
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Foram estabelecidas parcerias que pressupuseram uma rede de sujeitos e instituições fortalecidas e com
expressos objetivos comuns para o atendimento de grande alcance à população. Como demandante dos cursos do “Sistema S”
(SENAI e SENAC), ou seja, selecionando os alunos da rede a partir dos critérios de ingresso pré-estabelecidos para cursos do
Pronatec, Lei 12.513/2011, (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), nossos estudantes da rede se
beneficiaram de 345 vagas em cursos técnicos.
Unidades
SENAI – Gama e Taguatinga

SENAC - Plano Piloto e Taguatinga

Cursos Técnicos
Manutenção Automotiva
Rede de computadores
Telecomunicações
Eletrotécnica
Administração
Edificações
Segurança do Trabalho
Logística
Design de interiores

Vagas
40
30
25
50
25
20
40
90
25

A formação inicial e continuada em todos os níveis de escolaridade inclui a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização, a atualização e a aprendizagem, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social com
a qualificação para o trabalho e elevação do nível de escolaridade. Esses cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC têm
organização curricular de livre escolha das instituições responsáveis pela respectiva certificação.
A oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, que neste ano alcançou o número de 2.976 vagas,
ocorreu em nossas escolas de Educação Profissional a partir da oferta de vagas dos cursos aprovados pela Diretoria de
Educação Profissional (num total de 2.645 matrículas) e pelo Pronatec (num total de 331 matrículas), sendo neste último caso,
a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal instituição ofertante, ou seja, selecionando os estudantes e mantendo a
formação nas escolas, pois a própria Secretaria é responsável pela formação dos estudantes.
Abaixo, o extrato desse atendimento:
Unidade de Ensino

CEP ETSP

CEMI GAMA

CEP ETB

Cursos
Massagista
Cuidador de Idoso
Cuidador Infantil
Libras
Recepcionista para serviços de saúde
Auxiliar administrativo
Montador e reparador de computadores
Operador de computadores
Programador WEB
Programador WEB
Montador e reparador de computadores
Operador de computadores

Carga horária/ Vagas
240h / 25 vagas
160h / 30 vagas
160 h / 50 vagas
160h / 30 vagas
240h / 30 vagas
200h / 20 vagas
200h / 26 vagas
200h / 20 vagas
200h / 20vagas
200h / 20vagas
200h / 20 vagas
160h / 40 vagas

Uma fragilidade detectada, ao longo do ano, para o atendimento de mais cursos FIC foi a falta de docentes com
capacitação para conduzir as diversas formações além das dificuldades com os espaços das oficinas que abrigam os cursos.
Para atenuar a problemática, foi feito a promoção de uma Chamada Pública Interna.
Em virtude de todo o trabalho realizado neste ano de 2015, as matrículas efetivadas nos Centros de Educação
Profissional para os cursos técnicos e FIC da rede e mais PRONATEC representaram um contingente satisfatório, perfazendo
um total de 10.709 atendimentos, superando assim o compromisso de campanha do Governo do Distrito Federal que era o de
alcançar 10 mil vagas na Educação Profissional durante o mandato. Vislumbra-se, com as ações para expansão do número de
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vagas para os próximos anos, um crescente atendimento da população de jovens e adultos que buscam a profissionalização e
o ingresso no mundo do trabalho.
A adesão ao programa Brasil Profissionalizado, formalizado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE e a então Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal através do Convênio nº 701593/2001
objetiva a construção de escolas técnicas atendendo ao Plano de Ações Articuladas – PAR no âmbito do Plano de Metas
COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO. As Instituições previstas são a Unidade de EMI/EPT de Santa Maria, EMI/EPT
do Paranoá, EMI/EPT Brazlândia e EMI/EPT do Guará. Dessas, somente o Centro de Ensino Médio Integrado da Coordenação
Regional de Ensino do Guará teve suas obras iniciadas a partir da publicação da contratação da empresa responsável no
DODF nº 131, de 09/07/2015.

Visita à obra do CEMI do Guará

Em Setembro de 2015, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) divulgou o Edital nº
10/2015 promovendo a seleção pública de projetos de Pesquisa em Educação Profissional para professores das escolas da
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do DF. Muitos de nossos docentes tiveram seus projetos de iniciação científica
premiados.
A cerimônia simbólica da premiação aconteceu dia 16/12/2015 no auditório do CEP Escola Técnica de Brasília e
contou com a presença de representantes da FAP, da Secretaria de Educação e Escolas. Foram 12 exitosos projetos e de
grandioso mérito acadêmico. CEMI Gama com 3 projetos, ETC com 2 projetos, EMB com 1 projeto, ETSP com 4 projetos,
ETB com 1 projeto e CED IRMA REGINA, com 1 projeto.

Cerimônia de premiação pela FAPDF

Num plano de ação conjunto, em 2015, a Secretaria de Educação realizou uma reunião por mês
com todos os profissionais envolvidos, encaminhando as questões relativas ao bom andamento das muitas atividades
relatadas. Finalizamos o ano com estes profissionais disponíveis em 13 (treze) das 14 (catorze) Regionais de ensino.
As escolas públicas que ofertam a Educação Profissional no Distrito Federal concluem seus trabalhos em 2015
comprovando que sua finalidade precípua de formação dos potenciais profissionais para o ingresso no mundo de trabalho foi
alcançada com êxito.
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Objetivo Específico 005: – Propiciar aos estudantes da educação especial um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.
Indicadores:
Denominação do indicador
Taxa de Escolas Públicas da
1216 Educação Básica com
Acessibilidade Arquitetônica

Unidade de Índice mais
Medida
Recente
%

75,3

Apurado
em

Periodicidade da
Apuração

31/12/2011

Anual

Desejado em
Fonte da
2012 2013 2014 2015 Informação
Desejado 76 77 78,5 80
80,1 80,3 Censo Escolar
Alcançado 77 79
Resultado

A Secretaria de Educação constituiu plano de trabalho para o ano de 2015 com o alcance das seguintes metas:
 META 1 - Definir as diretrizes de funcionamento dos 13 Centros de Ensino Especial da SEDF.
As ações realizadas para o cumprimento dessa meta foi a formação de Grupo de Trabalho para discussão e
elaboração das diretrizes de funcionamento em parceria com os Centros de Ensino Especial – CEEs.
Os Centros de Ensino Especial são Unidades Escolares de Atendimento Educacional Especializado aos
estudantes da rede pública de ensino do DF com Deficiências e Transtorno Global de Desenvolvimento – TGD que atendem a
um total de 3.827 estudantes (Censo Escolar 2015) e desenvolvem os seguintes programas, projetos e atendimentos:
 Programa de Educação Precoce que oferece atendimento aos estudantes em duas etapas: 1ª etapa desde o nascimento aos 06 meses completos e 2ª etapa - dos 07 meses aos 03 anos e 11 meses.
 Programa de Atendimento Pedagógico Especializado que oferece atendimento aos estudantes com DI,
DMU ou TDG em cinco etapas: 1ª etapa – estudantes com idade entre 04 e 05 anos; 2ª etapa – entre 06 e 08 anos; 3ª etapa –
entre 09 e 10 anos; 4ª etapa – entre 11 e 14 anos e 5ª etapa estudantes com idade a partir dos 15 anos.
 Programa de Atendimento Interdisciplinar que promove atividades interdisciplinares aos estudantes com
idade a partir de 04 anos.
 Programas e Oficinas Pedagógicas que realizam o Serviço de Orientação para o Trabalho – SOT e
atendimento sócio-motivacional aos estudantes a partir de 15 anos de idade.
 Atendimento Educacional Especializado Complementar que oferece Oficina Pedagógica
Profissionalizante aos estudantes com idade a partir de 15 anos e atividades complementares aos estudantes a partir de 04
anos.
As ações realizadas pelo Grupo de Trabalho para discussão e elaboração das diretrizes de funcionamento dos
Centros continuam em andamento e o documento de encontra em fase de conclusão.
 META 2 - Suprir o Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais – CEEDV e as Salas de Recursos para
Estudantes com Deficiência Visual com papel para produção de Livro Didático Acessível.
As ações para o alcance dessa meta contaram com a adesão da SEDF ao Programa Nacional do Livro Didático
– PNDL/ Projeto Livro Acessível do FNDE. O Projeto Livro Acessível foi implementado por meio de parceria entre o Ministério
da Educação por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, o FNDE e a
SEDF, que através da produção de Livro Didático Acessível buscam promover a acessibilidade, assegurando aos estudantes
com deficiência visual livros em formatos acessíveis.
Na contribuição com essa ação esta Secretaria, por meio do PAR – Plano de Ações Articuladas elaborou Projeto
Básico no ano de 2013, acompanhou o empenho do recurso financeiro e a execução da ação através de licitação e
aquisição/compra do material no ano de 2014. No ano de 2015, a DIEE desenvolveu planejamento logístico para recepção e
distribuição do material as Unidades Escolares.
Como resultado do Projeto Livro Acessível foi realizada a aquisição de material para produção de Livro didático
em Braille e a distribuição desse material para as 16 Unidades Escolares pólos de Salas de Recursos Específica para
Deficientes Visuais, atendendo a 362 alunos com Deficiência Visual.
 META 3 – Promover a acessibilidade arquitetônica em 200 Unidades Escolares que atendem Estudantes com
Deficiências.
Para o alcance da meta foram realizadas ações de orientação quanto à elaboração do Plano de execução e
acompanhamento das ações de acessibilidade arquitetônica às Unidades Escolares cadastradas no Programa Escola Acessível
- PDDE Acessibilidade do Ministério da Educação – MEC.
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A Secretaria de Educação atuou na orientação dos gestores das Unidades Escolares contempladas pelo PDDE
Acessibilidade quanto à elaboração do Plano de Atendimento do programa visando o planejamento para a utilização
responsável dos recursos financeiros.
O PDDE Acessibilidade disponibiliza recursos financeiros às Unidades Escolares contempladas com as Salas
de Recursos Multifuncionais e tem como objetivo promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos
didáticos e pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas do Distrito Federal, por meio das seguintes ações:
 adequações arquitetônicas ou estruturais de espaços físicos reservados à instalação e funcionamento de
salas de recursos multifuncionais;
 adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso. Construção de rampas, instalação de
corrimão, colocação de sinalização tátil e visual; e
 aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas, material desportivo acessível e outros recursos de
tecnologia assistiva.
Por meio das ações desenvolvidas para adequações de acessibilidade pela Secretaria de Educação, Esporte e
Lazer do Distrito Federal e pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), - foram contempladas 366 Unidades Escolares no
período de 2010 a 2014, beneficiando estudantes com deficiência matriculados da rede de ensino público do DF.
 META 4 - Otimizar o Atendimento Educacional Especializado – AEE.
Para otimizar o Atendimento Educacional Especializado a SEDF, por meio do PAR - Plano de Ações
Articuladas, foi apresentado, no ano de 2015, a indicação de 24 novas Unidades Escolares para o Programa Implantação de
Salas de Recursos Multifuncionais em parceria com o Ministério da Educação, em especial da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, e com o FNDE do Governo Federal/MEC/SECADI.
O Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais tem por objetivo apoiar a organização e a oferta
do Atendimento Educacional Especializado - AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com
Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação matriculados em classes comuns do
ensino regular. Este atendimento visa assegurar condições de acesso, participação e aprendizagem. As Salas de Recursos
Multifuncionais disponibiliza equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a
organização do espaço de atendimento educacional especializado.
Atualmente a SEDF possui 329 Salas de Recursos Multifuncionais para atendimento dos alunos da rede pública
de ensino e aguarda como resultado dessa meta a confirmação do aceite da indicação pelo MEC das 24 novas Unidades
Escolares indicadas por esta Secretaria, que juntamente com as 14 unidades já confirmadas para recebimentos das salas neste
ano de 2016 irão totalizar 367 Salas de Recursos Multifuncionais disponibilizadas para atendimento.
 META 5 - Promover encontro para 200 famílias de estudantes atendidos na Educação do Distrito Federal.
A SEDF em parceria com o Colégio Militar de Brasília – CMB, no ano de 2015, realizou o evento - Coração de
Mãe com o objetivo de proporcionar abertura e espaço para o compartilhamento de experiências familiares, comuns aos pais de
estudantes com Deficiência.
Participaram do evento cerca de 600 pessoas, envolvendo professores e famílias dos estudantes.
 META 6 - Divulgar práticas exitosas, pesquisas e políticas públicas de Educação Especial.
A SEDF em parceria com a Universidade Católica de Brasília - UCB/Espaço Com–Vivências realizou, no ano de
2015, o evento - Encontro de Educação Especial do Distrito Federal: Experiências exitosas. O objetivo do evento foi o de
socialização dos trabalhos desenvolvidos tanto na prática educacional, quanto nos estudos e pesquisas desenvolvidos por
profissionais da SEDF divulgando programas, projetos e trabalhos pedagógicos e artísticos realizados nos Centros de Ensino
Especial e nos demais serviços de atendimento educacional especializado em Educação Especial.
O evento contou com a participação de cerca de 800 pessoas entre profissionais da área de Educação Especial
e do ensino regular da SEDF bem como estudantes de Educação Física, Pedagogia e Psicologia da UCB. Envolveu ainda, a
participação de estudantes da rede pública de ensino do DF em apresentações artísticas de dança e música e na exposição de
produções artísticas.
 META 7 - Promover formação para 60 Professores em atuação nas Salas de Recursos de Altas
Habilidades/Superdotação.
A SEDF, buscando promover a formação continuada de professores e psicólogos em atuação nas Salas de
Recursos de Altas Habilidades/ Superdotação, realizou o Curso: Modelo de Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli, nos
meses de agosto a dezembro do ano de 2015.
A ação para formação dos profissionais da educação foi resultado da parceria ente a Universidade Católica de
Brasília – UCB e a Universidade de Brasília – UnB e teve como objetivo a formação continuada de 60 professores e psicólogos
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da rede pública de ensino que atuam no desenvolvimento do ensino de Altas Habilidades/ Superdotação. O curso visou o
estudo e aprofundamento dos aspectos teórico-metodológico relacionados ao Modelo de Enriquecimento Escolar e a
construção de práticas e intervenções baseadas nesta abordagem. Com a formação foram beneficiados cerca de 422 alunos da
rede pública de ensino que recebem esse atendimento.
 META 8 - Promover, com recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas, a formação em Libras para professores
atuantes com Estudantes Surdos/Deficientes Auditivos.A ação foi realizada por meio de recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas em parceria com o Ministério da
Educação – MEC e o FNDE e envolveu por parte desta Secretaria a elaboração de Projeto Básico, a realização e o
acompanhamento dos cursos e a prestação de contas.
O curso para formação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS foi realizado no período de maio a julho de
2015, com carga horária de 180 horas e na modalidade presencial e teve como objetivo promover a formação continuada de
150 professores da Educação Especial atuantes em Salas de Recursos Específicas na educação de estudantes com
Surdez/Deficiência Auditiva, beneficiando cerca de 852 alunos da rede pública de ensino que recebem esse atendimento.
 META 9 - Formação, com recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas, de professores da área de Deficiência
Visual.
A ação foi realizada por meio de recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas em parceria com o Ministério da
Educação – MEC e o FNDE e envolveu por parte desta Secretaria a elaboração de Projeto Básico, a realização e o
acompanhamento dos cursos e prestação de contas.
O curso para formação em Braille foi realizado em uma carga horária de 120 horas e na modalidade presencial
e teve como objetivo promover a formação continuada de 50 professores da Educação Especial atuantes em Salas de
Recursos Multifuncionais na educação de estudantes com Deficiência Visual beneficiando cerca de 345 os alunos que recebem
esse atendimento.
Por meio das ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal e pelo
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Acessibilidade foram beneficiadas pelas adequações de acessibilidade,
estudantes com deficiência matriculados em 522 Unidades Escolares da rede de ensino público do DF.
O PDDE Acessibilidade disponibiliza recursos financeiros às Unidades Escolares contempladas com as Salas
de Recursos Multifuncionais e tem como objetivo promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos
didáticos e pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas do Distrito Federal.
A Secretaria de Educação atuou na orientação dos gestores das Unidades Escolares contempladas pelo PDDE
Acessibilidade quanto à elaboração do Plano de Atendimento do programa visando o planejamento para a utilização
responsável dos recursos financeiros, no sentido de que fossem realizadas:
 adequações arquitetônicas ou estrutural de espaços físicos reservados à instalação e funcionamento de
salas de recursos multifuncionais;
 adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso. Construção de rampas, instalação de
corrimão, colocação de sinalização tátil e visual; e
 aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas, material desportivo acessível e outros recursos de
tecnologia assistiva.
O número de Unidades Escolares contempladas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE –
Acessibilidade nos últimos anos pode ser visualizado no quadro a seguir:
Ano Referência
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

Número De Escolas Contempladas Pelo Pdde - Acessibilidade
18
105
10
119
114
366

A Secretaria de Educação, implicada na responsabilidade de promover a inclusão educacional das pessoas com
Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Superdotação, vem desenvolvendo ações no sentido
de auxiliar na implementação de políticas educacionais que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes
público alvo da Educação Especial, por meio de ações que visam eliminar não só as barreiras físicas/ arquitetônicas, como
também as de ordens atitudinais.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

266

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEEDF

Dessa forma, esta Secretaria vem trabalhando para o cumprimento das estratégias previstas no PNE e PDE
constantes na Meta 4 e no Plano de Ação 2015 desta pasta.

Objetivo Específico 006: – Alfabetizar jovens, adultos e idosos, assegurando a oferta para continuidade dos
estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado Periodicidade da
Em
Apuração

Resultado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Fonte da
Informação

Nº de pessoas
Desejado 3.000 13.000 35.000 65.000
atendidas no programa Unidade
70.000
2013
Anual
DiEJA
Alcançado 2.694 7.687 5.749
*
DF Alfabetizado
Nº de estudantes
Desejado 7.300 7.700 8.000 9.000
Censo Escolar
1218 matriculados no 1º
Unidade
7.126
31/07/2011
Semestral
- SEDF
Alcançado 6.594 6.131 6000
6000
Segmento da EJA
Nº de estudantes
Desejado 25.500 27.500 29.500 32.000
Censo Escolar
1219 matriculados no 2º
Unidade
25.316
31/07/2011
Semestral
- SEDF
Alcançado 24.250 21.839 22.601 16.922
segmento
Nº de estudantes
Desejado 25.500 27.500 29.500 32.000
Censo Escolar
1220 matriculados no 3º
Unidade
25.389
31/07/2011
Semestral
Alcançado
- SEDF
24.521 22.376 22.578 18.852
Segmento
Nº de turmas de EJA
Desejado
5
10
20
40
1221 na modalidade
Unidade
5
30/06/2011
Semestral
DiEJA
Alcançado
12
46
8
8
PROEJA
*Resolução n º 8, publicada em setembro/2015, pelo Ministério da Educação. A SEEDF encontra-se em processo de seleção de Alfabetizadores, não havendo
números para o ano de 2015, uma vez que as atividades iniciarão em 2016.
943

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1221

Nº de turmas de EJA na modalidade
PROEJA

Unidade Índice
de
mais
Medida Recente
Unidade

5

Periodicidade
Desejado Em
da
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
30/06/2011 Semestral
5
10
20
40
Apurado
em

Fonte da
Informação
CEJAd

O Brasil tem uma população de 57,7 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam a escola e
que não têm o Ensino Fundamental completo. O número de matrículas na modalidade EJA está em torno de 3.589.705
(Educacenso, 2014). http://portal.inep.gov.br/basica-censo
Da população com 15 anos ou mais de idade, 13,3 milhões são consideradas analfabetas. (PNAD/IBGE, 2014).
Os dados aqui constantes têm como referência três fontes de pesquisa: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE e Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN e o Censo Escolar da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A publicação denominada Indicadores Sociais Municipais: uma análise dos
resultados do universo do Censo Demográfico 2010, divulgada pelo IBGE em 16/11/2011, revela que o índice de analfabetismo
no DF é de 3,50%, o que corresponde a 68.114 (sessenta e oito mil, cento e quatorze) pessoas de 15 anos ou mais de idade
que não sabem ler e escrever.
A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD/2013), realizada pela Companhia de Planejamento do
Distrito Federal (CODEPLAN), informa que o índice de analfabetismo no Distrito Federal é de 3,23%, o que corresponde a
70.000 (setenta mil) pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever.
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Fonte: Pnad /IBGE 2013

No Distrito Federal, a Secretaria de Educação vem sendo responsável por planejar, executar, acompanhar e
avaliar as ações político-pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos e compreende a educação como direito universal de
aprendizagem ao longo da vida e evidencia esforços no sentido de integrar as políticas educacionais para além da
alfabetização, ofertando condições de ingresso, permanência e continuidade na rede pública de ensino.
Como uma modalidade da Educação Básica, é destinada a pessoas jovens, adultas e idosas inseridas no
mundo do trabalho, com empregabilidade ou não e que buscam iniciar ou continuar seu percurso escolar. Os casos de
interrupção no processo de escolarização são motivados por fatores sociais, econômicos, familiares, pelo insucesso escolar e
pelo desrespeito à diversidade presente no contingente étnico, sexual, de gênero e de pessoas com deficiência.
Além do atendimento às etapas da Educação Básica, a Educação de Jovens e Adultos atenta-se para as
seguintes especificidades: educação às pessoas com deficiência, educação de pessoas privadas de liberdade, Educação à
Distância, Profissionalização Integrada e Articulada, Educação de Jovens e Adultos no Campo e atendimento às
especificidades da diversidade presente ou demandada à modalidade.
Esta modalidade é ofertada na rede pública de ensino do Distrito Federal em 111 (cento e onze) unidades de
ensino distribuídas pelas 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino (CREs), estando presente em áreas urbanas e
rurais, somando-se a estas, as 06 (seis) penitenciárias.
De acordo com a política de educação da SEEDF, as pessoas jovens, adultas e idosas não alfabetizadas podem
ser atendidas de duas formas: no 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos ou no Programa DF Alfabetizado.
O processo educativo ofertado aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos no Primeiro Segmento
equivale aos anos iniciais do Ensino Fundamental e é dividido em 4 etapas semestrais, podendo, portanto, ser concluído em, no
mínimo, dois anos de estudo contínuo. Cada etapa do Primeiro Segmento corresponde a um ano do Ensino Fundamental. Os
componentes curriculares oferecidos em todas as etapas desse segmento são: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física,
Matemática, Ciências, Geografia, História e, opcionalmente, Ensino Religioso. A carga horária total das quatro etapas
semestrais que constituem esse segmento é de 1.600 horas-aula.
Para matricular-se no Primeiro Segmento da Educação de Jovens e Adultos, o estudante precisa ter no mínimo
15 anos de idade e não necessita estar alfabetizado, nem ter tido experiência escolar anterior. O perfil de atendimento refere-se
ao momento inicial da educação básica dos jovens, adultos e idosos e poderá estar integrada à educação profissional e
tecnológica, e à formação para o mundo do trabalho.
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Ressalta-se que o processo de alfabetização é iniciado na primeira etapa do Primeiro segmento da Educação de
Jovens e Adultos, não sendo fragmentada da modalidade de EJA. Nesse sentido, é fundamental o acolhimento dos jovens,
adultos e idosos oriundos de programas de alfabetização, a exemplo do Programa DF Alfabetizado, que os alfabetizandos
egressos do Programa tem o direito à continuidade dos estudos na rede pública de ensino.
Como desafio fundamental nesse e nos demais segmentos da EJA está a integração dos princípios políticopedagógicos libertadores da educação popular nos processos educativos da escola pública.
Segundo dados do Censo Escolar da SEEDF, entre os anos de 2012 e 2015 foram atendidas 23.261 (vinte e
três mil duzentos e sessenta e um) pessoas com 15 anos ou mais, destes, 4.414 (quatro mil quatrocentos e quatorze) pessoas
foram atendidas em 2015.
O 2º Segmento da EJA é composto por quatro etapas semestrais (5ª a 8ª etapas), com carga horária de 400 h
cada, e equivale aos anos finais do Ensino Fundamental de nove anos (6º ao 9º ano), portanto, a carga horária total do 2º
Segmento é de 1.600 horas. Para ingressar no segundo segmento, o estudante precisa ter concluído os anos iniciais do Ensino
Fundamental ou o 1º segmento da EJA e ter idade mínima de 15 anos.
A idade mínima do estudante para ingresso no 2º Segmento da EJA é de 15 anos completos. Essa prerrogativa
tem colaborado para a migração de muitos estudantes menores de idade para a EJA, inclusive no período noturno, no qual
atendemos a mais de 90% dos estudantes da modalidade. Os fatores que motivam a transferência desses estudantes menores
dos anos finais do Ensino Fundamental para a EJA são os mais variados possíveis e abrangem desde a necessidade do
estudante, em decorrência de sua inserção no mundo do trabalho até casos em que tais estudantes são “convidados” a se
matricular na EJA, em virtude de inadaptação ao ensino regular diurno, defasagem idade-série ou aspectos
disciplinares/comportamentais. Em todo caso, a transferência de menores ocorre mediante autorização assinada pelos pais ou
responsáveis.
De qualquer maneira, esse fenômeno crescente, conhecido como juvenilização/adolescer da EJA, tem gerado
grandes desafios ao trabalho pedagógico na modalidade, pois a faixa etária desses adolescentes/jovens e sua cultura
juvenil/estudantil conflita com a faixa etária e interesses do público historicamente atendido pela modalidade, qual seja,
estudantes jovens, adultos e idosos da classe trabalhadora, que não tiveram acesso à escola ou tiveram que interromper sua
vida escolar por motivos diversos e agora regressam em outra fase de suas vidas com a expectativa de concluir a formação
básica. Os conflitos se instauram no campo pedagógico na relação professor-aluno e aluno-aluno e no campo institucional
aluno-escola (noturna), principalmente, nos casos em que a transferência ocorreu de forma compulsória, ou seja, contra a
vontade do estudante.
Com o objetivo de compreender a magnitude desse fenômeno na rede pública de ensino do Distrito Federal e
promover uma política pública que atenue os encargos desse fenômeno, A Secretaria conseguiu garantir no Plano Distrital de
Educação 2014-2024, corroborado pelo Plano Nacional de Educação, a observância de se pensar uma política para ampliação
da idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso na modalidade EJA.
Segundo dados do Censo Escolar da SEEDF, entre os anos de 2012 e 2015 foram atendidas 85.802 (oitenta e
cinco mil e oitocentas e duas) pessoas com 15 anos ou mais, destes, 16.922 (dezesseis mil novecentos e vinte e duas) pessoas
foram atendidas em 2015.
O 3º Segmento da EJA equivale ao ensino médio e é ofertado em três etapas semestrais de 400 h cada,
totalizando 1.200 h. Para ingressar neste segmento da EJA, o estudante precisa ter concluído o Ensino Fundamental ou 2º
Segmento da EJA e ter, no mínimo, 18 anos de idade. Com esta obrigatoriedade da idade mínima podemos afirmar que as
ações/projetos foram focadas de acordo com a necessidade deste público e direcionadas para a aplicação de um currículo
integrado ao ensino profissional. Esta Secretaria iniciou o trabalho de implementação da Educação de Jovens e Adultos
integrada ao ensino profissional, conseguindo a aprovação pelo Conselho de Educação do Distrito Federal e a criação da
primeira escola com um currículo integrado a educação profissional: CED Irmã Regina, localizada na Região Administrativa
(RA) de Brazlândia, com o curso de Técnico em Controle Ambiental.
Segundo dados do Censo Escolar da SEEDF, entre os anos de 2012 e 2015 foram atendidas 88.457 (oitenta e
oito mil quatrocentas e vinte e sete) pessoas com 15 anos ou mais, destes, 18.852 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e duas)
pessoas foram atendidas em 2015.
Os principais motivos para a queda das matrículas da EJA são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a
necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. Quanto aos desafios da mobilização, a SEEDF
participa do Grupo de Trabalho Pró-alfabetização, GTPA Fórum-EJA e Movimentos Populares objetivando fortalecer a relação
do poder público com a sociedade civil e as Coordenações Regionais de Ensino também foram orientadas a mapear a rede
social em seu território para intensificar a divulgação para o público.
No ano de 2015 a Secretaria de Educação em parceria com a CODEPLAN realizou um acompanhamento dos
alunos ingressantes na rede pública para a modalidade EJA, pelo telematricula (156), por intermédio de um relatório
socioeconômico, permitindo um mapeamento mais preciso do público ingressante na rede de ensino público para esta
modalidade.
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Questionário Aplicado para As Matrículas na EJA do 2/2015 (1º, 2º e 3º Segmentos)
Matrícula 156
Pergunta

Opções

Matriculado na rede da SEDF?

Total

%

Sim

563

14,45%

Não

3.333

85,55%

3.896

100,00%

Menos de 1 ano

1.058

31,74%

De 1 a 3 anos

1.171

35,13%

Mais de 3 anos

1.104

33,12%

3.333

100,00%

Masculino

1.524

45,72%

Feminino

1.544

46,32%

Total
Está há quanto tempo sem estudar?
Total
Sexo

Não informado

265

7,95%

3.333

100,00%

De 15 a 17 anos

675

20,25%

De 18 a 20 anos

984

29,52%

De 21 a 25 anos

585

17,55%

De 26 a 30 anos

356

10,68%

De 31 a 35 anos

249

7,47%

De 36 a 40 anos

207

6,21%

De 41 a 45 anos

131

3,93%

De 46 a 50 anos

65

1,95%

Acima de 50 anos

81

2,43%

3.333

100,00%

Total

Idade

Total
Em qual segmento deseja se matricular?

1º Segmento

159

4,77%

2º Segmento

1.615

48,45%

3º Segmento

1.559

46,77%

3.333

100,00%

Ensino Fundamental – 1ª Série

67

2,01%

Ensino Fundamental – 2ª Série

12

0,36%

Ensino Fundamental – 3ª Série

22

0,66%

Ensino Fundamental – 4ª Série

58

1,74%

Ensino Fundamental – 5ª Série

291

8,73%

Ensino Fundamental – 6ª Série

369

11,07%

Ensino Fundamental – 7ª Série

445

13,35%

Ensino Fundamental – 8ª Série

510

15,30%

Ensino Médio – 1º ano

759

22,77%

Ensino Médio – 2º ano

455

13,65%

Total

Em qual série deseja se matricular?

Ensino Médio – 3º ano
Total
Participou do programa DF Alfabetizado?

9

5,66%

Não

150

94,34%

159

100,00%

Sim

2.062

61,87%

Não

1.271

38,13%

Total

Cursos Profissionalizantes

10,35%
100,00%

Sim
Total

Tem interesse em algum curso profissional?

345
3.333

3.333

100,00%

Administração

473

22,94%

Análises Clínicas

30

1,45%

Canto popular e erudito

4

0,19%

Eletrônica

116

5,63%

Eletrotécnica

73

3,54%
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Pergunta

Opções
Enfermagem

289

14,02%

Informática

692

33,56%

Instrumentos Musicais

22

1,07%

Nutrição e Dietética

79

3,83%

Percussão popular e erudita

6

0,29%

Saúde Bucal

42

2,04%

Segurança do Trabalho

195

9,46%

Telecomunicações

41

1,99%

2.062

100,00%

Ameaças/Violência

29

0,87%

Comportamento

73

2,19%

Total

Drogas
Quais motivos o levaram a procurar o EJA?

4

0,12%

Falta de oferta no ensino regular

148

4,44%

Gravidez

95

2,85%

Não quis informar

101

3,03%

Orientação da escola

151

4,53%

2.157

64,72%

575

17,25%

3.333

100,00%

Outros
Trabalho
Total
Possui alguma deficiência?

01. Sim

84

2,52%

02. Não

3.249

97,48%

Total

Qual deficiência o candidato possuí?
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Total
%

3.333

100,00%

Intelectual

22

0,66%

Fisíca

28

0,84%

Visual

17

0,51%

Múltiplas

9

0,27%

Auditiva

8

0,24%

84

2,52%

Total

Ligações Recebidas pelo Tele Matricula (156) para a EJA para todos os Segmentos em 2/2015

Região Administrativa
Outros
RA I - Brasília
RA II - Gama
RA III - Taguatinga
RA IV - Brazlândia

Nº Domic PDAD 2013
0
76.919
38.775
66.702
15.035

Realizado
264
232
101
212
109
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Região Administrativa
RA IX - Ceilândia
RA V - Sobradinho
RA VI - Planaltina
RA VII - Paranoá
RA VIII - Núcleo Bandeirante
RA X - Guará
RA XI - Cruzeiro
RA XII - Samambaia
RA XIII - Santa Maria
RA XIV - São Sebastião
RA XIX - Candangolândia
RA XV - Recanto das Emas
RA XVI - Lago Sul
RA XVII - Riacho Fundo
RA XVIII - Lago Norte
RA XX - Águas Claras
RA XXI - Riacho Fundo II
RA XXII - Sudoeste/Octogonal
RA XXIII - Varjão
RA XXIV – Park Way
RA XXIX - Sia
RA XXV - SCIA
RA XXVI Sobradinho II
RA XXVII - Jardim Botânico
RA XXVIII - Itapoã
RA XXX - Vicente Pires
RA XXXI - Fercal
Total

Nº Domic PDAD 2013
18.518
50.332
12.650
7.315
127.407
38.770
10.232
63.955
33.532
27.665
36.942
8.580
11.244
10.962
4.616
38.401
10.806
22.062
2.491
5.404
8.892
26.692
7.490
16.200
537
19.690
2.313
821.129
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Realizado
576
82
453
207
31
83
7
354
165
269
14
227
6
87
12
32
66
2
22
2
4
137
26
2
99
11
2
3.896

Na observação dos dados apontados pelo relatório apresentado pela CODEPLAN, referente à procura de
matrículas na modalidade da EJA, verificou-se uma necessidade de uma maior divulgação dos períodos e possibilidades de
matrículas específicas para esta parcela da população por parte da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito
Federal, uma vez que percebemos localidades cuja demanda de pessoas sem conclusão de ensino é assertiva, entretanto, uma
baixa procura por parte da população.
Neste contexto, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal optou em realizar chamadas
públicas com inserção em diversos canais de comunicações, como: propagandas em canais abertos, rádios, cartazes, mídias
móveis. O resultado obtido após estas ações repercutiu em uma grande evolução nas matriculas para a modalidade por
intermédio do tele matrícula (156).
Ligações Recebidas pelo 156 para a EJA para todos os Segmentos em 1/2016
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Ligações Recebidas pelo Tele Matricula (156) para o 1/2016
Região Administrativa
Outros
RA I - Brasília
RA II - Gama
RA III - Taguatinga
RA IV - Brazlândia
RA IX - Ceilândia
RA V - Sobradinho
RA VI - Planaltina
RA VII - Paranoá
RA VIII - Núcleo Bandeirante
RA X - Guará
RA XI - Cruzeiro
RA XII - Samambaia
RA XIII - Santa Maria
RA XIV - São Sebastião
RA XIX - Candangolândia
RA XV - Recanto das Emas
RA XVI - Lago Sul
RA XVII - Riacho Fundo
RA XVIII - Lago Norte
RA XX - Águas Claras
RA XXI - Riacho Fundo II
RA XXII - Sudoeste/Octogonal
RA XXIII - Varjão
RA XXIV - Parkway
RA XXIX - Sia
RA XXV - SCIA
RA XXVI Sobradinho II
RA XXVII - Jardim Botânico
RA XXVIII - Itapoã
RA XXX - Vicente Pires
RA XXXI - Fercal
Total

Nº DOMIC PDAD 2013
0
76.919
38.775
66.702
15.035
18.518
50.332
12.650
7.315
127.407
38.770
0
63.955
33.532
27.665
36.942
8.580
11.244
10.962
4.616
38.401
10.806
22.062
2.491
5.404
8.892
26.692
7.490
16.200
537
19.690
2.313
810.897

Realizado
466
881
330
460
199
1.263
214
796
532
41
185
42
707
385
563
24
558
17
159
30
91
151
15
30
12
7
198
49
7
258
45
5
8.720

No que tange as ações realizadas para o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos, foi realizado o
lançamento oficial no 1/2015 das Diretrizes Operacionais de Educação de Jovens e Adultos 2014-2017, cuja aprovação se deu
em dezembro de 2014 pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. A Coordenação realizou ao longo do primeiro bimestre o
seu lançamento oficial, realizado na escola Parque 308 Sul com a participação do Secretário de Educação, representantes da
Subsecretaria de Educação Básica, Coordenações Regional de Ensino, Gestores, Coordenadores e Alunos da rede pública de
ensino do Distrito Federal. Tal ação culminou no processo de formação dos Coordenadores Intermediários das 14 (quatorze)
CREs, os quais realizaram a formação das suas Unidades Escolares com atendimento em EJA.
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Foram realizadas diversas reuniões com a Subsecretaria de Modernização e Tecnologia – SUMTEC, para
iniciarmos a migração do atual sistema de gestão escolar – SGE, para o sistema adquirido pela SEEDF no ano de 2014, IEDUCAR. Nesta perspectiva, cada CRE selecionou 2 (duas) escolas piloto para iniciar a migração dos dados no 1º semestre de
2016.
No ano de 2015, com a nova reorganização da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal,
coube a então Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, absorver para suas políticas, a educação prisional, com 18
(dezoito) anos, ou mais, de idade. A primeira ação desta Coordenação foi a criação da Portaria Conjunta entre Secretaria de
Educação e Secretaria de Justiça do Distrito Federal dispondo sobre a oferta de escolarização na modalidade EJA para
pessoas em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal (Portaria Conjunta, Nº 01, de
15 de abril de 2015. D.O.U. 74 de 16 de abril de 2015).
Após a regularização da situação de oferta de ensino no sistema prisional, foi iniciado o diálogo para o processo
de Institucionalização do sistema prisional no âmbito do Distrito Federal.
O diálogo se deu ao longo do ano com a participação de todos os sujeitos envolvidos: professores, Secretarias
do Governo do Distrito Federal, Sindicato e Departamento Penitenciário Nacional. Em tramitação final, foi institucionalizada a
criação da escola para atendimento as pessoas em situação de privação de liberdade, doravante denominada Centro
Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília), vinculada a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, cujo
funcionamento administrativo, em virtude de sua especificidade, se dará na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de
Educação - EAPE, doravante denominado Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – CEAP.
Buscando o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal, realizaram-se, no decorrer do
ano de 2015, ações que visassem à formação continuada de seus profissionais de ensino. Para tanto foram realizadas reuniões
periódicas com a EAPE para o planejamento de ações formativas e cursos para os profissionais de EJA. Este diálogo culminou
no curso de formação direcionado para o 1º Segmento e Programa DF Alfabetizado com duração de 40h (30h diretas e 10h
indiretas).
Foi finalizado o III Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação na Diversidade e Cidadania com ênfase
em Educação de Jovens e Adultos em parceria com a Universidade de Brasília/Universidade Aberta do Brasil, com conclusão
209 (duzentos e nove) cursistas, com a apresentação dos seus Projetos de Intervenção Local – PIL, direcionados à EJA.
Foi finalizado o III Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação na Diversidade e Cidadania com ênfase
em Educação de Jovens e Adultos em parceria com a Universidade de Brasília/Universidade Aberta do Brasil, com conclusão
209 (duzentos e nove) cursistas, com a apresentação dos seus Projetos de Intervenção Local – PIL, direcionados à EJA.
Também foi realizada formação inicial e continuada para os professores atuantes no sistema prisional, ao longo
do ano de 2015, pela atual Diretoria de Educação de Jovens e Adultos.
Foi garantida a participação dos profissionais e aos alunos da EJA, junto ao Ministério da Educação, na Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia no turno noturno, com a participação de diversos segmentos voltados para Educação,
Ciência e Tecnologia.
Foram realizados 14 encontros com os coordenadores intermediários de EJA, com objetivo de planejar,
acompanhar e avaliar o processo pedagógico nas 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino (CRE). Foram realizadas
visitas técnicas nas instituições educacionais e houve participação em encontros com estudantes, professores, coordenadores
locais e equipes gestoras das escolas de EJA. Foram convidados professores da Universidade de Brasília para discutir
temáticas como o mundo do trabalho, os sujeitos da EJA e a experiência da EJA no Distrito Federal.

A Secretaria desenvolve programas e projetos especiais como O Programa DF Alfabetizado tem como objetivo
alfabetizar os sujeitos da EJA, assegurando a oferta para a continuidade dos estudos no 1º segmento da EJA. O Programa é
uma ação do Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) do Ministério da
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Educação (MEC), executada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF). Segundo dados do Sistema
Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação, nos anos de 2014-2015 foram atendidas no Distrito Federal, 4.771 (quatro mil
setecentos e senta e um) pessoas.
Temos consciência da demanda existe. Contudo, existem dificuldades de mobilização social para angariar
alfabetizandos nos territórios onde o programa aconteceu, sobretudo considerando o histórico de exclusão social e
desmobilização da população não alfabetizada.
Diante desse e de outros desafios, a Secretaria de Educação participa do Grupo de Trabalho Pró-Alfabetização
(GTPA-FÓRUM EJA/DF), objetivando fortalecer a relação do poder público com a sociedade civil e ampliar as possibilidades de
início ou retorno das pessoas jovens, adultas e idosas ao processo de escolarização buscando alcançar metas que estejam ao
alcance da gestão pública.
Ressalta-se que, para colaborar na mobilização já realizada pelos alfabetizadores e coordenadores de turma,
foram selecionados no 2º semestre de 2014, os agentes colaboradores (estudantes do 3º segmento da EJA ou do Ensino
Médio) que iniciaram a participação no Programa em outubro de 2014. Contudo, esta ação não contribuiu de forma satisfatória
para o crescimento de alfabetizandos nas turmas do DFA.
Em novembro de 2015 com a publicação da Resolução N°08, de 24 se setembro de 2015, a Secretaria de
Educação realizou adesão à 4ª Edição do Programa Brasil Alfabetizado, comprometendo-se com a abertura de 300 salas, numa
perspectiva de atender 3.150 alfabetizandos, no período de 8 (oito) meses. Em dezembro de 2015, foi publicado o Edital de
Seleção de Alfabetizados, interpretes de Libras e Coordenadores de turmas, com a participação de 1.472 inscritos.

CRE
BRAZLÂNDIA
CEILÂNDIA
GAMA
GUARÁ
N. BANDEIRANTE
PARANOÁ
PLANALTINA
PLANO PILOTO
RECANTO DAS EMAS
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
SOBRADINHO
TAGUATINGA
TOTAL

Alfabetizadores
41
225
42
72
85
63
173
47
57
122
61
48
117
42
1195

Demanda De Inscritos - 4ª Edição DFA - 2015
Coordenadores
INT. LIBRAS
16
0
32
4
37
1
6
0
8
1
4
0
43
5
9
0
24
1
24
0
9
1
13
0
23
0
9
0
257
13

Deficientes
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7

Total
57
265
81
78
94
67
221
56
82
146
71
61
142
51
1472

O Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado da Educação/Subsecretaria de Educação
Básica/Diretoria de Educação de Jovens e Adultos formalizou a Adesão ao Termo de Cooperação junto ao MEC/INEP para
certificação de escolarização nas seguintes situações:
 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA;
 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no Exterior – ENCCEJA Exterior, e
 Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) para certificação de conclusão ou emissão de declaração parcial
de desempenho do Ensino Médio para pessoas maiores de 18 anos.
No ano de 2015, por motivos de ajustes técnicos por parte do Ministério da Educação, a Certificação para
ensino Fundamental (ENCCEJA) não ocorreu em nenhuma Unidade Federativa do país.
O projeto Escola na Cultura Digital é uma iniciativa da Subsecretaria de Modernização Tecnológica (SUMTEC)
em parceria com a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB). Esse projeto surgiu do entendimento de que as ações
desenvolvidas pela SUMTEC como, por exemplo, a distribuição de computadores, tablets, projetores de slides, lousas digitais,
dentre outras, precisam estar amparadas em um projeto pedagógico de rede que leve em consideração o uso das novas
tecnologias da informação e comunicação (TIC) na formação dos estudantes e professores no contexto de uma sociedade
inserida na cultura digital.
Para a concepção e gestão desse projeto foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) com representantes da
SUMTEC, SUBEB, SUPLAV e EAPE, além de outros convidados. Uma das principais aspirações do GT – Escola na Cultura
Digital (GT – ECD) era a elaboração de uma Orientação Pedagógica (OP) para o uso das TIC na perspectiva da inserção das
escolas na cultura digital. Para tal intento, o GT criou uma rede social de aprendizagem, a partir de uma plataforma virtual de
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código aberto, denominada Noosfero. Essa rede social foi batizada com o nome de Rede Aprender e encontra-se disponível no
seguinte endereço eletrônico: <aprender.se.df.gov.br>.
A Secretaria de Educação, visando a ampliação de sua forma de comunicação como os diversos segmentos
direcionados a modalidade e também na vontade de publicizar as ações realizadas pela rede pública de ensino do Distrito
Federal, criou seu blog onde constam as principais atividades realizadas pela Educação de Jovens e Adultos do Distrito
Federal, disponível nos seguintes endereço eletrônico: http://aejadetodosnos.wordpress.com
Ainda no âmbito dos programas e projetos especiais, o PROEJA foi instituído, em âmbito federal, pelo Decreto
nº 5.840, de 13 de julho de 2006. O principal objetivo do programa é integrar duas grandes modalidades da educação, a EJA e
a Educação Profissional. Em 2012, a oferta de cursos PROEJA foi fortalecida pela Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de
setembro de 2012, ao definir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O
PROEJA é ofertado de forma presencial nas unidades escolares com oferta de EJA, ressalvando-se que o PROEJA em
Educação a Distância, atualmente desenvolvido na Escola Técnica de Ceilândia com os curso Técnicos em Administração e
Informática, com 8 (oito) turmas em funcionamento, são mantidos com a possibilidade de ampliação para os outros Centros de
Educação Profissional da SEEDF, por meio de iniciativas e aportes do GDF e/ou do Governo Federal. O programa contará
também com o financiamento suplementar provido por outro programa federal, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e ao Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que estabelece dentre o público
prioritário, o sujeito da EJA.
Para a implementação do PROEJA, as UEs do DF farão opção por um currículo flexível e integrado organizado
em função da formação profissional, que configurará também como eixo integrador do currículo. A adesão das UEs será feita
por meio da escolha de um eixo tecnológico e um Curso Técnico e, a partir dele, será elaborado o itinerário formativo. É
importante esclarecer que o PROEJA Técnico será ofertado no 3º segmento da EJA na forma integrada, presencial ou à
distância, em até seis semestres e os cursos FIC, ofertados no 1º e 2º segmentos da EJA serão aproveitados como parte do
itinerário formativo da formação profissional de nível técnico.
No ano letivo de 2014, foi construída a proposta de curso do tipo EJA integrada à Educação Profissional, tratase do curso técnico em Controle Ambiental oferecido no CED Irmã Regina, na área rural de Brazlândia, conforme citado
anteriormente. Esse curso foi amplamente discutido com toda a comunidade escolar e a construção da proposta contou com a
participação da DiEP, DiEJA e da Coordenação de Educação no Campo, além de outros convidados da rede de escolas
técnicas distritais e federais.
Além disso, outras propostas de cursos de EJA integrada à Educação Profissional estão em fase de elaboração
no Centro Educacional 02 do Cruzeiro (CED02) e no Centro de Ensino Médio Setor Oeste (CEMSO). É importante destacar a
importância dessas iniciativas que devem ser fortalecidas doravante, principalmente, considerando as metas estabelecidas no
Plano Distrital de Educação, que prevêem a ampliação da oferta da formação profissional no âmbito da EJA para os próximos
anos.

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano – regulamentado pela Resolução nº 8 de 16 de
abril de 2014, é destinado aos jovens de 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o Ensino
Fundamental, tendo como objetivo a elevação da escolaridade, visando a conclusão do ensino fundamental, a qualificação
profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de curso, conforme previsto no
art. 81 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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Visa ofertar escolarização em nível fundamental, promoção da qualificação profissional inicial e desenvolvimento
das ações comunitárias na perspectiva da participação cidadã a jovens com idade entre 18 e 29 anos. É uma ação promovida
pelo Ministério da Educação/ FNDE em parceira com Estados e Municípios.
O Distrito Federal aderiu ao Projovem Urbano em 2012 com meta de atendimento à 800 estudantes. Esta
primeira pactuação teve concluída a sua ação em dezembro de 2013 com 133 (cento e trinta e três) jovens concluintes. Em
2014 foi realizada nova adesão com previsão de início para o ano de 2015 com meta de 400 (quatrocentos) jovens.
A Coordenação Local do Projovem tem a relatar que, não obstante o empenho dessa SEEDF na consecução
dos objetivos do Programa, desde a primeira data prevista para início das atividades, em 17/11/2014, enfrentou inúmeros
obstáculos de ordem política, jurídica, financeira e logística que ocasionaram sucessivas prorrogações, culminando na
constatação ora imposta, da inviabilidade de sua execução, a saber:
 o ano de 2014 foi marcado pelas restrições impostas pelo período eleitoral, assim como pela inviabilidade
em convocar novos professores substitutos temporários, face à Lei de Responsabilidade Fiscal, de maneira a dificultar, e por fim
impedir, a alocação de recursos financeiros e de pessoal do quadro efetivo da SEEDF para atuar no Projovem. Tais fatos
ocasionaram a solicitação de adiamento da execução do Programa para 23 fevereiro de 2015;
 em 2015, o início do ano letivo deu-se em 02 de março, prejudicando o chamamento de professores e do
público alvo do Programa no período de férias coletivas das comunidades escolares. Além disso, dava-se início ao novo ciclo de
gestão da SEEDF e delineava-se a nova estrutura organizacional, demandando por nova prorrogação do início do Programa,
concedida pela SECADI para 23 de maio de 2015.
 em março de 2015, estimou-se a transferência de recursos pelo Governo Federal, no âmbito do Projovem
Urbano;
 concomitantemente, foi realizada análise de viabilidade do desenvolvimento do Projovem considerando as
possíveis formas de contratação ou designação de docentes e educadores para atuarem em regime de 30 horas semanais, a
remuneração mensal mínima permitida por profissional R$2.894,15 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quinze
centavos), excluídos os encargos sociais e trabalhistas e os recursos transferidos pelo Governo Federal. Tal estudo resultou na
constatação de que a forma mais econômica e eficiente para a administração seria a designação de professores efetivos da
SEEDF, em cumprimento de jornada semanal de 20 horas, a serem complementadas em 10 horas, estas últimas remuneradas
com os recursos do repasse do Governo Federal;
 a forma pretendida de contratação dos professores foi submetida à Assessoria Jurídico Legislativa (AJL) da
SEEDF, que manifestou parecer contrário à sua operacionalização, haja vista o entendimento de que a designação de
professores efetivos para o Programa criaria conflito de horários e atribuições (base: Anexo IV da Resolução FNDE Nº 8/2014);
 não obstante tal indicativo, a Coordenação Local do Projovem reiterou seu questionamento à AJL, com
vistas à Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), ressaltando outros dispositivos da mesma norma, assim como os
indícios apontados pela estrutura do Plano de Implementação do Programa, e que reforçavam os formatos de seleção,
designação e remuneração inicialmente propostos, para o que recebeu o parecer Nº 394/2015 favorável;
 a resposta definitiva dos órgãos consultivos foi emitida em 19 de maio de 2015, às vésperas da última data
concedida para início do Programa, o que ocasionou pedido de prorrogação, facultado para o dia 23 de junho seguinte, data
questionada pela SEEDF, tendo em vista o encerramento do semestre letivo (dada a sobrecarga de trabalho natural desse
período nas escolas) e a eminência do início do recesso escolar, donde decorreriam as limitações já observadas no início do
ano letivo para o chamamento de professores e estudantes;
 o processo seletivo de professores teve início pelo Edital nº 08, publicado no Diário Oficial do DF, nº 112, de
12/06/2015 e para ele apresentaram-se apenas 2 profissionais com o perfil requerido;
 paralelamente, foram planejadas as referências técnicas e financeiras e autuados processos com vistas às
providências cabíveis pelos setores responsáveis na SEEDF pela seleção e designação de docentes, educadores e pessoal
administrativo; aquisição de material de consumo e de gêneros alimentícios; desenvolvimento da divulgação e estratégia de
matrículas; e formação inicial e continuada no âmbito do Programa;
 nova prorrogação foi solicitada, com o fito de identificar perfis, selecionar e designar professores com base
em pesquisa de disponibilidade e interesse junto às Coordenações Regionais de Ensino, e ainda, ampliar os prazos para
matrícula dos estudantes. A data de início foi estabelecida para 23 de julho de 2015;
 as matrículas foram divulgadas (conforme exemplares anexos) e abertas no período de 25 junho a 21 de
julho, sem que houvesse manifestação de interesse por parte do público alvo; e
 as tentativas reiteradas também resultaram infrutíferas.
Dessa forma, restou à SEEDF as opções de disponibilizar 22 professores efetivos da SEDF, atuantes em regime
de 40 horas semanais, em áreas específicas, e seus substitutos temporários, gerando-se um excedente de 10 horas/trabalho
para os professores efetivos em face da carga horária do Programa (30h);ou ainda, contratar professores externos sem que tais
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custos estivessem previstos no orçamento de 2015, e sem que houvesse possibilidade de ponderação quanto a outros valores
a serem honrados em razão da alta probabilidade de evasão de estudantes, considerando dados das edições anteriores e os
repasses efetivados com base na matrícula e frequência individual.
Ambas as possibilidades se confrontaram com o limite prudencial de gastos com pessoal imposto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Neste sentido, não obtivemos êxito na execução do Programa PROJOVEM URBANO, para o cumprimento do
Termo de Adesão para o ano de 2014 com perspectiva de funcionamento para o ano de 2015, solicitando assim prorrogação da
adesão para usufruto do recurso no ano seguinte.
A Secretaria de Educação reconhece o direito à aprendizagem ao longo da vida, assegurando o acesso à
escolarização a qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer condição. Do mesmo modo, a necessidade da modalidade
em estabelecer estratégias para atender de forma diversa, sujeitos em diferentes condições de aprendizagens, respeitando
assim as especificidades e realidades da Educação de Jovens e Adultos no atendimento aos espaços de privação de liberdade,
na inclusão de pessoas com deficiência, na formação profissional, no campo e na cidade.
Destaca-se como desafio a ampliação do acesso, assegurando a permanência e a continuidade do processo
educativo escolar. Trata-se de reconhecer verdadeiramente o direito de todos e todas à educação e a retomada de sonhos e
projetos anteriormente interrompidos.

Objetivo Específico 007: - Atender as demandas, da rede pública de ensino, referentes à Educação Física Escolar,
Esporte e Lazer.
Indicadores:
Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Denominação do Indicador

Desejado Em
Apurado Periodicidade
Resultado
em
da Apuração
2012 2013 2014 2015

945 Número de quadras cobertas e/ou reformadas

Unidade

49

31/07/2011

Anual

Número de escolas públicas participantes dos
Jogos Escolares do Distrito Federal - JEDF

Unidade

150

31/07/2011

Anual

946

Desejado 80
Alcançado 49
Desejado 200
Alcançado 165

160
133
250
239

232
159
320
245

335
167
400
253

Fonte da
Informação
Diretoria de
obras
CEFDESC

Em 2015, a Secretaria de Educação, nesta área, desenvolveu as seguintes ações:
 Jogos Escolares do Distrito Federal - JEDF
Realizado anualmente no 2º semestre do ano letivo, os Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF) envolvem a
participação de estudantes das Redes Pública e Particular de Ensino do Distrito Federal. São divididos em duas etapas: 12 a 14
anos e 15 a 17 anos, servindo como seletiva para a participação nos Jogos Escolares da Juventude (Jogos Nacionais). Os
JEDF consistem em competições com modalidades esportivas individuais e coletivas.

55º Jogos Escolares do Distrito Federal/2014 (Fonte: Gerência de Jogos/CEFDESC)

Os JEDF visam promover, divulgar e estimular a prática da cultura corporal entre os diversos estudantes da
SEEDF. Além disso, é o indicador seletivo para participação nos Jogos Escolares Nacionais da Juventude.
Neste ano, os jogos propiciaram a participação de 126 escolas públicas e 70 particulares na etapa de 12 a 14
anos com 2485 alunos da pública e 1783 da particular e 127 escolas públicas e 63 particulares na etapa de 15 a 17 anos com
2486 alunos da pública e 1883 da particular.
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55º Jogos Escolares do Distrito Federal/2014 (Fonte: Gerência de Jogos/CEFDESC)

Registra-se um aumento de cerca 1% na participação das escolas públicas nos Jogos Escolares do Distrito
Federal entre os anos de 2014 a 2015. Os JEDF etapa 12 a 14 anos e 15 a 17 anos do Distrito Federal 2015, finalizando o
planejamento do PPA 2015, obteve o resultado de 9% superior ao estabelecido na meta prevista. Ao longo dos últimos quatro
anos (2011 a 2015), tivemos um aumento distribuído da seguinte maneira: primeiro ano com um aumento de 10%, segundo ano
59%, terceiro ano de 63% e finalizando com 69% no ano de 2015 em relação à meta prevista. Um maior engajamento dos
professores de Educação Física e das unidades escolares ao projeto influenciou o incremento de 103 escolas públicas
participantes até o ano de 2015, baseado no índice apurado em 2011. Um dado significativo foi o número de estudantes
participantes nos JEDF 2015, pois do total de 8637 estudantes das Redes Pública e Privada de ensino, 4388 foram de escolas
públicas, podendo ser observado um aumento de 695 estudantes da rede pública de ensino do DF em relação a 2014.
 Jogos Escolares Regionais - JER
Os Jogos Escolares Regionais são realizados nas diversas Coordenações de Ensino do Distrito Federal com
competições em diversas modalidades esportivas convencionais e adaptadas, respeitando-se as tradições e regionalismos
específicos de cada Cidade.
Pela sua importância, tendo em vista que estes jogos visam à promoção e ao estímulo à prática de atividades
físicas, propiciando a interação dos participantes, bem como o conhecimento de novas realidades, locais e pessoais, a GEFID
passou a oferecer aos JER os serviços de transportes para as escolas/equipes, brigadistas, e toda a premiação para as
diversas modalidades esportivas. Tal ação possibilitou um incremento no número de participantes.
Devido à paralisação dos docentes da rede pública de ensino e a, consequente, alteração no calendário escolar,
os JER em algumas regionais ainda estão acontecendo no primeiro semestre de 2016.
 Jogos Escolares Noturnos
Também conhecido como CORUJÃO, os Jogos Escolares Noturnos envolvem os estudantes das Escolas
Públicas e Particulares do turno noturno do Ensino Regular, da Educação de Jovens e Adultos, além de estudantes que estão
acima da idade limite de participação do JEDF. O CORUJÃO acontece, anualmente, no 2º semestre do ano letivo, na mesma
época de realização da etapa 15 a 17 anos do JEDF.
Esses jogos visam possibilitar a esses estudantes, independente da modalidade de educação, a participação
nos Jogos Escolares, respeitando suas especificidades. Além disso, promove momentos diferenciados à realidade escolar,
ofertando a aprendizagem por meio do jogo e do lazer.
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No ano de 2013 houve uma retomada do CORUJÃO, após um período sem competições. No ano de 2015,
tivemos a participação de estudantes somente de Escolas Públicas de várias cidades do Distrito Federal, participando de
competições nas modalidades: Xadrez, Basquetebol 3X3, Futsal, voleibol, duplas e Tênis de Mesa. São oferecidos ao
CORUJÃO os mesmos serviços do JEDF (transporte para as escolas/equipes, arbitragem e premiações). Em 2015, houve a
participação de 21 escolas públicas e aproximadamente 273 estudantes. Aumento de 110% no número de escolas e de 82% no
número de estudantes participantes.
 Jogos Escolares Nacionais da Juventude – J.E.J
Os Jogos Escolares da Juventude são o maior evento estudantil esportivo do Brasil. A competição de
abrangência nacional cresce a cada edição e reúne milhares de estudantes-atletas de instituições de ensino públicas e privadas
de todo o país. Atualmente, é tida como referência internacional. Consideradas as fases seletivas, os números chegam a mais
de dois milhões de atletas e cerca de 3.900 cidades participantes. O Distrito Federal participa anualmente dos Jogos Escolares
da Juventude com uma Delegação formada por estudantes e professores que participaram da Etapa 12 a 14 anos (189 atletas)
em Fortaleza e da etapa 15 a 17 anos (188 atletas) em Londrina. Para cada Etapa é formada uma Delegação com os
estudantes e equipes vencedoras das modalidades individuais e coletivas dos Jogos Escolares do Distrito Federal.

Jogos Escolares da Juventude 2015: Etapa 15 a 17 anos - Londrina/PR (Fonte: Gerência de Jogos/CEFDESC

Aumentar a participação de atividades esportivas em todas as Instituições de Ensino públicas e privadas do
território nacional, e promover a ampla mobilização da juventude estudantil brasileira em torno do esporte é a sua maior
finalidade.
Embora o número de estudantes participantes esteja aumentando, em 2015 tomaram parte desta competição
377 estudantes. Verifica-se, dessa forma, a necessidade de políticas públicas que fortaleçam e consolidem as ações que
estimulem a participação dos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
 Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras - PGINQ
Programa Escola Comunidade/Ginástica nas Quadras – PGINQ é gerido pela Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, supervisionado pela GEFID. Nele, Professores de Educação Física do quadro
efetivo da SEEDF atuam com cargas horárias de 20 ou 40 horas semanais, oferecendo para a comunidade, práticas corporais
(Ginástica localizada, Ginástica Laboral, Yoga, Condicionamento Físico, Danças, Pilates, Hidroginástica, Natação entre outros)
por meio de aulas regulares gratuitas nos turnos matutino, vespertino e ou noturno, nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.
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A oferta de lazer, cultura, saúde e práticas corporais estão em evidência para suprir uma carência surgida ao
longo dos anos. Nota-se que as classes menos favorecidas e localizadas em comunidades com maior vulnerabilidade social
são as que menos possuem políticas públicas voltadas à prática do esporte e do lazer.
Por meio deste trabalho, a SEEDF vem repassando às comunidades práticas corporais orientadas educativas,
repassando conhecimentos e vivências corporais, estimulando o lazer, a cultura e a cidadania, além da promoção da saúde. O
PGINQ visa também consolidar a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal e os vínculos de cooperação
social, por meio de atividades de integração entre a escola pública e a comunidade do Distrito Federal.
Atualmente, a SEEDF atende 8558 pessoas em todas as Coordenações Regionais de Ensino, com a
participação de 59 professores.
Desde o ano de 2013 a antiga Coordenação de Educação física e Desporto Escolar (CEFDESC), atualmente
GEFID, vêm estreitando os canais de comunicação com os professores, fazendo um acompanhamento mais próximo dos polos,
promovendo análise individualizada dos relatórios produzidos pelos professores. Verifica-se um aumento do número de
participantes proporcionalmente ao quantitativo de professores do Programa. Nota-se, ainda, a necessidade de aumento do
número de professores para atendimento da comunidade nas diversas cidades do Distrito Federal, além da necessidade de
aquisição de materiais esportivos específicos para cada prática corporal desenvolvida nos polos.
 Projeto Centro de Iniciação Desportiva – CID
O Projeto do Centro de Iniciação Desportiva (CID) tem como pressuposto principal a garantia do acesso à
iniciação esportiva aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e, ainda, a ampliação de espaços e
oportunidades educacionais rumo à democratização dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade provendo
condições objetivas de emancipação humana. A SEEDF, visando consolidar e fortalecer o Projeto vem ao longo dos anos,
desenvolvendo ações, tais como: cursos de formação/atualização para os professores do Projeto CIDs; processo de seleção de
professores para ingressar no Projeto; disponibilização de recursos financeiros, por meio do PDAF para o atendimento
exclusivo do CID.
Os CIDs se desenvolvem na perspectiva de ampliar a oportunidade das experiências e dos conhecimentos das
manifestações da cultura corporal. São desenvolvidas práticas corporais relacionadas às diversas modalidades esportivas, tais
como: futsal, futebol de campo, basquetebol, voleibol, handebol, judô, badminton, capoeira, natação, ginástica rítmica, ginástica
artística, dentre outras. Tais práticas corporais são oferecidas exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal.
Em 2015 participaram do Projeto 10.213 estudantes distribuídos em 116 polos, para os quais houve a
disponibilização de uniformes para todos os estudantes participantes, sua inclusão no Regimento Escolar e, ainda, entrevista
para professores inscritos no procedimento de remanejamento interno e externo.

Projeto Centro de Iniciação Desportiva modalidade: Capoeira(Fonte: Gerência de Práticas Corporais/CEFDESC)

Nas 14 Coordenações Regionais de Ensino – CRE há polos de CID. Observa-se que o número de estudantes
participantes do Projeto tem aumentado proporcionalmente em relação ao número de polos. Pressupõe-se que esse incremento
deve-se à melhoria da qualidade e a diversidade dos materiais esportivos adquiridos pelo Programa de Descentralização
Administrativa e financeira – PDAF e a uma melhor qualificação dos professores. Para suprir as atuais carências de professores
do Projeto, a GEFID ratificou a necessidade de abertura de novos polos, cujas vagas foram disponibilizadas no Procedimento
de Remanejamento de professores.
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 Educação com Movimento: Educação Física nos Anos Iniciais
O Projeto visa à melhoria da qualidade do atendimento das necessidades educacionais dos estudantes da rede
pública de ensino, por meio da inserção do professor de Educação Física no Ensino Fundamental – anos iniciais,
preferencialmente em escolas que possuam um significativo número de estudantes em defasagem idade/série, organizados em
turmas de correção da distorção idade/série escolar. Baseado nessa premissa, a Educação Física foi inserida de forma
significativa ao cotidiano escolar do estudante ampliando-se, dessa forma, os espaços e tempos que oportunizam o
desenvolvimento da sua integralidade no que se refere às dimensões afetiva, motora, intelectual e sociocultural.

No decurso do processo, o acompanhamento ocorreu por meio de reuniões mensais com os professores
participantes, onde foram abordados temas pedagógicos e administrativos relativos ao mesmo. Além dessas reuniões foram
realizadas visitas às escolas participantes, com a presença de representante da Coordenação Regional de Ensino (CRE), da
Gerência de Educação Física e Desporto Escolar (GEFID) e da Diretoria de Ensino Fundamental (DIEF), além da equipe
gestora e docentes da unidade escolar.
As avaliações foram realizadas pela equipe gestora, professores participantes e estudantes, com a utilização de
formulários específicos elaborados pela coordenação do projeto em conjunto com os docentes. Realizou-se também um
Seminário do Projeto Educação com Movimento, encontro no qual os professores socializaram suas experiências, ao
destacarem as contradições da intervenção pedagógica. Cada professor entregou relatório das ações desenvolvidas, os quais
estão à disposição nesta Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar para possíveis consultas.
Ficou evidenciado por meio das avaliações e relatórios, que os estudantes tiveram avanço na auto-estima,
concentração, corporeidade, socialização, além de melhor compreensão sobre as regras de convivência social perante os
professores e comunidade escolar, bem como maiores possibilidades de aprendizagens voltadas para o desenvolvimento do
ser integral. A implantação do Projeto Educação com movimento foi um importante avanço para os estudantes dos anos iniciais.

Em 2015, 61.348 estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental participaram do Projeto, distribuídos em
68 unidades escolares participantes. Houve um aumento de 172% no número de escolas em relação a 2014 e de 162% no
número de estudantes.
 Formação Continuada
A formação continuada de professores, cujo objetivo é conscientizar e instrumentalizar os docentes para
atuarem qualitativamente no âmbito da educação física tem sido uma das principais ações desta GEFID. Em parceria com a
Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE foram ofertados em 2015 os seguintes cursos: 1) Educação
Física Escolar: Intervenção e conhecimento para séries finais e EJA e 2) Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, para cerca de 200 professores.
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A realização do encontro de professores de Educação Física no primeiro semestre, com a participação de 500
profissionais contribuiu para elevar a qualidade de ensino, pois na ocasião eles foram estimulados a usar novas tecnologias,
tendências pedagógicas e, principalmente, a refletir sobre seu trabalho com foco nas aprendizagens dos estudantes, tendo em
vista o debate sobre temáticas relevantes da Educação Física Escolar, tais como: cultura corporal, diversidade, inclusão da
pessoa com deficiência na educação básica, desenvolvimento e aprendizagem; planejamento e avaliação e as teorias
pedagógicas (pedagogia histórico-crítica).

Objetivo Específico 008: - Reestruturar e implantar a Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal
garantindo além da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, a aprendizagem do cidadão em
suas múltiplas dimensões e na perspectiva da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Escolas que ofertam Educação Integral a um
Unidade
mínimo de 10% dos alunos matriculados
Escolas que ofertam Educação Integral a todos
1222
Unidade
os alunos matriculados
947

Desejado Em
Apurado Periodicidade
Fonte da
Resultado
em
de Apuração
2012 2013 2014 2015 Informação

226

31/07/2011

Anual

-

-

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

328 430 532 634
272 274 332 328
13 26 39 52
5
28 68 39

CEINT
CEINT

A oferta de Educação Integral a um mínimo de 10% dos alunos matriculados, de acordo com o indicador 947,
teve como meta desejada para o ano de 2015 oferecer educação em jornada de tempo integral a 634 Unidades Escolares (UE),
porém o índice aferido foi de 328 UE, sendo incluídos nestes dados as 39 unidades escolares que fazem parte do Projeto
Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI.
O PROEITI foi implantado em 2013 e consiste na oferta de Educação Integral a 100% dos estudantes
matriculados na UE, sendo estes atendidos por professores durante todo o período escolar, em jornada completa de 10 horas
diárias. No primeiro ano, o Projeto foi instituído em 23 unidades escolares e ampliado nos anos subsequentes, garantindo o
atendimento em 2015 a 39 unidades escolares, sendo 32 com atendimento em jornada de 10 horas diárias e 07 com jornada de
07 horas diárias, totalizando11. 815 estudantes inseridos no Projeto.
Ainda, do total das 328 UE, destacam-se 296 que receberam recursos financeiros oriundos do Programa Mais
Educação – PME/MEC, programa federal que visa à implementação da Educação Integral na rede pública de ensino com
atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes e educação patrimonial, esporte e lazer, educação em
direitos humanos, ciências da natureza, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, cultura digital, prevenção de
doenças e promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza, educação
econômica/economia criativa, agroecologia, iniciação científica e memória e história das comunidades tradicionais, e que
subsidia financeiramente as UE com oferta de Educação Integral, além de auxiliar na qualificação do trabalho pedagógico.
Neste total de 328 UE, também estão incluídos 28 Centros de Educação na Primeira Infância – CEPI que atendem cada um
deles 112 estudantes da Educação Infantil em jornada diária de 10h, totalizando 49.386 estudantes inseridos na Educação
Integral nas escolas da rede pública do Distrito Federal.
Destaca-se, ainda, o Projeto Cidade Escola Candanga implantado em 2014, em 23 unidades escolares
vinculadas à Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia, com ampliação do tempo de cinco para, no mínimo, sete horas
diárias de permanência do estudante na escola. Na perspectiva de uma educação pública de qualidade, esta ampliação
favoreceu aos estudantes uma vivência em atividades formativas diversificadas, não somente no âmbito da unidade escolar,
como também em outros espaços educacionais, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica da SEEDF, que tem como
norteadora da prática pedagógica a Concepção de Educação Integral, a qual reconhece o estudante em sua
multidimensionalidade. No ano de 2015, 4758 estudantes foram atendidos na Educação Integral na cidade de Brazlândia.
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Cita-se ainda como ação, o Projeto Educador Social Voluntário, que consiste na seleção de Jovens para
auxiliarem as unidades escolares que ofertam jornada de tempo integral na realização das diversas atividades de Educação
Integral, sanando a carência de recursos humanos para realização destas atividades.
Entretanto, verifica-se nos indicadores acima, que o número de unidades escolares almejado para 2015 não foi
alcançado, justificando-se isto pela dificuldade financeira enfrentada pelas unidades escolares, uma vez que não houve o
repasse de recursos financeiros previsto pelo PME/MEC, o que dificulta a aquisição de materiais permanentes e de consumo,
bem como a contratação de monitores que desenvolvem as atividades pedagógicas previamente cadastradas.
Ainda em relação aos recursos financeiros, vale ressaltar que devido o contingenciamento de recursos, no ano
de 2015 muitas ações relativas à Educação Integral ficaram estagnadas afetando o indicador 1222, o qual permaneceu com 39
escolas que atendem 100% dos estudantes matriculados.
A tabela abaixo contém informações numéricas com detalhamento sobre o total de UE que oferta a Educação
Integral na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Total de UEs que ofertam Educação Integral = 328
PME TOTAL = 296
PROEITI = 39
Cidade Escola Candanga
(Brazlândia) = 23

PME = 30

CEI = 09 (NÃO PME)

PROEITI e PME= 5

PME = 18

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2425 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS
0
260.798
191.391
63.746
1956 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-SEL-DISTRITO
FEDERAL
0
260.798
191.391
63.746
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
0
12.085
12.084
8.056
5201 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SEL- PLANO PILOTO
0
12.085
12.084
8.056
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
0
1.560.000
0
0
9589 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-SEL-DISTRITO
FEDERAL
0
1.560.000
0
0
4035 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS
0
8.874.480
7.411.457
285.590
0008 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS-VILAS OLÍMPICASSEL-DISTRITO FEDERAL
0
8.874.480
7.411.457
285.590
4090 - APOIO A EVENTOS
0
200.000
5.149
0
6010 - APOIO A EVENTOS-COMPETE BRASÍLIA PARAOLIMPICO-SELDISTRITO FEDERAL
0
100.000
0
0
6015 - APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
LAZER-DISTRITO FEDERAL
0
100.000
5.149
0
4091 - APOIO A PROJETOS
0
650.157
205.000
145.580
5858 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
0
100.157
0
0
5867 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO CIRCUITO
BRASILIENSE DE SKATE-SEL-DISTRITO FEDERAL
0
200.000
0
0
5871 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASILIA - SEL-DISTRITO
FEDERAL
0
350.000
205.000
145.580
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
0
407.227
406.612
157.397
0003 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA
SESP-SEL-DISTRITO FEDERAL
0
407.227
406.612
157.397
7244 - REFORMA DE ESTÁDIO
0
6.186.901
0
0
9505 - REFORMA DE ESTÁDIO-SEL-DISTRITO FEDERAL
0
6.186.901
0
0
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA
0
875.420
58.281
58.281
0004 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-SEL-DISTRITO FEDERAL
0
875.420
58.281
58.281
TOTAL DO PROGRAMA 6206
0
19.027.069
8.289.973
718.649

Não houve desenvolvimento do Programa devido a alteração da programação da execução orçamentária
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3847 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAAPOIO A PROJETOS EDUCACIONAIS DE REABILITAÇÃO SOCIALCEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6211

DOTAÇÃO INICIA DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
50.000
0
0
0
0

50.000
50.000

0
0

0
0

Não houve desenvolvimento do Programa devido a alteração da programação da execução orçamentária

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
2787 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
4091 - APOIO A PROJETOS
3813 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS NO MUSEU DA EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.768.600
0
0
0
1.768.600
300.000

0
0

0
0

0
0

300.000
2.068.600

0
0

0
0

0
0

Não houve desenvolvimento do Programa devido a alteração da programação da execução orçamentária

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8424 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.730.967
1.064.521
1.064.520
866.546
1.730.967
2.230.967

1.064.521
1.064.521

1.064.520
1.064.520

866.546
866.546

Programa desenvolvido desde 1986 pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal –
FUNAP/DF. Em parceria com a SEDF, os apenados desenvolvem atividades administrativas e de marcenaria, como
manutenção e recuperação de cadeiras escolares e pintura do mobiliário escolar da rede oficial, visando à reintegração e
ressocialização. Em dezembro 2015, esta Secretaria contava com a prestação de serviços de 65 servidores dessa Instituição.

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
3343 - REFORMA DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO
ESPECIAL Nº 01 DE BRASÍLIA
3345 - APOIO A REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE DE ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL.
9805 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO DF- SANTA MARIA
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

13.650.000

50.000

0

0

200.000

0

0

0

13.450.000

0

0

0

0
13.650.000

50.000
50.000

0
0

0
0

Não houve desenvolvimento do Programa devido a alteração da programação da execução orçamentária
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PROGRAMA: 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO
Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
4.427.409
3.720.097
3.685.775
2532 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES
ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL
4.427.409
3.720.097
3.685.775
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
4.290
849.431
849.430
2513 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO
FEDERAL
4.290
849.431
849.430
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.892.000
1.673.695
1.673.695
2576 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO
FEDERAL
1.892.000
1.673.695
1.673.695
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
3.457.200
5.160
5.160
5879 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CURSOS INTERNACIONAL DE
VERÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ESCOLA DE
MÚSICA DE BRASÍLIA - SE-DISTRITO FEDERAL
3.440.000
0
0
5882 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
17.200
5.160
5.160
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
128.856.891
169.590.707 169.502.900
0036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL
103.612.641
139.271.447 139.183.640
0037 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À
MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL
25.244.250
30.319.260
30.319.260
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
384.265.157
376.284.543 376.284.533
3385 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDOR - AUXÍLIO SAÚDE SERVIDORES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
10.000
0
0
3387 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDOR - AUXÍLIO SAÚDE SERVIDORES DA CARREIRA ASSITÊNCIA À EDUCAÇÃO
12.000.000
0
0
5276 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
10.168.849
31.054.487
31.054.486
5277 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE
(LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL
5.521.955
46.563.315
46.563.315
6980 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
356.564.353
298.666.741 298.666.732
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9.110.739
26.056.643
24.769.820
0036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
8.845.195
25.677.954
24.394.237
9691 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL
265.544
378.689
375.583
TOTAL DO PROGRAMA 6002
532.013.686
578.180.276 576.771.313

LIQUIDADO
2.685.775
2.685.775
670.294
670.294
1.013.215
1.013.215
5.160
0
5.160
169.502.900
139.183.640
30.319.260
376.284.533
0
0
31.054.486
46.563.315
298.666.732
20.334.987
19.959.404
375.583
570.496.865

A Administração de Pessoal compreende a remuneração de servidores ativos e contratados temporariamente
para a execução de atividades nas unidades administrativas e instituições educacionais da Secretaria de Educação, nos termos
da legislação vigente.
Até 31 de dezembro de 2015, esta Secretaria de Educação, remunerou, por meio deste Programa, 11.307
servidores em Janeiro; 11.304 em Fevereiro; 11.220 em Março; 11.197 em Abril; 11.128 em Maio; 11.069 em Junho; 10.996 em
Julho; 10.993 em Agosto; 10.886 em Setembro; 10.836 em Outubro; 10.841 em Novembro e 10.835 em Dezembro.
No subtítulo 0037, foram remunerados 220 servidores em Janeiro; 220 em Fevereiro; 245 em Março; 253 em
Abril; 258 em Maio; 262 em Junho; 262 em Julho; 262 em agosto; 265 em Setembro; 264 em Outubro; 264 em Novembro e 164
em Dezembro.
A concessão de benefícios consiste no pagamento concedido a servidores relativo ao auxílio transporte, auxílio
alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e auxílio natalidade. Em 2015, foram concedidos 1.845.867 pagamentos distribuídos
entre os diversos benefícios já citados para os servidores desta Secretaria.
Na área de Modernização e Tecnologia, por meio de seus setores competentes, em 2015, desenvolveu as
seguintes ações:
 desenvolvimento de sistema de Acompanhamento de Planos, Programas e Projetos da SEEDF para o
gerenciamento dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria;
 desenvolvimento de ferramenta de BI – Business Intelligence (Inteligência de Negócios), visando a
disponibilização para as áreas gestoras da SEEDF;
 desenvolvimento de sistema de Cadastro de Processo de Tempo de Serviço para Aposentadoria. Com o
objetivo de inserir o cálculo do valor informado no processo de aposentadoria bem como calcular o tempo de serviço do servidor
para aposentadoria;
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 desenvolvimento de sistema de Cálculo de valor a receber (pagamento) Valor a que o servidor tem direito a
receber em sua remuneração;
 extração de dados para o Cartão Material Escolar. Verificação dos dados de alunos para pagamento do
benefício Material Escolar;

 sustentação do sistema CIEC - Cadastro das Instituições Educacionais Credenciadas do DF (Particulares),
visando a manutenção dos dados cadastrais das escolas da Rede Particular de Ensino, bem como o controle de concessão de
autorização de funcionamento para escolas da rede particular do DF;
 desenvolvimento de módulo de Creches Conveniadas visando o controle das creches conveniadas bem
como dos estudantes inscritos, encaminhados e matriculados;
 sustentação do sistema GESPRO. Promoção do gerenciamento
professores substitutos;

da contratação e pagamento de

 desenvolvimento da plataforma Participai. Visa disponibilizar para os responsáveis de estudantes, o Boletim
Escolar, o Histórico Escolar, informações sobre a frequência, Calendário Escolar, Regimento Escolar entre outras informações;
 desenvolvimento de módulo de Planejamento Ano Seguinte. Objetiva a montagem de cenário prospectivo
(turmas, alunos, professores, salas de aula, vagas) possibilitando o planejamento do atendimento aos estudantes da Rede
Pública de Ensino do DF para o ano letivo seguinte;
 evolução da Plataforma i-Educar, que é um sistema de Gestão Escolar WEB com banco de dados único e
sincronizado com o SIGRH. Atende o Ensino Regular Infantil, Fundamental e Médio das 657 escolas do DF. Tem o objetivo de
Substituir o SGE e disponibilizar novos recursos, dentre eles: Telematrícula, Bolsa Universidade, Socioeducação, Planejamento
de atendimento do ano seguinte, Transporte Locado, Diário de Classe Eletrônico;
 desenvolvimento de sistema de Remanejamento de Professores. Visa gerenciar o Concurso de
Remanejamento de Professores interno e externo;
 sustentação do sistema SGE. Manutenção das informações dos estudantes matriculados na Rede Pública
de Ensino do DF (cadastro e escrituração);
 integração dos dados do i-Educar com o SIGEP .visando a unificação dos dados constantes nos dois
sistemas;
 sustentação do sistema SISFREQ, que busca o registro de ocorrências da folha de ponto do servidor
(abono, férias, faltas, etc.);
 execução de contratos para o acompanhamento e execução dos contratos de empresas fornecedoras de
link dados para as instituições de ensino e de empresas fornecedoras de serviços de atendimentos técnicos e fornecimento de
computadores, impressoras e duplicadores;
 monitoramento de rede, visa o monitoramento dos links de dados fornecidos às unidades de ensino,
coordenações regionais e sedes;
 monitoramento dos links de dados fornecidos às unidades de ensino, coordenações regionais e sedes
 manutenção e configuração de software. Pretende manter e configurar softwares de baixa e média
complexidade como: PROTOCOLO, SIGRH, SGE ONLINE, SIGO, SIGRHWEB, SOIWEB, CICOP, SISGEPAT, SGE BASE
LOCAL E ONLINE;
 protótipo de plataforma para apoiar a realização de conferências e seminários para apresentação dos
Projetos Políticos Pedagógicos , de modo a facilitar a administração de seminários e congressos por profissionais da Rede
Pública de Ensino; e
 desenvolvimento do projeto Escola na Cultura Digital por meio das seguintes ações:
o projeto de implantação de plataforma de participação social visando possibilitar a participação social por
meio de ferramenta para consulta pública;
o definição do Dia da Cultura Digital, tem como mote, a valorização dos professores, assistentes e estudantes
que já atuam com projetos de Cultura Digital;
o protótipo de rede social de aprendizagem (Rede Aprender), objetiva articular ideias, projetos e eventos de
toda a Rede Pública de Ensino do DF;
o protótipo de Portal de Bibliotecas Digitais. Visa oferecer acesso a material didático e a informação científica
produzidos por profissionais da Rede, a informação em Ciência e Tecnologia, a jogos e aplicativos educacionais e a museus, a
bibliotecas estrangeiras para atendimento dos Centros Interescolar de Línguas, a videoteca e aos vídeos produzidos pelo
Canal-E;
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o protótipo de plataforma de transmissão instantânea de áudio e vídeo Possibilitando a realização de
palestras e reuniões a distância; e
o projeto de Formação Continuada em Cultura Digital Promover reflexão e formação continuada em aspectos
relacionados à Cultura Digital.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – UO:
34.101x
A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, órgão de administração superior, diretamente
subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.301, de 21 de janeiro de 1999, inicialmente estruturada por
meio do Decreto nº 20.616, de 21/09/1999, publicado no DODF nº 183, de 22/09/1999, e alterada pelos Decretos 26.688, de
29/03/2006, publicado no DODF de nº 63, de 30/03/2006 e Decreto 27.946, de 14/05/2007, publicada no DODF de nº 92, de
15/05/2008, alterado pelos Decretos de n os28.452, de 20/11/2007, publicado no DODF de 21/11/2007 e 30.225, de
30/03/2009, publicado no DODF de 02/04/2009, recentemente esta Secretaria foi reestruturada administrativamente por meio
do Decreto nº 33.213/2011, de 21/09/2011 e tem por competências básicas:
I. Propor e executar as políticas e diretrizes do esporte, educação física, recreação e lazer do Distrito Federal;
II. Desenvolver programas e planos para a prática de esporte, educação física, recreação e lazer do Distrito
Federal;
III. Incentivar e apoiar a realização de eventos esportivos e recreativos;
IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação esportiva;
V. Credenciar e cadastrar entidades representativas de estabelecimentos de práticas esportivas;
VI. Administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro desportivo Ayrton Senna, além dos
equipamentos esportivos que lhe forem designados;
VII. Identificar as carências e demandas e promover a articulação intergovernamental e comunitária na busca e
aplicação de recursos técnicos e financeiros, destinados à promoção do esporte, educação física, recreação e lazer;
VIII. Promover a celebração de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de cooperação;
IX. Coordenar, dirigir, controlar e supervisionar a execução das atividades dos órgãos que lhe são diretamente
subordinadas;
X. Elaborar e propor seu programa anual de trabalho;
XI. Estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados às suas áreas de
competência;
XII. Elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que se fizerem necessários; e
XIII. Exercer outras competências que lhe forem conferidas.
Com a publicação do Decreto nº 36.828, de 22/10/2015, publicado no DODF nº 205 de 23/10/2015, no artigo 1º,
a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF passa a integrar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a
qual teve sua denominação alterada para Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federa
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal
Estagiários
Outros
Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
08
02
12
2
22
02
02
20
02

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
03
24
95
07
14
01
208
105
39
105
39

Total
37
107
23
01
208
376
02
374

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

288

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEEDF

3. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

SOB

OBJETIVO GERAL: Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos
grandes e mega eventos esportivos.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
50.000
2488 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL
50.000
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
2.800.000
3062 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS
DO DISTRITO FEDERAL
500.000
3063 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS NAS REGIÕES
DO DISTRITO FEDERAL
1.500.000
3070 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM
DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL
800.000
1793 - REALIZAÇÃO DA UNIVERSÍADE 2019
50.000.000
0001 - REALIZAÇÃO DA UNIVERSÍADE 2019--DISTRITO FEDERAL
50.000.000
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL
409.000
3850 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL-APOIO PROJETO CAPOEIRA - TRABALHO
SOCIAL
309.000
5821 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL
100.000
2425 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS
785.500
0001 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO
FEDERAL
785.500
2474 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA
100.000
0001 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURAMANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS - PAC E CENTRO DE
INICIAÇÃO ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL
100.000
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
50.100
2571 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER-DISTRITO FEDERAL
50.100
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
3.883.826
0002 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO
FEDERAL
3.465.120
9575 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA E
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS-DISTRITO
FEDERAL
218.706
9579 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO
AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO
200.000
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
3.121.815
6669 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL
3.121.815
8536 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVAIMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO DE PLANALTINAPLANALTINA
0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
505.000
3979 - APOIO A EVENTO - CORRIDA DO FOGO
200.000
3980 - APOIO A EVENTO - CORRIDA TIRADENTES
200.000
5876 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO
FEDERAL
105.000
6026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CIRCUITO DE CORRIDASDISTRITO FEDERAL
0
4035 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS
21.646.110
0001 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO
FEDERAL
21.646.110
0005 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOSEQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS-DISTRITO
FEDERAL
0

DESOESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0

LIQUIDADO
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
948.390

0
936.999

0
936.999

948.390
0

936.999
0

936.999
0

0

0

0

37.725

37.725

37.725

37.725
11.001

37.725
11.000

37.725
11.000

11.001

11.000

11.000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
19.339.957

0
19.123.341

0
19.123.341

19.339.957

19.123.341

19.123.341

0

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL
4090 - APOIO A EVENTOS
5.350.000
0042 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
1.000.000
3419 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM
TODO DF
1.000.000
3423 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL
1.500.000
3424 - APOIO A EVENTOS - COMPETE BRASÍLIA PARAOLÍMPICO
500.000
3761 - APOIO AO ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL
250.000
3793 - APOIO À EVENTOS ESPORTIVOS EM TODO O DISTRITO
FEDERAL - 2015
1.000.000
5922 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCUITO DE
CORRIDA DE RUA NO-DISTRITO FEDERAL
100.000
5973 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO ENCONTRO DE BAMBAS DE
CAPOEIRA NO GUARÁ- GUARÁ
0
5976 - APOIO A EVENTOS-COMPETE BRASILIA PARAOLIMPICODISTRITO FEDERAL
0
5977 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS
REGIÕES ADMINSTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
0
5982 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROGRAMA BOLEIROS NODISTRITO FEDERAL
0
5984 - APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS EM VÁRIAS REGIÕES DO-DISTRITO FEDERAL
0
5993 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "CAMPEÕES DA
VIDA DE JUDÔ"- SOBRADINHO
0
4091 - APOIO A PROJETOS
4.990.100
0002 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA JOVEM
COMPETIDOR-DISTRITO FEDERAL
50.000
0003 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE
PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
100.000
0005 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO
FEDERAL
800.100
0007 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
10.000
0011 - APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADORDISTRITO FEDERAL
100.000
3815 - APOIO A PROJETOS - CAMPEONATO DE VOLEY DE PRAIA
300.000
3816 - APOIO A PROJETOS - CAMPEONATO DE BASQUETE
400.000
3822 - APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA
1.000.000
3823 - APOIO A PROJETOS - BOLEIROS
500.000
3824 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA IDOSOS DO
DISTRITO FEDERAL
1.065.000
3825 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL
665.000
5827 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO CIRCUITO
BRASILIENSE DE SKATE-DISTRITO FEDERAL
0
5828 - APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS BOLEIROSDISTRITO FEDERAL
0
5829 - APOIO A PROJETOS-BOLEIROS-DISTRITO FEDERAL
0
5832 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO ESPORTE AO
ALCANCE DE TODOS-DISTRITO FEDERAL
0
5833 - APOIO A PROJETOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO
MAIS BRAZIL DE FUTEBOL NO DF-DISTRITO FEDERAL
0
5838 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASILIA-DISTRITO
FEDERAL
0
5850 - APOIO A PROJETOS-CAMPEONATO BRASILEIRO
ESCOLAR DE VOLEI-DISTRITO FEDERAL
0
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
4.680.218
0001 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS
DA SESP-DISTRITO FEDERAL
4.680.218
4177 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS
ESPORTIVOS
200.000
3837 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
200.000
4178 - APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
10.000
0001 - APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL
10.000
7244 - REFORMA DE ESTÁDIO
8.844.135
4163 - REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL
8.844.135
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA
1.780.000
0003 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL
1.780.000
TOTAL DO PROGRAMA 6206
109.205.804
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DESOESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2.545.628
2.108.469
2.108.469
725.088
594.670
594.670
0

0

0

1.492.841
0
0

1.264.678
0
0

1.264.678
0
0

0

0

0

327.699

249.121

249.121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.896.986

0
1.810.026

0
1.810.026

7.435

7.435

7.435

69.997

69.997

69.997

1.152.086
337.508

1.142.198
335.479

1.142.198
335.479

79.960
0
0
250.000
0

8.442
0
0
246.474
0

8.442
0
0
246.474
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.779.085

0
1.743.553

0
1.743.553

1.779.085

1.743.553

1.743.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
20.333
10.167
10.167
20.333
10.167
10.167
1.507.580
1.507.580
1.507.580
1.507.580
1.507.580
1.507.580
28.086.683
27.288.859
27.288.859
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Objetivo Específico: 001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática esportiva em todo o Distrito Federal, por meio
da oferta de oportunidades de prática esportiva à população, tanto no fomento, implementação e execução dos
programas e projetos quanto na disponibilização de equipamentos esportivos de qualidade para atender as
demandas sociais.
Indicadores:
Unidade Índice
de
mais
Medida Recente

Denominação do Indicador

Desejado Em
Periodicidade
Fonte da
Resultado 2012 2013 2014 2015
de Apuração
Informação

Apurado
em

956

Quantidade de Eventos Esportivos
Apoiados e/ou Realizados

Unidade

45

31/12/2010

Anual

957

Quantidade de Projetos Esportivos
Apoiados e/ou Realizados

Unidade

-

31/12/2010

Anual

Desejado

66

81

91

101

Alcançado

54

131

47

Desejado
Alcançado

35
03

45
01

55
00

10
75
01

SUPEL
SUPEL

O único projeto esportivo, no âmbito da Secretaria de Estado de Esporte, seria a realização de Projeto de Lei –
Especial, a ação Universíade 2019, referente a 30ª Universíade de Verão de 2019, porém não houve execução na ação,
devido a Lei de responsabilidade Fiscal. O único projeto previsto em 2015 refere-se as Olimpíadas Rio 2016.

Objetivo Específico: 002 – Estimular, apoiar, implementar e executar ações esportivas para o Distrito Federal,
contemplando as três manifestações esportivas: esporte educacional, de participação e de alto rendimento.
Indicadores:
Denominação do Indicador
Quantidade de Eventos
Esportivos Apoiados e/ou
Realizados
Quantidade de Projetos
957 Esportivos Apoiados e/ou
Realizados
Quantidade de Atletas
960
Assistidos
Pessoas atendidas nas
1148
Unidades da SESP
956

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Desejado Em

Periodicidade
Resultado
de Apuração

2012

2013

2014

2015

Unidade

45

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

66

81

91

101

54

131

47

10

Unidade

-

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

35

45

55

75

03

01

00

01

Unidade

1.743

31/12/2010

Anual

Pessoa

51.064

31/12/2011

Anual

Fonte da
Informação
SUPEL
SUPEL

Desejado 1.800 1.950 2.150 2.250
Alcançado 1.419 2.513 3.822
991
Desejado 53.000 53.000 62.031 62.031
Alcançado 47.621 42.279 64.259 64.642

SUPEL
SUPEL

O indicador “quantidade de Atletas Assistidos” correspondem à soma de atletas atendidos em novembro e
dezembro pelos Programas Compete Brasília e Bolsa Atleta.
O indicador “pessoas atendidas nas Unidades da SESP” correspondem à soma do número de pessoas
atendidas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos em novembro e dezembro de 2015 (+) a soma do número de alunos
matriculados na Escola de Esporte.

Objetivo Específico: 003 - Construir e manter uma rede de infraestrutura que propicie a prática esportiva no Distrito
Federal.
Indicadores:
Denominação do Indicador
Espaços Esportivos
Disponibilizados
Espaços Esportivos
967
Mantidos
964

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Unidade

05

31/12/2010

Anual

Unidade

05

31/12/2010

Anual

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

10
09
08
09

12
02
12
15

14
15
12
15

16
15
17
15

Fonte da
Informação
SEL
SEL
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Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
964

Espaços Esportivos
Disponibilizados

Unidade
de Medida

Índice
mais
recente

Unidade

05

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2010
Anual
Alcançado
Apurado
em

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

10
09

12
11

14
15

16
15

Fonte da
Informação
SEL

Estádio Bezerrão:
Eventos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2015

01

INICIO

FIM

EVENTO

13/11/15

14/11/2015

Campeonato Nacional de futebol americano

EMPRESA

SITUAÇÃO

Associação dos jogadores dos
tubarões do cerrado

Realizado

Público
502

Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer

Ginásio Nilson Nelson:
Um ginásio de esportes multiuso localizado, junto ao eixo monumental, entre o Estádio Nacional Mané
Garrincha e o Palácio do Buriti. Fazendo parte do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna.
Eventos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2015:
INICIO
FIM
EVENTO
05/11/15
01 05/11/15
Sec. educação
02 06/11/15
07/11/15
MMA batizado federal GladiatorsCombat
03 13/11/15
16/11/15
41º Congresso Nacional da UBES
04
12/11/15
15/11/15
Pré jornada mundial da juventude
05 17/11/15
18/11/15
Marcha das mulheres negras
06 19/11/15
23/11/15
Show legião urbana
07 23/11/15
30/11/15
Torneio internacional
08 26/11/15
30/11/15
Iikairos
09 02/12/15
04/12/15
Shooto Brasil
10 08/12/15
10/12/15
Colação de Grau Col. Militar
11 11/12/15
13/12/15
Vem Louvar XXXI
12 16/12/15
21/12/15
Cantata de Natal 1.000 vozes
Fonte: Subsecretaria de Políticas do Esporte e Lazer

EMPRESA
Sec. educação
Federal GladiatorsCombat
UBES
Paroquia Nossa Senhora de Lourdes
Secretaria de cultura
Aci / oh! Artes
Federação handebol
Assoc. Padre Júlio Negrizzola
Terravista eventos
Colégio Militar Dom Pedro II
Renovação Carismática Católica
Assembleia de Deus - ADTAG

SITUAÇÃO
Realizado
Realizado
Realizado
Cancelado
Realizado
Cancelado
Realizado
Cancelado
Cancelado
Realizado
Realizado
Cancelado

Público
00
7.000
5.000
-10.000
-5.000
--3.000
10.000
--

Autódromo Internacional de Brasília:
O Autódromo Internacional Nelson Piquet, está localizado em Brasília, fazendo parte do Complexo Poliesportivo
Ayrton Senna. Tem o traçado misto. Possui seis curvas para a esquerda e seis para a direita. A extensão é de 5.475,58 metros
e a maior reta tem 750 metros.
Eventos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2015.
INICIO

FIM

EVENTO

1 21/11/15
22/11/15
Formula DriftPodiumRace
Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer

Promotor

SITUAÇÃO

Calandi

Realizado

Público
2.500

Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos
O Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos - COPs é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal sob forma de parcerias. Está baseado na política pública do
GDF de inclusão social por meio do esporte e tem como objetivo assegurar o atendimento socioeducativo por meio da prática
esportiva e ações transversais e assim contribuir para o pleno desenvolvimento humano.
O Programa Vilas Olímpicas foi criado em 01 de janeiro de 2007, por meio do Decreto Nº 27.591, como uma das
competências da Secretaria de Estado de Esporte.
Em 16 de outubro de 2009 foi inaugurada a primeira Vila Olímpica, Rei Pelé em Samambaia. A administração
das Vilas era feita por meio de contrato de gestão com entidades sem fins lucrativos, ONGs.
Em 2011, os contratos de gestão existentes foram extintos, por meio de determinação judicial, e o GDF/SEL
assumiu a gestão administrativa do Programa passando a denominá-los de Centros Olímpicos. Na nova gestão foram
celebrados convênios com entidades sem fins lucrativos a fim de atender as demandas da gestão pedagógica do Programa.
Esses convênios são normatizados por meio de Edital de Chamamento Público, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
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A partir de 16 de maio de 2014, o Programa passou a ser denominado de Centros Olímpicos e Paralímpicos
ampliando a sua abrangência.
Os serviços são executados em convênio com Organizações da Sociedade Civil em regime cooperação,
através de projetos pedagógicos de fomento ao esporte e lazer interligados ao desenvolvimento de atividades esportivas e
outras ações de intercâmbios com atividades culturais e sociais, bem como, gerenciar atos que possam promover a
manifestação relativa à diversidade, meio-ambiente, atividade física e qualidade de vida.
As atividades desenvolvidas pelo convênio são supervisionadas pela Coordenação dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos, examinando aspectos qualitativos e quantitativos, assim como seus respectivos controles. Essa abordagem
possibilita uma análise global e o conhecimento das informações necessárias para ajustar o planejamento elaborado, com o
objetivo de mantê-lo sempre atualizado aos interesses maiores do Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos.
Os Centros Olímpicos e Paralímpicos têm em sua estrutura de funcionamento o desenvolvimento de três
programas, construídos sobre a fundamentação, conceituação e classificação esportiva nacional, definidas em:
Programas
Desenvolvimento Motor - I - 04 a 06 anos; Desenvolvimento Motor - II - 07 e 08 anos
Iniciação Esportiva – 09 a 11 anos
Preparação Esportiva - I – 12 e 13 anos; Preparação Esportiva - II – 14 a 17 anos
Esporte Participação
Participação -I – 18 a 35 anos; Participação- II – 36 a 59 anos ; Participação –III – a partir de 60 anos
Esporte
PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO (Objetivo do Programa é formar jovens atletas que estejam aptos a representar o
Rendimento
Distrito Federal em competições locais, nacionais e internacionais.)
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
Esporte
Educacional

As atividades se realizam em três turnos (Matutino, Vespertino e Noturno) abertas ao público participantes dos
programas de terça à sexta-feira, podendo funcionar das 06h45 às 21h45, e Sábado de 07h00 às 12h00 de acordo com a
necessidade e interesse da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.
Aos finais de semana os Centros Olímpicos e Paralímpicos, disponibilizam a sua infraestrutura como espaço de
convivência e lazer, das 9 às 16 horas ao público que busca apenas um local para praticar esportes com os amigos.
As pessoas com deficiência podem fazer modalidades regulares ou especificas definidas através da avaliação
funcional realizada pela Coordenação de Pessoas com Deficiência – CPD, que é capacitada pela Associação de Centro de
Treinamento de Educação Física Especial – CETEFE que mantem termo de colaboração técnica com a Secretaria. As
empresas conveniadas além das atividades pedagógicas, oferecem aos alunos e a comunidade cursos de qualificação social
desenvolvidos de acordo com o Plano de Trabalho das empresas conveniadas.
Programa Futuro Campeão
Em 26 de novembro de 2012, a SEL lançou o Programa Futuro Campeão - PFC, desenvolvido nos COPs com o
objetivo de formar jovens atletas e Paratletas que estejam aptos a representar o Distrito Federal em competições locais,
nacionais e internacionais e assim, contribuir para o desenvolvimento esportivo do DF. O Programa tem como diferencial
disponibilizar o Técnico especialista da modalidade, oferecer vale transporte para que os atletas possam ir aos treinos, além do
lanche com o intuito de contribuir para o seu desempenho.
Os COPs que atendem ao programa com suas respectivas modalidades são:
COPS

Modalidade

Estrutural

Ginastica acrobática

Gama

Saltos Ornamentais

Recanto das Emas

Vôlei

Samambaia

Natação

Santa Maria

Basquete

São Sebastião

Tênis
Ginastica rítmica
Vôlei sentado (paralímpico)

Ceilândia (Setor O)
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Atualmente estão implantados e em funcionamento 11 (onze) Centros Olímpicos e Paralímpicos:
1. Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia;
2. Centro Olímpico de e Paralímpico Ceilândia;
3. Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural;
4. Centro Olímpico e Paralímpico do Gama;
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5. Centro Olímpico e Paralímpico Recanto das Emas;
6. Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo I;
7. Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia;
8. Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria;
9. Centro Olímpico e Paralímpico São Sebastião;
10. Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho;
11. Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O.
O Programa prevê, ainda, parcerias entre órgãos públicos e a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e
Lazer, por meio da disponibilização de espaço físico dos COPs para o desenvolvimento de atividades desses órgãos, conforme
a seguir:
 Secretaria de Estado de Saúde:
O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são
responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As
equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes,
e na manutenção da saúde desta comunidade.
COPsque possuem o Programa Saúde da Família: Estrutural, Gama, Recanto das Emas e São Sebastião.
 Secretaria de Estado de Cultura:
O PROGRAMA MALA DO LIVRO amplia as possibilidades de acesso ao livro com a utilização de
minibibliotecas para atividades de empréstimo, tendo por objetivo incentivar e formar o hábito da leitura, democratizar o acesso
ao livro e a informação e, ainda, apoiar o exercício da cidadania.
COPs que possuem o Programa Mala do Livro: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
 Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Parceria com as Coordenações Regionais de Ensino):
O PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL,tem o objetivo de contribuir para a educação integral, conforme
determinação do Plano de Governo.
COPs que possuem o Programa Escola Integral: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
O CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - CID, utiliza os espaços nos COPs para que possam ser realizadas
as atividades dos CIDs para treinamento, bem como para competições.
COPs que possuem o Programa iniciação desportiva – CID: São Sebastião
 Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude:
O PROGRAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE-PSC, LIBERDADE ASSISTIDA -LA) E SEMILIBERDADE, tem o objetivo de contribuir para a recuperação dos adolescentes/jovens que cumprem medidas sócio educativas,
dando ao adolescente a oportunidade de estar em um ambiente saudável e familiar, onde os valores do esporte são
vivenciados.
COPs que possuem o Programa Prestação de Serviço à Comunidade-PSC, Liberdade Assistida -LA) e SemiLiberdade: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
O PROJETO ESPORTE ACESSO DE TODOS, consiste em realizar atividades esportivas para contribuir com a
ressocialização dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa nas unidades de internação e proporcionar momentos
de lazer e diversão no período das férias escolares.
COPs que participam do Programa de Orientação Socioeducativa: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
 Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos:
O PROGRAMA O CENTRO DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA-COSE, consiste em trabalhar os aspectos
biopsicossociais com crianças, jovens e adolescentes nas diversas modalidades esportivas, oferecidas nos COPs, utilizando-se
como base o esporte.
COPs que possuem o Programa o centro de orientação socioeducativa-cose: Brazlândia, Estrutural e Santa
Maria.
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 Projeto Instituto do Tênis:
O PROJETO INSTITUTO DO TÊNIS, consiste em implementar e realizar a modalidade de tênis, mediante a
realização de eventos, cursos e múltiplas atividades nas instalações dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de forma gratuita e
planejada direcionada aos alunos.
COPs que possuem parceria com o Projeto Instituto do Tênis: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
Total de atendimentos nos Centros Olímpicos e Paralímpicos–Novembro e Dezembro
Atendimentos
Alunos Matriculados
Usuários do Espaço de Convivência e Lazer
Atendimentos da Gerencia de Apoio Social
Qualificação Social
Participação em eventos – Internos
Participação em eventos – Externos.
Cessão de Espaço (usuários)
Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)
Programa Saúde da Família (PSF) Atendimento a alunos
Programa Saúde da Família (PSF) Atendimentos as famílias
Escola Integral
TOTAL GERAL
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Total
35.112
5.963
314
316
12.076
1.481
8.124
26
6.900
88.379
4.015
162.706

Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – COPS – ao final de Dezembro.
Matriculados 1º e 2º modalidade
COPS

Regular

Idosos
146
313
38
107
248
230
351
248
303
837
59
2.880

1.717
3.409
2.678
2.327
2.702
2.395
4.202
2.269
3.255
4.731
1.326
31.011

Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Setor O
Sobradinho

TOTAL
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Pessoas com
Deficiência
61
122
21
73
181
74
156
69
93
147
23
1.020
35.112

Programa Futuro Campeão
(PFC)
0
0
11
33
45
0
30
33
22
27
0
201

Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos– Novembro e Dezembro.
COPS

Atendimentos da Gerencia
de Apoio Social (GAS)
Internos

Externos

Brazlândia
30
0
Ceilândia
71
1
Estrutural
0
0
Gama
25
0
Recanto
70
0
Riacho Fundo
51
0
Samambaia
31
0
Santa Maria
7
0
São Sebastião
28
0
Setor O
0
0
Sobradinho
0
0
TOTAL
313
1
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Qualificação
Social

Participação em
eventos –
Internos

Participação
em eventos –
Externos.

Cessão de
Espaço
(Usuários)

12
85
0
13
18
75
39
15
59
0
0
316

0
3.106
295
594
968
1.082
2.151
1.559
2.321
0
0
12.076

20
182
0
260
203
38
89
301
379
9
0
1.481

0
0
3.048
3.400
900
0
220
556
0
0
0
8.124

Usuários do
Espaço de
Convivência e
Lazer
774
623
524
1.007
211
138
902
572
644
286
282
5.963
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Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parcerias

COPS

Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude.
Prestação de Serviço à
Comunidade (PSC)

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento
Humanoe Social

Secretaria de Estado de Saúde
Programa Saúde da Família (PSF)
Atendimentos as famílias

Hemocentro

Cose

0
12615
12402
24402
36387
0
0
0
2573

0
0
0
0
0
0
0
0
0

53
0
43
0
0
0
0
29
0

Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião

2
3
0
0
5
6
6
0
4

Atendimento a
alunos
0
288
2923
1244
2100
0
0
0
345

Setor O
Sobradinho

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6.900

88.379

0

125

TOTAL
26
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parcerias
Secretaria de Estado de Cultura

COPS

Mala do Livro (Empréstimos)

Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Setor O
Sobradinho
TOTAL
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

110
47
0
146
70
172
191
43
167
0
0
946

Regionais de Ensino
Escola Integral

CID

262
629
721
320
0
424
409
488
122
145
495
4.015

0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
69

Eventos
Eventos Internos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos
COP
Brâzlandia
COP

Ceilândia

COP
Estrutural

Data
26/11/2015

Descrição do evento
Novembro Azul

Data
07/11/2015
21/11/2015
21/11/2015
05/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
12/12/2015
18/12/2015
19/12/2015

Descrição do evento
Festival Esportivo - Basquetebol, Voleibol, Atletismo e Natação
2° Torneio Regional de Bocha
Mutirão da saúde para emissão de atestado Médico.
Fase final de Futsal
Fase final de Futebol Society
Encerramento do Tema Transversal
Troca de Faixa dos alunos do Karatê
Formatura dos alunos de Capoterapia
Fase final de Futebol Society
Festa de Natal
Entrega do Certificado dos alunos do curso - Jovem Repórter
Fase Final da apresentação de Ginástica Rítmica

Data
21/11/2015
22/11/2015

Descrição do evento
Manha da Saúde UCB/SEL
Exame de troca de Faixa do Karatê

Total de Participantes
222
222
Total de Participantes
110
36
220
60
80
100
60
110
30
2200
30
70
3.106
Total de Participantes
152
43
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COP

Data

COP

Data
24/11 a 27/11/2015
28/11/2015

Gama
COP

Recanto

COP

Riacho

COP

Samambaia

COP

Santa Maria

COP

São Sebastião

Data
01/11/2015
14/11/2015
21/11/2015
22/11/2015
28/11/2015
12/12/2015
13/12/2015
Data
07e 08/11/2015
05/11/2015
14/11/2015
20/12/2015
Data
28/11/2015
02/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
06/12/2015
Data
16/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
05/12/2015
06/12/2015
06/12/2015
12/12/2015
12/12/2015
12/12/2015
Data
08/11/2015
28/11/2015
05/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
13/12/2015
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Total de Participantes
195
Descrição do evento
Total de Participantes
III Feira de Troca do COPAG.
422
Torneio Interno de Futebol Society do COPAG.
172
594
Descrição do evento
Total de Participantes
Treinamento de natação
12
Festval de Futsal
45
Seletiva para o Programa Futuro Campeão
111
Festival de Karatê
70
Tema transversal: Caminhada saudável novembro Azul
70
Troca de faixa Karate
550
Festival Comemorativo de Futebol Society
110
968
Descrição do evento
Total de Participantes
Festival Olimpico e Paralimpico – Fase Final
52
Entrega de Certificado Robótica de Lego
48
Festival Olimpico e Paralimpico – Fase Final
89
Festa de Natal
893
1.082
Descrição do evento
Total de Participantes
Copa Esportiva de Ginástica Rítmica
54
Curso da Embrapa - Plantio de Horta em pequenos espaços
21
Tema Transversal - Concurso de Receita de Alimentos Reaproveitaveis
16
Troca de Faixa do Jiu-Jitsu
44
Festa de Natal
2016
2.151
Descrição do evento
Total de Participantes
Campeonato Santão Futsal 2015
82
JESM2015 - Jogos de Voleibol
17
JESM2015 - Jogos de Basquete Sub 17
7
JESM2015 - Jogos de Voleibol Feminino Sub 17
55
JESM2015 - Jogos de Basquete Sub 17
78
Novembro Azul COPASM
234
Campeonato Santão Futsal 2015
83
III Torneio de Bocha Paralímpica
43
Exame de faixa Karatê
164
Copa Santão de Futsal
100
Festival Interno de Natação
377
Festival de Ginástica Rítmica
50
Final da copa Santão de Futsal feminino
269
1.559
Descrição do evento
Total de Participantes
Festival Olímpico e Paralímpico – fase final
420
Seletiva do Programa Futuro Campeão de Tênis
1
Encerramento do Tema Transversal
303
Entrega dos Diplomas do Lego
36
Final das Copas de Futebol, Futsal
169
Troca de Faixa do Judô
45
Festa de Natal
1.420
2.394
12.076
Descrição do evento
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Participação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos em Eventos Externos
COP

Data

Brâzlandia
COP

Descrição do evento
07/11/2015 2º Revezamento 03 horas nadando - Defer

Data
08/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
14/11/2015
05/12/2015
13/12/2015

Ceilândia

COP

Descrição do evento
Festival Esportivo - Basquetebol, Voleibol, Atletismo e Natação - COP São Sebastião
1° Torneio Regional de Bocha - SEST/ SENAT
Visita ao Correio Brasiliense
Festival Esportivo - Basquetebol, Voleibol, Atletismo e Natação - COP Samambaia
Torneio de Bocha - CIEF
Vila Brasil - Parque da cidade

Data

Gama

COP

Descrição do evento
01/11/2015 Maratoninha 2015.
07/11/2015 3ª Etapa do Circuito Brasília de Saltos Ornamentais 2015.
07/11/2015 2º Revezamento de 3 Horas Nadando. -DEFER
3ª Copa Gerardo Coelho de Karatê – Open Nacional do DF e Jogos Escolares de Karatê
08/11/2015
2015 do DF.
10/11/2015 VI Torneio Regional de Bocha Paralímpica.
13/11/2015 Amistoso de Futsal Masculino, entre COPAG X SESC Gama.
14/11/2015 Revezamento de Natação 15 Horas Nadando. -sesc
21/11/2015 II Torneio de Bocha Adaptada 2015 Parque da vaquejada
23/11 a 28/11/2015 Jogos Escolares 2015 (Paralimpiadas Nacional). Natal – RN.
25/11 a 29/11/2015 Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais C e D. João Pessoa – PB
05/12/2015 3º Torneio de Bocha Paralímpica 2015.
11/12/2015 Encontro dos Agentes Comunitários da Leitura do DF – Mala do Livro.
Data

Recanto das
Emas

COP

Samambaia

COP

Santa Maria

Descrição do evento
Circuito Caixa de Maratoninha
03 Horas Nadando
15 Horas Nadando
Seletiva Futuro Campeão
Copa SESI de Voleibol
Copa SESI de Voleibol
Copa das Embaixadas de Futebol
Festival Mirim de Voleibol Federação do DF

10/11/2015
11/11/2015
21/11/2015
04/12/2015

Descrição do evento
VI Torneio de Bocha Adaptada SEST-SENAT
Visita ao diário associados
Seletiva de Vôlei Feminino Cop Recanto das Emas
Campeonato de bocha Cief

Data

Riacho
COP

01/11/2015
07/11/2015
14/11/2015
21/11/2015
21/11/2015
22/11/2015
28/11/2015
28/11/2015

Data
05/11/2015
09/11/2015
21 e 22/11/2015
14/11/2015
21/11/2015
26/11/2015
25 a 28/11/2015
26/11/2015
21 e 22/11/2015
01/12/2015
12 e 13/12
12/12/2015
13/12/2015
Data
03/11/2015
05/11/2015
07/11/2015
07/11/2015
18/11/2015
21/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
26/11/2015
26/11/2015

Descrição do evento
Aulão de caminhada e corrida em frente o Cop
5º Copa de Bocha do SestSenat
6° etapa das categorias Infantil, Juvenil e Junior e Torneio de Encerramento FDADF 2015
Festival de Escolas de Natação da FDA – DF 4° etapa – Pré Mirim, Mirim e Petiz
Torneio de Bocha Parque da Vaquejada
Aulão de caminhada e corrida em frente o Cop
Campeonato Brasileiro de Natação – Troféu Carlos Campos Sobrinho (João Pessoa-PB)
Seletiva de voleibol - PFC
Brasiliense de badminton e parabadminton
Cerimônia de Premiaçao aos "Destaques Aquáticos 2015"
Campeonato Brasileiro - Etapa Nacional De Parabadminton
Campeonato Brasileiro de Natação – Troféu Maurício Bekenn (São Paulo-SP)
Vila Brasil - Parque da cidade
Descrição do evento
Campeonato de Basquete Sub 17 – Disputa 3° lugar
Campeonato de Basquete Sub 16 – Disputa 3° lugar
Campeonato Santão Futsal 2015 Sub 10 e Sub 12.
3 Horas Nadando - SEL
Campeonato de Basquete - UCB
Torneio de Bocha Paralimpica
JESM2015 - Jogos de Futsal Sub 13
JESM2015 - Jogos de Futsal Sub 11
JESM2015 - Jogos de Futsal Sub 17
JESM2015 - Jogos de Futsal Sub 11 Feminino
Campeonato Santão Futsal 2015 – SUB 10

Total de Participantes
20
20
Total de Participantes
50
6
30
80
6
10
182
Total de Participantes
21
58
38
42
4
30
34
8
6
6
10
3
260
Total de Participantes
8
32
45
71
13
13
8
13
203
Total de Participantes
1
28
8
1
38
Total de Participantes
15
2
16
9
3
10
1
17
1
6
1
1
7
89
Total de Participantes
13
13
56
45
13
12
15
15
15
18
18
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COP

Data
26/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
28 e 29/11/2015

COP

Data
01/11/2015
07/11/2015
14/11/2015
16/11/2015
28/11/2015
05/12/2015
07/12/2015
12/12/2015
13/12/2015

São Sebastião

COP
Setor O

Data
18 a 21/11/2015

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEEDF
Total de Participantes
18
20
20
5
5
301
Descrição do evento
Total de Participantes
Maratoninha da Caixa
30
Festival Olímpico e Paralímpico – fase final no Centro Olímpico e Paralímpio Parque da
65
vaquejada
Festival Olímpico e Paralímpico – fase final no Centro Olímpico e Paeralímpio Samambaia
86
Visita ao Correio Braziliense, Clube FM e TV Brasília com os Jovens Repórter
30
Aulão de alongamento no SKAT PARK de São Sebastião
35
Aulão de Alongamento - Skate Park de São Sebastião
48
Visita ao Hemocentro
35
Campeonato Brasileiro de Parabadminton - CIEF
25
Campeonato Brasileiro de Parabadminton - CIEF
25
379
Descrição do evento
Total de Participantes
Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado - Série B - Cidade de Recife Pernambuco
9
9
1.481
Descrição do evento
JESM2015 - Jogos de Futsal Sub-17
JESM2015 - Jogos de Futsal Sub 15Feminino
Campeonato Santão Futsal 2015 – SUB 10 e 12
1° Torneio Capital Feminino de Futsal – SUB 11 (Piquinique)
1° Torneio Capital Feminino de Futsal – SUB 11

Cessão de espaço dos Centros Olímpicos e Paralímpicos para eventos diversos
COP

Estrutural

COP
Gama
COP
Recanto
COP
Samambaia
COP
Santa Maria

Data

Descrição do evento

05/12/2015
06/12/2015
12/12/2015
17/12/2015

Evento Ação Integrada de Segurança com Cidadania
Ação Social para famílias carentes
Ação Social 7 FIGHT PELO SONHO
Confraternização Bombeiro Mirim da Estrutural

Data

Descrição do evento

Total de
Participantes
2.555
55
278
160
3.048
Total de
Participantes
1000
2000
3.000
Total de
Participantes
900
900
Total de
Participantes
220
220
Total de
Participantes
234
234
7.402

21/11 a 23/11/2015 Encontrão do E. J. C.
21/11 a 23/11/2015 "Ação Solidária Esperança Viva”
Data

Descrição do evento

14/12/2015

Festa de natal das creches do Recanto das Emas

Data

Descrição do evento

19/12/2015

Festa de Natal do Projeto Shalke

Data

Descrição do evento

28/11/2015

Novembro Azul COPASM

Cessão de espaço dos Centros Olímpicos e Paralímpicos - Eventos Esportivos
COP
Gama
COP

Santa Maria

Data
05/12/2015
13/12/2015

Descrição do evento
Festival de Handebol Adulto Masculino
Corrida - Associação de Corredores de Rua do Gama - CORGAMA

Data
16/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
28/11/2015

Descrição do evento
Campeonato Santão Futsal 2015
JESM2015 - Jogos de Voleibol
JESM2015 - Jogos de Basquete Sub 17
JESM2015 - Jogos de Voleibol Feminino Sub 17
JESM2015 - Jogos de Basquete Sub 17
Campeonato Santão Futsal 2015

Total de Participantes
100
300
400
Total de Participantes
82
17
7
55
78
83
322
722
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Programa Apoio a Eventos
A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer oferece apoio a eventos esportivos e de lazer no âmbito
do Distrito Federal. O apoio é dado por meio de infraestrutura de logística. Em novembro e dezembro foram apoiados 10
eventos.
Relação de eventos apoiados
Diretoria de Esporte de Participação e Rendimento
Novembro
Requerente

Nome do evento

Preparação da
Associação
Seleção Brasileira de
Desportiva de
Futsal Feminino para
Futsal do Distrito
o Mundial na
Federal
Guatemala
Federação
Metropolitana de 100 KM de Brasília
Ciclismo
Associação
Juventude
Desportiva AJUDE
Secretaria
Adjunta do
Esporte e Lazer

Federação
Brasiliense de
Handebol

VI Circuito de
Voleibol do DF – 6ª
Etapa

Data do evento

Local

Itens

Centro de Capacitação Física
do Bombeiro (CECAF) – Área
Especial – SAM Lote D
Modulo E

09 Micro-ônibus

01 de novembro de 01 de novembro de
2015
2015

Esplanada dos Ministérios –
Brasília DF

Estrutura boxtruss, gradil para
isolamento, confecção de
squezze, segurança noturno
com terno, recepcionista
português

07, 08, 14, 15, 21,
22, 28 e
29/11/2015

07, 08, 14, 15, 21, 22,
28 e 29/11/2015

Ginásio de Esporte do Núcleo
Bandeirante

48 árbitros de voleibol

27, 28 e 29 de
novembro de 2015

UNICEUB e Parque da
Cidade

Projetor multimídia 5000
ansilumens,

Ginásio Nilson Nelson

Tela com tripé,
Operador de equipamentos
audiovisuais,
Recepcionista português,
Confecção de squezze,
notebook,
Estrutura box truss,
Gradil para isolamento.
668 hospedagens
(Apartamentos) 11diárias ônibus
e 33 diárias de Micro-ônibus

13 a 21 de
novembro de 2015

VI Campanha Brasília
27, 28 e 29 de
de mãos Dadas pelo
novembro de 2015
Esporte

Torneio 04 Nações –
Handebol Feminino

Período de realização

20 a 30 de
novembro de 2015

13 a 21 de novembro
de 2015

20 a 30 de novembro
de 2015

Dezembro
Secretaria de
Estado da
Ação Integrada
segurança
Segurança com
pública e da Paz Cidadania
Social

05 de dezembro

Federação de
Desportivos
Aquáticos do
Distrito Federal

01 de dezembro de 01 de dezembro de
2015
2015

Destaques Aquáticos
2015

Centro Olímpico e Paralímpico
de Estrutural

09 banheiros químicos de luxo

Tribuna de Honra do Ginásio
Nilson Nelson

Coffe break - tipo I
Garçom uniformizado
Recepcionista português

05 e 06 de dezembro
de 2015

Ginásio de Esportes do
Cruzeiro – Brasília DF

Sofá 03 lugares,
Puffs ,tv 46' de plasma,
Auxiliar de serviços gerais,
Notebook,
Sofá 02 lugares,
Operador de equipamentos
audiovisuais,
Água mineral,
Mesa de centro,
Arranjo floral mesa
Recepcionista português

11 a 13 de
dezembro de 2015

11 a 13 de dezembro
de 2015

Quadra de Esportes da QN 07
- Riacho Fundo I

09,10, 11,12 e 13
de dezembro de
2015

09,10, 11,12 e 13 de
dezembro de 2015

Centro Cultural de Capoeira
Raízes do Brasil, na SCLRN
703 Bl A sala 31 Brasília – DF

Federação de
Jiu-Jitsu de
Brasília

Brasília Internacional 05 e 06 de
Open de Jiu-Jitsu
dezembro de 2015

Centro Cultural e
Social Grito de
Liberdade
Centro Cultural
de Capoeira
Raízes do Brasil

XI batizado e troca de
Cordel Cultural de
Capoeira
17º Encontro das
américas de
Capoeira e 9º

05 de dezembro

Refeição tipo 2 -jantar (13/12),
água mineral, monitor tv 50',
notebook,
Operador de equipamentos
audiovisuais,
Estrutura box truss
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Novembro
Requerente

Nome do evento

Data do evento

Período de realização

Local

Festival de Músicas
de Capoeira

Itens
Segurança noturno com terno,
Recepcionista português,
Coffe break - tipo i ,
Garçom uniformizado
Passagens Aérea
Teresina/BSB/Teresina 06
Recife/BSB/Recife 01
Imperatriz do Maranhão/BSB/
Imperatriz do Maranhão 01
Campinas/BSB/Campinas 01
Natal/BSB/Natal 02
Belo Horizonte/BSB/Belo
Horizonte 02
Salvador/Brasília/Salvador 02
Rio de Janeiro/BSB/ Rio de
Janeiro 01
Ribeirão Preto/BSB/ Ribeirão
Preto 01
Fortaleza/BSB/ Fortaleza 01
Nova York/BSB/ Nova York 01
São Francisco CA/BSB/São
Francisco CA 01

Fonte: Subsecretaria de Políticas do Esporte e Lazer

Programa Compete Brasília
O apoio é realizado por meio de concessão de passagens aéreas ou terrestres. E para que isso aconteça esta
Secretaria realizou a contratação de empresas especializadas no serviço de agenciamento de viagens a fim de apoiar atletas
com equipes técnica, em competições, no âmbito nacional e internacional, sendo beneficiados em novembro e dezembro de
2015, 706 pessoas - entre atletas e equipes técnica.
Passagens aéreas nacionais
Passagens aéreas internacionais
Passagens terrestres
TOTAL DE PASSAGENS
Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer

Nov
81
35
391
507

Dez.

Total

54
12
133
199

135
47
524
706

Programa - Bolsa Atleta
Criado pela Lei nº 2.402 de 15 de janeiro de 1999, o programa Bolsa Atleta visa garantir recursos para a
manutenção pessoal dos atletas em plena atividade esportiva, desde que não possuam outros patrocínios.
Tem por objetivo oferecer condições necessárias para que os atletas possam dedicar-se ao treinamento
esportivo e participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras.
Em novembro e dezembro de 2015 foram atendidos com o benefício 221 atletas e 154 Paratletas.
Modalidades Olímpicas
Qtd de
Atletas
Basquetebol
16
Atletismo
21
Ciclismo
14
Ginástica artística
12
Ginástica Rítmica
12
Handebol
8
Hipismo
10
Judô
31
Novembro
e
Natação
29
Dezembro
Iatismo / Vela
12
Taekwondo
10
Tênis
8
Tênis de mesa
6
Vôlei de Praia
12
Triatlo
4
Saltos Ornamentais
16
TOTAL
221
Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer
Meses

Modalidades

Estudantil
9
8
4
8
8
6
4
17
15
4
4
4
0
0
0
6
97

Estadual
2
6
6
2
2
2
2
6
6
4
4
2
4
0
0
4
52

Classificação
Nacional
Internacional
5
0
1
4
2
2
2
0
2
0
0
0
2
2
4
4
4
4
2
2
0
2
0
2
2
0
10
2
2
2
2
2
40
28

Olímpico B
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
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Modalidades Paralímpicas:
Meses

Modalidades

Qtd de Atletas

Atletismo
Badminton
Basquete em cadeira de rodas
Bocha
Futebol 5
Futebol 7
Futebol de Campo
Futsal
Novembro
Goal Ball
e
Guia Calheiro
Dezembro
Natação
Rugby
Tênis de Mesa
Tênis em cadeira de Rodas
Tiro com arco
Vela Adaptada
Vôlei de Praia
Vôlei Sentado
TOTAL
Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer

19
8
6
6
6
9
10
10
17
2
19
4
9
6
3
3
5
12
154

Estudantil A
7
0
0
3
0
5
2
0
3
0
7
0
1
2
0
0
0
0
30

Classificação
Distrital
7
4
6
3
0
4
4
5
10
2
9
4
4
4
3
3
2
0
74

Nacional
5
4
0
0
6
0
4
5
4
0
3
0
4
0
0
0
3
12
50

Escola de Esportes
A Escola de Esporte é uma ação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer que acontece há 38
anos no Distrito Federal. Além de formar equipes esportivas que possam revelar talentos para o cenário esportivo, o trabalho
realizado também tem o intuito de integrar o adulto e a pessoa idosa em programas que estimulem um hábito de vida saudável
e de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e pessoas com deficiência.
As matrículas são abertas a toda comunidade do DF e do entorno. As aulas são oferecidas no Complexo
Poliesportivo Ayrton Senna.
Modalidades da Escola de Esportes
Modalidade
Ginástica Acrobática
Alongamento
DeepWater
Judô
Karatê
Musculação
Nado Sincronizado
Natação
Polo Aquático
Saltos Ornamentais
Tênis
Total
Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer

Público alvo
6 a 17 anos
+ 14 anos
+ 14 anos
7 a 14 anos
7 a 12 anos
+ 14 anos
13 anos a Adulto
7 anos a Master
+ 14 anos
+ 6 anos
7 anos a Adulto

Alunos Matriculados
195
47
161
167
149
717
92
1.231
132
112
103
3.106

Programa Boleiros
O Programa Boleiros é um programa do tipo finalístico. Na sua essência, visa custear os serviços de arbitragem
de futebol de campo e contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. Em
novembro e dezembro de 2015, foram gerados 3.092 serviços de arbitragem, beneficiando um público estimado de 309.200
pessoas, comtemplando 25 regiões administrativas.
Empresas responsáveis
Satélite Promoções e Comercio Ltda e MV Eventos Artísticos e Esportivos Ltda, são as empresas responsáveis
pela prestação de serviço.
Entidade
FELFA
FELFA
FELFA

Região ADM
Estrutural
Vila planalto
Varjão

LOTE I - MV EVENTOS
Jogos solicitados
99
45
63

Beneficiados (atletas, organizadores)
340
204
238
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FELFA
LDESMETRO
ASFEM

Cruzeiro
Bandeirante
Parkway

Entidade
FELFA
FELFA
FELFA
Liga amadora desportiva de São
Sebastião
Associação desportiva dos novos
talentos de São Sebastião
FELFA

Região ADM
Planaltina
Sobradinho II
Brazlândia

Entidade
FELFA Taguatinga
FELFA Samambaia
LEAT
LECIC
Adm. Ceilândia

60
53
160
LOTE II - SATÉLITE
Jogos solicitados
259
184
33
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238
187
315
Beneficiados (atletas, organizadores)
2.193
1.564
272

São Sebastião

255

2.159

São Sebastião

201

1.700

Paranoá
Região ADM
Taguatinga
Samambaia
Taguatinga
Ceilândia
Ceilândia

Entidade
Região ADM
FELFA
Gama
Gama
Liga independente de futebol DVO
Gama
FELFA
Santa Maria
Santa Maria
Liga independente de futebol
amador do Recanto das Emas Recanto das Emas
LIFAREMAS
FELFA
Recanto das Emas
Recanto das Emas
Fonte: Subsecretaria de políticas do Esporte e Lazer

178
LOTE III - MV EVENTOS
Jogos solicitados
83
216
194
202
29
LOTE IV - MV EVENTOS
Jogos solicitados
173

1.513
Beneficiados (atletas, organizadores)
272
1.360
884
816
306
Beneficiados (atletas, organizadores)
612

98
123

374
323

173

408

209

714

4. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃOINICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

8474 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

10.000

0

0

0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

Não foi executada a Ação denominada “Reintegra Cidadão” (a qual consistia em assistir e ressocializar
sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer. conforme contrato com a FUNAP). Em
virtude de não houver manifestação por parte da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer para execução da Ação.
Era um programa que visava a contratação de mão-de-obra a ser desempenhada por sentenciados do Complexo Penitenciário
do DF, assistidos pela fundação de amparo ao trabalhador preso do DF.

PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0030 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6983 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6975 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

12.613.871

11.123.725

11.123.256

11.123.256

12.613.871

11.123.725

11.123.256

11.123.256

1.599.059

611.862

611.862

611.862

1.599.059

611.862
611.862
611.862
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AÇÃO/SUBTÍTULO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6982 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6009
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
986.935

182.240

153.126

150.856

986.935
15.209.865

182.240
11.917.827

153.126
11.888.244

150.856
11.885.975

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em 2015, a SEDF, visando reduzir ainda mais a demanda reprimida quanto ao atendimento em creches,
inaugurou 14 Centros de Educação de Primeira Infância – CEPIs, destes, 04 foram entregues em 2015. Outros 03 CEPIs 03
tiveram as obras de engenharia concluídas em 2015, devendo entrar em funcionamento no decorrer de 2016.
Dessa forma a capacidade de atendimento passou para aproximadamente 4.368 crianças matriculadas em
tempo integral nessas Unidades. As unidades conveniadas, somam 11.522 crianças matriculadas, totalizando 15.890 crianças
de 0 a 5 anos atendidas no longo de 2015.
Cada nova unidade de CEPI possui 1.118,48 m² conforme relação abaixo.
1. Macaúba, situado à QS 07 - Rua 600 - Lote 02, Águas Claras – RA XX;
2. Aroeira, sitiado à PIQ 03 - Lote 01 - Setor Veredas, Brazlândia – RA IV;
3. Capim Dourado, situado à QNO 10 - AE A (CAIC Anísio Teixeira), Ceilândia – RA IX;
4. Sucupira, situado à QS 412 - AE - Setor Norte (EC 412), Samambaia – RAXII.
5. Olhos D’Água, situado à SHCGN 714 AE Jardim de Infância, Plano Piloto – RA I
6. João de Barro, situado à Q.02 Conj.D/E Lote F, Sobradinho – RA V;
7. Pica Pau Branco, situado à QR 307 AE ST Sul (EC307) – Samambaia – RAXII;
8. Canela de Ema, situado à Q. AR 15 Conj.08 Lt.02, Sobradinho II – RA XXVI;
9. Jasmim, situado à QNO 12 AE G (CEE 02, Ceilândia – RA IX;
10. Sempre Viva, situado à QNQ 03 Lote B (CEF 24), Ceilândia – RA IX;
11. Buriri, situado à QR 312 CONJ D Lote 01, Santa Maria – RA XIII;
12. Angico, situado à QN 503 CONJ 12 Lote 01, Samambaia – RA XII;
13. Jequitibá, situado à AV. Jequitibá LT 935, Águas Claras – RA XX;
14. Ararauna, situada à QR 103, lote A, Santa Maria – RA XIII.
Centros de Educação de Primeira Infância – CEPIs com obras de engenharia concluídas em 2015:
1. Jacarandá, situado à EQS 204/205 Lote B, Plano Piloto – RA I;
2. Rosa do Cerrado, situado à QS 07 Lote 10 (CAIC Walter J.Moura), Águas Claras – RA XX;
3. Gavião, situado à SHIN QI 16 - Lotes A e B, Lago Norte RA XVIII.
No decorrer do ano, o Centro Educacional 07 de Ceilândia, localizado à QNN 13 - Área Especial foi totalmente
reconstruído.
Obras em execução:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CEPI
Perdiz
Cutia
Flamboyant
Sagui
Mangabeira
Bem-te-vi*
Capim Estrela
Periquito*
Azulão*
Cajuzinho*
Araçá-mirim
Mandacaru*
Algodão-do-cerrado*
Papagaio*
Raposa-do-cerrado*
Escola
Escola Classe Café
sem Troco
Escola Técnica - FNDE

RA
XVIII- Lago Norte
XII- Samambaia
IV- Brazlândia
IV- Brazlândia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XVIII- Lago Norte
XXVI- Sobradinho II
XII- Samambaia
XII- Samambaia
IX- Ceilândia
XII- Samambaia
XV- Recanto das Emas
IV- Brazlândia
RA
VII- Paranoá
X- Guará

Endereço
% Executado
SHIN QI 13 - Lote E/F
92,00%
QS 127, Área Especial 01
98,00%
Área Especial 01 - Setor Sul
50,00%
PIQ 02 - Lote 02 - Bairro Veredas
95,00%
QS 413, Área Especial 02
94,00%
QS 409, Área Especial 03
15,00%
QS 613 - Área Especial 02
72,00%
QS 607, Área Especial 01
58,00%
QN 425, Área Especial 02
14,45%
SHIN CA 02, Lote 24
11,00%
Quadra AR 03, Lote 03
45,00%
QR 204, Conjunto 16, Lote 01
20,00%
QS 617, Área Especial 02
15,00%
EQNP 06/10 - Área Especial - P Sul
3,00%
QS 415, Área Especial 01
0,00%
Q. 300 Conj. 17 A Lote 01
22,00%
Núcleo Rural Incra 06 - DCAG - DF 180 - KM 06
12,00%
Endereço
% Executado
Rodovia DF 130, KM 32, Núcleo Rural Café sem
93,00%
Troco
SRIA II EQ 17/19 Lote A
18,00%
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Obras em contratação:
Escola
CEM 01
E C 50
CEF 504
CAIC Santa Paulinha
E C 27
CEF 15
CAIC Helena Reis

Regional
Riacho Fundo I
Taguatinga
Samambaia
Paranoá
Taguatinga
Taguatinga
Samambaia

Objeto
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Reforma geral

EAPE
Reforma do setor de alimentação de 14 Instituições de Ensino.

Obras em licitação:
Escola

Regional

Objeto

CED 01

Cruzeiro

Demolição e reconstrução do muro

C E F 11

Gama

Demolição e reconstrução do muro

C E I 01

Paranoá

Retirada do alambrado e construção de muro

CEI 01

Taguatinga

Demolição e reconstrução de muro

CEI 01

Taguatinga

Demolição e reconstrução de muro

Águas Claras

Reconstrução de muro

Taquara

Construção de reservatório

Escola Técnica de Brasília
CED

Projetos em desenvolvimento
Escola
CEM 01
CED 619
CED 05

Regional
Paranoá
Samambaia
Taguatinga

Escola Técnica

Ceilândia

EC 04

Sobradinho

EC 04

Sobradinho

EC 04

Sobradinho

CEF 04

Sobradinho

EC 05
EC 13
EC 510
EC 415
EC 13

Sobradinho
Ceilândia
Samambaia
Samambaia
Planaltina

EC Córrego do Arrozal

Sobradinho

CEF Pipiripau II

Planaltina

CEM 10

Ceilândia

Objeto
Implantação de construção de quadra
Implantação de construção de quadra
Topografia e atualização do projeto de quadra
Reforma Auditório
Acessibilidade Geral
Acessibilidade
Construção de guarita e portão
Reforma
Reforma da rampa de acesso da entrada da Escola.
Reforma da quadra de esporte.
Construção de rampa para cadeirantes para o parquinho
pintura dos alambrados
Reforma e ampliação do espaço físico
Acessibilidade
Ampliação de cozinha e depósito
Acessibilidade
Construção quadra
Construção quadra
Construção quadra
Construção quadra
Construção de Parquinho
Ampliação de 01 sala para atender educação infantil

CEI 01 Brasília

Brasília

CED Casa Grande

Gama

CEF 15

Taguatinga

Refazer o cercamento do terreno nos limites da área doada pela Embrapa.
Construção de calçada na área pública
Ampliação do número de salas de aula
Ampliação de 12 salas de aula; adequação da cantina, depósito; ampliação dos banheiros e instalação
de parque infantil
Solicitação de um centro comunitário de múltiplas funções junto a escola
Reforma geral, sem ampliação
Solicita adequação do edifício anteriormente ocupado pela CRE
Reforma das cantinas
Transferência da dominialidade do terreno para construção de uma nova escola, em substituição a
existente que está localizada em outro terreno.
Adequação d o acesso da escola às normas de acessibilidade e reorganização de parte do
estacionamento que está interferindo com o acesso de pedestres.
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Escola
CEF 308
Escola Parque 308 sul

Regional
Santa Maria
Brasília

Escola de Música

Brasília

CIEF

Brasília

EC 708 Norte
CEF 410 Norte
JI 404 Norte
Setor Oeste
EC Frigorífico
JI Lúcio Costa
PROEM 909 Sul
Escola Técnica
Escola Técnica
Escola Técnica
CEI
EC 09
EC Santos Dumont
Centro de Educação
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Infantil e Escola Classe
CEF
EC Boqueirão
Darcy Ribeiro
EC Cidade dos Meninos
Construção de EC
EC 12
EC 04

Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Planaltina
Brasília
Brazlândia
Santa Maria
Paranoá
Itapoã Parque
Planaltina
Planaltina
Paranoá Parque
Riacho Fundo II - 5a
Etapa
Riacho Fundo II - 3a
Etapa
Recanto das Emas
Quadras 117/118

Elaboração de Projeto de CEI e EC
Elaboração de Projeto de CEI e EC

Elaboração de Projeto de CEI e EC

Itapoã Parque
Paranoá
Paranoá
Recanto das Emas
SCIA
Ceilândia
Sobradinho

Taguatinga
Brasília
Brazlândia
Brazlândia
Brasília
Santa Maria

CEF 27
EC Estância

Ceilândia
Planaltina

EC 16

Taguatinga

CAIC Júlia Kubitschek
De Oliveira
CEF 27
CEF 02

Elaboração de Projeto de CEI e EC

Sol Nascente

EC 10

CEE 01

Implantação de nova escola parque

Elaboração de Projeto de CEI e EC

Guará

EC Incra 06
CED 04 (Antiga EC
Bocanhão)
EP 303/304 Norte

Reforma do banheiro de PNE
Reforma da Cozinha
Adequação da edificação às normas de acessibilidade
Reforma geral
Solicita a instalação de 20 postos comunitários da PM para serem utilizados como sala de aula
Solicitação da Novacap por projetos aprovados para dar prosseguimento à contratação dos projetos
complementares e executivo de arquitetura.
Solicitação de substituição da areia por grama no parque infantil
Solicita a construção de quadra poliesportiva.
Solicita a reforma da cozinha e do depósito de gêneros
Solicita cobertura da quadra coberta
Solicitação para criar nova bateria de banheiros para alunos
Adaptação de banheiro de PNE
Solicitação de reforma
Construção de Escola Técnica
Construção de Escola Técnica
Construção de Escola Técnica
Análise de projeto de arquitetura
Solicitação de elaboração de projeto de grama sintética
Solicitação de elaboração de projeto de reforma geral
Construção de refeitório
Documentação de doação do terreno e solicitação de reconstrução de cantina, depósito de alimentos,
construção do refeitório e quadra coberta de esportes.

Itapoã Parque

EC 07

EC 113 Norte

Objeto

Sobradinho
Ceilândia
Paranoá

Análise de projeto de arquitetura
Construção de muro
Análise de projeto de construção do auditório
Análise de projeto para adequação e ampliação do projeto
Implantação de Escola Classe, na Quadra 10
Solicitação de locação de brinquedo para desenvolvimento da motrocidade
Solicitação de autorização para a construção de uma cobertura
Atendimento de exigências do Relatório da AGEFIS (acessibilidade)
Estudos visando a construção da rampa de acesso (acessibilidade).
Vistoria AGEFIS
Solicitação de substituição do cobogó existente por esquadrias
A escola modificou o pátio descoberto, nivelando o piso e hoje a água da chuva entra nas salas.
Manutenção escola
Ampliação de 06 salas de aula
Ampliação de 06 salas de aula
Reforma geral
Solicitação de pavimentação de calçada e pátio descoberto (para ser executado via contrato de
manutenção)
Ampliação de 12 salas de aula
Ampliação e reforma
Construção de parque infantil
Projeto de uma quadra de esportes
Autorização p/alterações no depósito
Construção de alambrado
Cobertura de quadra
Ampliação de 6 salas de aula

O Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal segue
atribuições do Programa de Nacional de Alimentação Escolar definidas pela Lei 11. 947, de 16 de junho de 2009, sendo ainda
referendada pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 16 de junho de 2013 e pela Portaria n° 167, de 14 de setembro de 2010, e tem
como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
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formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo e de ações de educação alimentar e nutricional.
Em 2015, por meio do Programa de Alimentação Escolar – PAE/DF, foram atendidos aproximadamente 495.011
alunos por dia, em todas as modalidades da educação básica, servindo um total de 96.839.127 refeições nos 200 dias letivos,
nas 654 instituições de ensino da SEEDF, conforme quadro abaixo.
Modalidade de Ensino
Alunos atendidos por dia
Nº de refeições servidas/ano
Creche
591
461.840
Pré Escola
41.583
8.481.942
Ensino Fundamental
340.734
69.776679
Ensino Médio
70.900
11.708.848
Educação de Jovens e Adultos
36.648
5.704.302
Ensino Especial
4.555
705.516
TOTAL
495.011
96.839.127
Quadro 1 – Número de alunos atendidos e de refeições servidas no Programa de Alimentação Escolar do DF por modalidade de ensino.

Os gêneros alimentícios foram adquiridos, em 2015, por meio de 41 contratos, além de outros dois, de
prestação de serviços, sendo um para armazenamento e outro para transporte dos gêneros alimentícios não perecíveis, tendo
como diretriz, o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos
alunos para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive os que
necessitam de atenção específica. Importante apontar que a SEEDF, vem estendendo o número de refeições nas escolas em
área de vulnerabilidade social em duas vertentes: (a) quando a unidade escolar adere ao programa de escola integral em tempo
integral: estes alunos recebem entre 4 e 5 refeições por dia e (b) os alunos que ficam em apenas um turno, mas se estão
matriculados em escolas de área de vulnerabilidade social, recebem 2 refeições por turno.
Os cardápios da alimentação escolar foram elaborados pelos nutricionistas do quadro técnico em exercício na
GPLEA com apoio técnico dos nutricionistas em exercício nas Coordenações Regionais de Ensino, tendo em vista a adequação
de acordo com as peculiaridades dos alunos da sua área de abrangência. Vale ressaltar que os mesmos foram elaborados
buscando atender as necessidades nutricionais e o respeito aos hábitos alimentares regionais, em conformidade com a
Resolução CD/FNDE n° 26/2013.
Visando otimizar ainda mais a alimentação escolar, no início de 2015 foi realizado um levantamento das hortas
escolares existentes nas instituições educacionais. Foram registradas hortas em 147 instituições educacionais. Teve início
então, a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica entre a SEEDF e a EMATER/DF o qual prevê o fortalecimento do
Projeto com capacitação, doação de materiais, aumento do número de escolas, entre outras ações.
Já o Projeto Alimenta Aí, Galera consiste em uma ação intersetorial entre a Secretaria de Estado de Saúde,
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e Universidade de Brasília na realização de um trabalho com alunos do
Ensino Médio das escolas públicas do Distrito Federal.
Esta iniciativa foi motivada pelos resultados preliminares do Estudo Nacional Multicêntrico sobre Risco
Cardiovascular em Adolescentes – ERICA que mostraram que 23,5% dos escolares apresentavam pelo menos um fator de
risco cardiovascular. Estes fatores correspondem a valores limítrofes, elevados ou muito elevados de pressão arterial,
colesterol, triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada ou insulina. Trata-se, portanto, de uma alta prevalência de risco
cardiovascular entre adolescentes do Distrito Federal.
Sendo assim, o Projeto desenvolveu ações de Educação Alimentar e Nutricional entre adolescentes de escolas
públicas do Distrito Federal, voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, mediante a formação de profissionais
da área da saúde e da educação.
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Em parceria com a EAPE, foi realizado o Curso “Promoção de alimentação saudável para alunos adolescentes
por meio de ações intersetoriais”. De cada uma das 14 Regionais, participou uma equipe composta de: 1 Nutricionista, 1
representante da equipe pedagógica da escola e 1 representante do PSE.
Cada escola planejou ações de acordo com o perfil do público. Foram realizadas gincanas, concurso de murais,
palestras entre outras atividades. Devido ocorrência de greve dos servidores da educação, algumas escolas não conseguiram
finalizar as ações. Contudo, ao final do ano de 2015, as equipes participantes avaliaram positivamente o Projeto e as escolas
sentiram-se motivadas a desenvolver mais atividades nessa perspectiva no próximo ano.
A Secretaria de Educação esteve presente no ano de 2015 em todas as etapas de elaboração, construção e
participação da 4ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, incluindo a articulação e
execução das Pré Conferências Regionais. Além disso, a DIAE participou ativamente na 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. A Semana do Alimento Orgânico, evento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi
realizado no âmbito do Distrito Federal pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal em parceira
com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e
Lazer do Distrito Federal. A SEEDF foi representada pela equipe gestora da DIAE que participou de todas as etapas de
elaboração e execução do evento.
Tendo em vista a importância da educação continuada, a DIAE promoveu em 2015 o Ciclo de Capacitação da
Alimentação Escolar para os nutricionistas que compõe o quadro técnico, no qual o tema central foi a Segurança Alimentar e
Nutricional. Além disso, foi promovido em parceira com a Escola de Governo do Distrito Federal um curso de capacitação para
executores, específico para os contratos da alimentação escolar.
Destaca-se também a revisão do Manual da Alimentação Escolar. O modelo atual data de 2010, e a DIAE no
início de 2015 percebeu a necessidade de revisar e atualizar as informações contidas no Manual, bem como padronizar
algumas ações de execução do Programa de Alimentação Escolar. A revisão está em fase de conclusão e há previsão para
publicação do novo manual ainda no 1º semestre de 2016.
Outro ponto importante foi a elaboração de uma Cartilha da Cantina Saudável. Essa cartilha foi desenvolvida
para facilitar o entendimento e adequação dos proprietários de cantinas à Lei n° 5.146, de 19 de agosto de 2013 e ao Decreto
n° 36.900, de 23 de novembro de 2015.
No ano de 2015 a DIAE deu início ao Projeto da Cozinha Experimental. Este tem por objetivo contribuir para a
plena execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal, uma vez que se configura um espaço específico e
adequado ao desenvolvimento de procedimentos técnico-culinários para padronização na preparação das refeições que
compõe os cardápios do PAE/DF. Além disso, esse espaço possibilita estudos do valor nutricional dos alimentos, testes e
análises sensoriais, elaboração de fichas técnicas, desenvolvimento de receitas, dentre outras atividades que podem contribuir
diretamente na eficiência de execução do Programa. Para a conclusão da cozinha experimental e início das atividades existe a
necessidade da aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha. Foi dado início a certame licitatório para a aquisição desses
objetos. Após a finalização da aquisição dos equipamentos e utensílios será possível dar início as atividades da Cozinha
Experimental.
Houve também levantamento para identificar os alunos que possuem algum tipo de especificidade alimentar
(intolerâncias, alergias, restrições, doenças) com laudo médico. Após o término do levantamento ficou demonstrado um
quantitativo pequeno de alunos (172 alunos) com restrições alimentares. Diante disso, a proposta feita para a SIAE e a
SUPLAV foi a de incluir a aquisição de alimentos específicos para esses alunos por meio do recurso financeiro proveniente do
Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF. Tal articulação encontra-se em andamento junto à
SUPLAV.
A Portaria Conjunta n° 03, de 21 de agosto de 2014 que instituiu o Grupo de Acompanhamento da Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
Em parceria com a SEAGRI/DF e a EMATER/DF, iniciou um Projeto Piloto para aquisição e distribuição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar, no qual os agricultores vencedores da Chamada Pública farão a entrega dos
gêneros alimentícios para a SEAGRI/DF. Essa, por sua vez, fará a toda a entrega nas instituições educacionais. Esse Projeto
Piloto tem por objetivos diagnosticar os problemas logísticos enfrentados para entrega dos gêneros alimentícios nas instituições
educacionais, apontar todas as dificuldades enfrentadas no processo de compra e execução contratual, bem como propor
soluções. O Projeto Piloto está em fase de execução, no qual a Chamada Pública foi concluída e a previsão de início das
entregas é para o princípio do ano letivo de 2016.
A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, por meio de suas unidades, desenvolve o Programa Saúde Escolar,
que tem como objetivo, contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e
jovens da rede pública de ensino.
Para seu desenvolvimento, a unidade contou com atividades como:
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 Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE.
Tem por objetivo Coordenar, acompanhar e avaliar a execução das ações do PSE nas escolas. Como resultado,
obtivemos 168 escolas participantes do programa; 120.283 alunos em atendimento no decorrer do 2º semestre do ano de 2014
e no decorrer do ano de 2015, sendo, 8.280 alunos Educ. Infantil; 80.916 alunos Ens. Fundamental; 14.554 alunos do Ensino
Médio; 15.822 alunos de EJA e 711 alunos de Educação. Especial
 Alimentação Saudável e Nutrição – Projeto Alimenta Aí Galera
Busca estimular a inserção da temática alimentação e nutrição no plano político-pedagógico, apontando as
possíveis conexões entre os conteúdos de cada ano e os diferentes aspectos da promoção da alimentação
saudável, de forma a apoiar professores e profissionais da Estratégia de Saúde da Família em suas abordagens. Em 2015, foi
disponibilizado um curso para 13 escolas vinculadas a diversas Regionais de Ensino, contando com 43 profissionais em
formação.
 Consultórios Itinerantes
Em 2015 foram instalados dois consultórios móveis (odontologia e oftalmologia) no CEF Zilda Arns, no Itapoã
para atendimento aos alunos da localidade. Durante o ano, foram realizados atendimentos semanais a 180 alunos na
especialidade de oftalmologia e 42 em odontologia.
 Metodologia de prevenção ao uso de drogas “Tamo Junto”
O Projeto “Tamo Junto” é a versão brasileira do Unplugged, trata-se de uma metodologia de prevenção escolar
para educandos de 11 a 14 anos cujos objetivos são, reduzir o consumo regular ou abusivo de álcool e outras drogas, adiar o
primeiro uso de drogas e prevenir a transição do uso esporádico para o uso frequente. É composto por 12 aulas interativas
baseadas na abordagem de influência social que é sustentado pelo tripé: (1) promoção de habilidades de vida, (2) informações
sobre drogas e (3) pensamento crítico frente às crenças normativas dos estudantes que participam das aulas. Além das
atividades com os estudantes, prevê-se a realização de 3 oficinas de pais ou responsáveis com duração de 3h cada. O Projeto
foi desenvolvido em 7 escolas da rede pública de ensino.
O Programa Integrado de Saúde Escolar – PISE tem por objetivo, contribuir para a melhoria do desempenho
escolar, promovendo ações preventivas e de assistência à saúde bucal e oftalmológica dos alunos do Ensino Fundamental da
Rede Pública do DF. Foi desenvolvido por ações como:
 Ações de odontologia preventiva:
A Ação atua nas escolas por meio de ações de odontologia preventiva e objetiva beneficiar os alunos da
Educação Básica com palestras educativas, ensino de técnicas de escovação, aplicação tópica de flúor, distribuição de escovas
dentais e kits de higiene bucal. Em 2015, foram realizadas 171.007 ações de odontologia preventiva; 82.942 alunos atendidos e
distribuídos 48.567 kits de higiene bucal.
 Ações de odontologia curativa
Visa realizar ações de odontologia curativa como restaurações, exodontias, emergências, profilaxias, entre
outros procedimentos para beneficiar alunos da Educação Básica. Em suas duas clínicas de Ceilândia e Sobradinho, realizaram
2.974 ações. Além disso, Formalizou convênio com a Associação Brasileira de Odontologia - ABO - Taguatinga para ampliar o
atendimento aos alunos da Rede Pública de Ensino.
 Ações médico-oftalmológicas preventivas:
Esta ação visa à realização de Teste de Acuidade Visual (TAV) em alunos da Educação Básica. É realizado por
Agentes de Saúde desta Secretaria nas Escolas. Em 2015, foram aplicados 33.658 TAV- teste de acuidade visual.
 Ações médico-oftalmológicas curativas
Visa à realização de consultas oftalmológicas para alunos com suspeita de deficiência visual detectada pelo
Teste de Acuidade Visual (TAV). As clínicas existentes na Asa Norte e Ceilândia contam com 2 oftalmologistas que realizaram,
ao longo do ano, 1.709 consultas e distribuíram gratuitamente, 939 óculos para alunos do Ensino Fundamental, 34, do Ensino
Médio e 13, da Educação infantil.
Ainda com o intuito de otimizar cada dia mais a atenção ao estudante, esta Secretaria, vem trabalhando com
ações especiais como:
 Cartão Material Escolar
O Projeto de Lei nº 357/2015 aprovado, foi sancionado em 16 de junho de 2015 tornando-se a Lei nº 5.490.
Objetiva o atendimento a 100% dos Alunos beneficiários do Programa Bolsa Família. Em 2015 atendeu a 127.000 alunos
regularmente matriculados entre o 1º Ano do Ensino Fundamental e 3ª Série do Ensino Médio
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O Sistema Presença de acompanhamento da frequência escolar dos estudantes beneficiários do Programa
Bolsa Família foi desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo de, por meio da freqüência, acompanhar a vida dos
estudantes em situação de vulnerabilidade social, buscando dessa forma, o combate à evasão escolar, na melhoria das
condições de vida das famílias na perspectiva da inclusão social. No Distrito Federal, foram acompanhados, por meio do
Programa, 133.132 alunos regularmente matriculados.
 Uniforme Escolar
Esta ação busca o adequado gerenciamento e monitoramento da distribuição de uniforme escolar que é
composto de 02 camisetas produzidas através de parceria com a Fábrica Social. Ao longo do ano, foram distribuídas 469.726
camisetas para todos os alunos matriculados em séries regulares dos Ensinos Fundamental e Médio e de custeio a 657
Unidades Escolares e 14 Coordenações Regionais de Ensino participantes do Programa.
A oferta de transporte escolar para alunos matriculados em escolas públicas atende orientações do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O serviço pode ser requisitado quando não houver linha regular de ônibus na
região; no caso de a escola ser interditada por motivo de reforma ou segurança do prédio; e novos núcleos populacionais forem
criados. Também pode ser solicitado se houver demanda em locais onde a construção de unidade de ensino não tenha sido
aprovada pelos órgãos próprios e, ainda, caso as escolas da região esgotem sua capacidade de absorção.
Os alunos da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, com idades entre 6 e 17 anos
(educação básica) que estudam a mais de 1km de sua residência e necessitam de transporte escolar contam com este
benefício.
No caso dos estudantes residentes em áreas rurais, a solicitação do serviço deve ser feita no DFTrans. Para
eles, será ofertado o bilhete eletrônico rural, que permite a utilização de empresas convencionais de ônibus.
Em 2015, a SEDF proporcionou o transporte escolar a aproximadamente 45.000 alunos, por mês em todas as
Regiões Administrativas, distribuídos nas diversas modalidades de ensino e divididos em aproximadamente 674 itinerários.
Em 30 de abril de 2015, após parecer do Conselho de Educação do DF e análise do Fórum Distrital de
Educação, o texto-base do Plano Distrital de Educação foi encaminhado para apreciação da Câmara Legislativa do Distrito
Federal.
Visando acompanhar todas as Comissões e instâncias de discussão do texto do PDE junto à Câmara Legislativa
para interlocução com os parlamentares, foi instituído um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 70, de 20/05/2015, cujos
componentes foram designados pelo Fórum Distrital de Educação, representando as áreas: a) da Educação Básica para
acompanhamento e avaliação das metas de 1 a 7 e da meta 21; b) da Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional,
Educação do Campo e Educação nas Prisões para acompanhamento das metas de 8 a 11; c) da Educação Superior para
acompanhamento das metas de 12 a 14; d) da Valorização dos Profissionais para acompanhamento das metas de 15 a 19; e)
sobre Financiamento da Educação para acompanhamento da meta 20.
Na plenária do dia 16 de junho foi aprovado o Projeto de Lei nº 428/2015, com adesão de emendas dos
deputados, acrescentando assim 26 estratégias ao PDE e imediatamente encaminhado ao Executivo para sanção.
Em 14 de julho de 2015 foi sancionado pelo Governador Rodrigo Rollemberg, o primeiro Plano Distrital de
Educação do Distrito Federal, pelo período de 2015 a 2024, por meio da Lei nº 5.499.

Após aprovação, verificou-se que foram vetadas 41 estratégias, onde o Fórum Distrital de Educação
prontamente solicitou justificativas e mobilizou-se junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal para a derrubada dos mesmos.
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Foi feito um trabalho de conscientização com cada deputado distrital sobre as estratégias vetadas. A Comissão de Educação,
Saúde e Cultura solicitou uma audiência visando à justificativa, por parte do Governo, sobre os vetos. Compareceram o
Secretário de Educação, o Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, representando a SEEDF e
representantes da Casa Civil.

Desta audiência formou-se um grupo de trabalho com membros da Secretaria de Educação, do Fórum Distrital
de Educação e da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para avaliar e analisar cada veto, com vistas à plenária. Os estudos
ocorreram na Câmara Legislativa do DF e houve consenso ao final do trabalho quanto aos vetos que deveriam ser mantidos e
derrubados. A plenária ocorreu em 14 de dezembro, sendo derrubados 30 vetos e mantidos 11.

6. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015, o Governo do Distrito Federal instituiu para a área de Educação o Programa Educa Mais Brasília,
cuja abrangência abarca três grandes projetos: Ampliação da Cobertura; Qualidade do Ensino; e Gestão na Educação. A fim de
promover planejadamente condições de efetivar as ações e as entregas desses projetos, foi pactuado o Acordo de Resultados
2015. A seguir serão detalhados os três projetos e suas execuções em 2015 e algumas previsões para 2016. Destaca-se que
as ações aqui apresentadas encontram-se coadunadas com o primeiro Plano Distrital de Educação da história de Brasília
sancionado em julho de 2015.
1 - O projeto Ampliação da Cobertura visa atender à previsão legal de ampliação e aperfeiçoamento da oferta
educacional e da consequente necessidade de expansão, melhoria e conservação da estrutura física da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal de modo a atender às diretrizes, às metas e às estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de
Educação (PNE) e pelo Plano Distrital de Educação (PDE), para o decênio 2015-2024, uma vez que preceituam a alargamento
do atendimento na Educação Básica por meio do aumento da idade de atendimento, da ampliação da jornada, e da oferta de
integração curricular, dentre outras. Nesse sentido, foram reinauguradas, após reconstrução, reforma e/ou ampliação, unidades
escolares em diversas localidades; foram iniciadas as obras, finalizados projetos executivos e/ou realizadas licitações para
construção dos quatro Centros de Educação Profissional (CEP), cuja verba para construção foi repassada pelo Ministério da
Educação (MEC) desde julho de 2012; foram concluídas as obras e estão em funcionamento 13 novos Centros de Educação da
Primeira Infância (CEPI); assim como estão em construção novas unidades escolares para atendimento da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental.
2 - O projeto Qualidade do Ensino apresenta um cunho mais pedagógico, área fim da Educação, e visa à
reorganização do trabalho pedagógico na Educação Básica voltado a aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), a promover melhores condições de formação aos estudantes da Rede Pública de Ensino de modo a propiciarlhes condições efetivas de alcançar êxito nas avaliações nacionais da Educação Básica (SAEB, ENEM), nos exames de
seleção para ingresso no Ensino Superior, em sua inserção no mundo do trabalho e, sobretudo, na formação de indivíduo
autônomo, crítico, inovador, empreendedor e com consciência, respeito e valorização dos direitos humanos e da diversidade.
Para tanto, dentre diversas outras ações, destacam-se: transformação do Centro de Referência de Alfabetização (CRA) em
Centro de Referência para os Anos Iniciais (CRAI), em 2015, e, em 2016, em Centro de Referência para os Anos Finais
(CRAF), de modo a alcançar todo o Ensino Fundamental; implantação do Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares
(PAAE) com o intuito de aperfeiçoar as ações de redução da defasagem idade/série; início das atividades de quatro novos
Centros Interescolares de Língua (CIL); aplicação de Simulado, aos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo
programa Por Dentro do Ensino Médio; elaboração das Diretrizes da Educação Profissional e expansão de seu atendimento;
implantação do Ensino Médio Integrado – Informática para Internet, no Centro Educacional 01 do Cruzeiro, e Educação de
Jovens e Adultos Integrados – Serviços Públicos, no Centro Educacional 02 do Cruzeiro, com início das turmas em 2016;
criação de unidade escolar específica - Centro Educacional 01 de Brasília – para o atendimento aos estudantes do Sistema
Prisional; e elaboração da política de escolarização da população em situação de rua a ser implantado em 2016.
3 - Por fim, o projeto Gestão na Educação atua diretamente no sistema de avaliação institucional na educação,
no modelo de governança e de gestão na educação, e na valorização e na qualificação dos profissionais da educação. Dentre
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as ações desenvolvidas, ressaltam-se: pagamento de parcelas do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
(PDAF) com o objetivo de proporcionar autonomia administrativa e financeira às Unidades Escolares e às Coordenações
Regionais de Ensino; desenvolvimento e implantação do Programa de Avaliação do Desempenho dos Profissionais da
Educação; identificação dos principais indicadores para realização de avaliação de desempenho de profissionais da educação;
nomeação de 240 professores da Educação Básica aprovados em concurso público em 16 áreas de conhecimento; ações
necessárias à realização de concurso público para contratação efetiva de profissionais da Carreira Magistério Público e Carreira
Assistência à Educação em 2016; criação de sistema de remanejamento de profissionais on-line; realização do curso Gestão
Escolar Democrática: das Políticas Públicas ao Projeto Político Pedagógico da Escola destinado aos gestores das unidades
escolares, em atendimento ao previsto na Lei Nº 4.751/2012 - Lei de Gestão Democrática, cuja avaliação dos participantes foi
excelente; e curso de formação continuada para os profissionais que atuam nos CEPIs como fortalecimento da política para a
primeira infância.
Por todo o exposto e pelas condições orçamentárias do Governo do Distrito Federal encontradas pela nova
gestão, o planejamento, a organização, a execução, e o monitoramento dos trabalhos de todos os setores do GDF, de modo
articulado e coeso, buscaram não apenas minimizar os reflexos da crise encontrada; mas, sobretudo, proporcionar um espaço
sinergético, cujo princípio norteador fosse a criação de condições eficientes e eficazes de execução de uma política pública
coesa e exequível em prol de toda comunidade do Distrito Federal.
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11.1. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL – UO: 18.202

A Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB é uma fundação pública da administração indireta
do Governo do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, de caráter educacional, sem fins lucrativos,
vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEE-DF).
Tem como finalidade ofertar e manter o ensino superior público do Distrito Federal, de desenvolver pesquisas e
promover atividades de extensão universitária, obedecidos aos princípios da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
(Lei nº 9.394/96).
Rege-se pelas seguintes normas:
 Lei de criação: Lei nº 5.141, de 31 de julho de 2013 (DODF nº 157, de 1º/08/2013) – autoriza a criação da
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal;
 Decreto de instituição da Fundação: Decreto nº 34.591, de 22 de agosto de 2013 – institui a Fundação
Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB;
 Estatuto: Decreto nº 36.114, de 10 de dezembro de 2014 – aprova o Estatuto da Fundação Universidade
Aberta do Distrito Federal – FUNAB;
 Vinculação: Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, (Suplemento-A ao DODF nº 207 de 27/10/2015 e
republicado no Suplemento-B ao DODF nº 207 de 27/10/2015) – em conformidade com o artigo 2º, Parágrafo Único, a FUNAB
passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Requisitados

Órgãos do GDF

Com Cargo em
Comissão

Sem Cargo em
Comissão

Com Cargo em
Comissão

Sem Cargo em
Comissão

Total

1

-

-

-

1

8

-

2

-

10

1

-

-

-

1

Subtotal (Força de Trabalho)

10

-

2

-

12

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

Órgãos do Governo Federal

Atividade-Fim

10

2

12

A FUNAB não possui quadro próprio de servidores. Sua estrutura organizacional é formada por 65 (sessenta e
cinco) cargos comissionados, dos quais 12 (doze) estão ocupados, de acordo com a tabela acima.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO GERAL: Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade,
socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito
do Distrito Federal.
Não houve execução orçamentária e financeira no exercício de 2015, em função de, sobretudo, não haver
pessoal suficiente para as principais etapas da execução (empenho, liquidação e pagamento).
Objetivo Específico: 001 – Estruturar jurídica e administrativamente a Universidade Pública do Distrito Federal.
Objetivo Específico: 002 – Ofertar cursos de formação superior e técnico-profissional, prioritariamente, nas áreas de

saúde, educação, cultura, gestão governamental, segurança pública e administração pública.
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Objetivo Específico: 006 - Estruturar jurídica e administrativamente a mantenedora Fundação Universidade Aberta do

Distrito Federal e a Universidade Aberta do Distrito Federal com vista a ofertar cursos públicos e gratuitos de
graduação, pós-graduação e de extensão.

Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

1364

Matrícula na graduação

Unidade

-

-

Anual

1365

Matrícula na pósgraduação

Unidade

-

-

Anual

1366

Matrícula na extensão

Unidade

-

-

Anual

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

Desejado Em
Fonte de
2012 2013 2014 2015 Informação
350
FUNAB
0
70
FUNAB
0
400
FUNAB
0

Indicadores Comentados – Objetivo Específico 006
 1364: Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de graduação da Universidade
Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. A meta não foi cumprida em virtude do não credenciamento da instituição de
ensino superior, bem como de cursos de graduação. Ambos encontram-se em processo de avaliação pelo órgão competente –
Conselho de Educação do Distrito Federal.
 1365: Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação da
Universidade Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. A meta não foi cumprida em virtude do não credenciamento da
instituição de ensino superior e, portanto, não houve oferta de cursos dessa natureza.
 1366: Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de extensão da Universidade
Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. A meta não foi cumprida em virtude do não credenciamento da instituição de
ensino superior e, portanto, não houve oferta de cursos dessa natureza.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – EDUCAÇÃO E CULTURA
Não houve execução orçamentária e financeira no exercício de 2015.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Eventos Acadêmicos
A FUNAB participa de eventos de natureza técnica, acadêmica e científica com o propósito de difundir a
metodologia defendida para a formação de profissionais, a saber: (i) aprendizagem baseada em problemas; (ii) integração
ensino-serviços-comunidade e (iii) gestão comprometida com a proposta.
Nesse sentido, no período sob análise, foram realizadas palestras, organização, painel e apresentação oral com
essa finalidade, conforme se segue.
Tipo de
participação

Palestra

Organização
Painel
Apresentação
Oral

Evento

Promoção

Data

Comissão Geral “Universidade Pública do Distrito Federal”
Lançamento da Frente Parlamentar “Em Defesa da Universidade
Pública do Distrito Federal”
Audiência Pública “Para Discutir a Situação dos Professores e
Melhorias na ESCS”
“Integração Universidade-Escola: rodas de saberes entre a Licenciatura
de Química e as escolas de educação básica da região”: Metodologias
Ativas de Ensino e Aprendizagem: o Paradigma da PBL na Região
Metropolitana do Distrito Federal
I Encontro sobre “Aprendizagem Baseada em Problemas: experiências
em cursos universitários”
Metodologias para Aprendizagem e os Sentidos da Escola Inovadora
“A Aprendizagem Baseada em Problemas: a experiência do uso de
metodologias ativas de aprendizagem na formação inicial”

Câmara Legislativa do Distrito Federal

13/08/2015

Câmara Legislativa do Distrito Federal

26/11/2015

Câmara Legislativa do Distrito Federal

26/11/2015

Universidade Estadual de Goiás (UEGFormosa)

23/10/ 2015

FUNAB/EGOV-SEGAD

12/11/2015

UnB - UEG
VII INCREA - Fórum Internacional de
Inovação e Criatividade / II RIEC - Seminário
da Rede Internacional de Escolas Criativas

0305/9/2015,
Goiânia/GO
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Tipo de
participação

Evento

A Formação de Professores para a Educação Básica em Foco

Princípios Metodológicos na Formação de Professores: Competências
e Qualidade de Vida em Contextos Escolares de Prevenção ao uso
Prejudicial de Drogas

Promoção
“Os sentidos da educação contemporânea:
qual é o papel da escola e de seus
sujeitos?”
VI EDIPE – Encontro Estadual de Didática e
Práticas de Ensino “Didática e Currículo:
impactos de organismos internacionais na
escola e no trabalho docente”
5º Congresso Internacional da ABRAMD
Ciência e Diversidade “Drogas e Transição
de Paradigmas: compartilhando saberes e
recriando fazeres”

Data

1013/11/2015,
Goiânia/GO
0103/12/2015,
Brasília, DF

Trabalhos Técnicos
A FUNAB tem desenvolvido material técnico com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento de suas
atividades. Nesse sentido, conforme quadro abaixo, estão em processo de elaboração Editais de Seleção.
Tipo de Material

Edital

Finalidade
Credenciamento de Profissionais
Seleção Docente para a função de Professor-Formador do Ensino Superior
(ESM)
Seleção Docente para a função de Professor-Formador do Ensino Básico (ESM)
Seleção Discente (ESM)

Promoção
FUNAB
FUNAB/SEEDF

Início
Dez/2015
Dez/2015

FUNAB/SEEDF
FUNAB/SEEDF

Dez/2015
Dez/2015

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA FUNAB
A Universidade Aberta do Distrito Federal a ser implantada pela Fundação Universidade Aberta do Distrito
Federal (FUNAB), sua mantenedora, será constituída pela reunião de diferentes Escolas Superiores, cuja unidade se dará pela
metodologia de ensino, fundada na expansão do modelo da Escola Superior de Saúde (ESCS), em funcionamento desde 2001.
Inicialmente, a Universidade contará com a oferta do Curso de Pedagogia, da Escola Superior de Magistério
(ESM) – em processo de credenciamento, concebido para atender à demanda por professores na Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEEDF).
Por princípio, os cursos vinculados à Universidade contarão com: (i) aprendizagem baseada em problema, como
metodologia privilegiada de ensino e aprendizagem; (ii) integração ensino-serviços-comunidade, assumindo a prática como
fundamento do processo de ensino e (iii) gestão comprometida com o projeto, compreendida como atuação consistente e
voltada para o sucesso da formação profissional, no âmbito da atuação em cenários de ensino reais.
No horizonte das realizações da Universidade, a partir de 2016, constam e estão em fase de construção um
Curso Superior Tecnológico em Gestão Pública, em parceria com a Escola de Governo (EGov), da Secretaria de Gestão
Administrativa e Desburocratização (SEGAD); três cursos de Pós-graduação Lato Sensu (Papiloscopia, Medicina Legal e
Delegado Civil) e um Curso de Graduação (Polícia Cidadã), em parceria com a Academia de Polícia do Distrito Federal; um
curso superior de licenciatura em música, em parceria com o Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília
(EMB), da SEEDF.
Por imposição de sua Lei de Criação, as atividades da FUNAB (mantenedora) e de suas mantidas (Escolas
Superiores, Cursos etc) deverão atender, ainda, a Região Metropolitana de Brasília (RMB), composta dos 12 municípios que
fazem interface mais próxima com o Distrito Federal.

5. DIFICULDADES ENCONTRADAS
Não houve execução orçamentária e financeira no exercício em análise, já que a FUNAB não possuía
servidores nomeados para execução de funções inerentes à área de orçamento e finanças. Somente em outubro/2015 houve a
nomeação de servidores em número suficiente e o cadastramento dos mesmos no Sistema SIGGO, com os perfis de empenho,
liquidação e pagamento.

6. PERSPECTIVAS PARA 2016

(RMB);

 Iniciar a execução orçamentária e financeira no exercício em análise;
 Nomear os servidores para execução de funções inerentes à natureza da FUNAB;
 Promover a criação da Universidade Candanga para o Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília
 Manter o ensino superior no DF com vistas ao desenvolvimento da região.
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11.2. FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO FEDERAL – UO: 18.902

Instituído pela Lei 1511/97, o FUNALFA tem por objetivo prover recursos para dar suporte ao Programa
Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos e de:
I – criar condições para erradicar o analfabetismo no Distrito Federal;
II – promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela;
III – garantir o direito de todos à educação para o pleno exercício da cidadania.
FORÇA DE TRABALHO
A força de trabalho deste Fundo é realizada pelos servidores da Secretaria de Estado de Educação, UO –
18.101.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
10.340
10.340
0
0
4385 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
10.340
10.340
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA
10.340
10.340
0
0

Não houve execução da despesa, visto que todas as atividades relacionadas à educação de jovens e adultos
foram realizadas na Unidade Orçamentária 18.101, Secretaria de Estado de Educação.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nada a informar.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Nada a informar.
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11.3. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – UO: 18.903

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, unidade orgânica de direção superior, subordinada ao
Governo do Distrito Federal, desde 22 de outubro de 2015, por meio do Decreto nº 36.828, tem por competência planejar,
implantar, organizar, coordenar, regulamentar, fiscalizar, acompanhar e avaliar o Sistema de Ensino do Distrito Federal, assim
como elaborar, coordenar, executar e fiscalizar as políticas públicas do esporte e lazer do Distrito Federal; incentivar, estimular,
patrocinar, apoiar ou realizar diretamente projetos esportivos e recreativos pertinentes aos programas da Secretaria e que
sejam de interesse público; administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro Poliesportivo Ayrton Senna, os
Centros Olímpicos e demais equipamentos esportivos.
É constituída por 09 unidades setoriais que executam as políticas definidas pela Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer: Subsecretaria de Educação Básica; Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação; Subsecretaria de Infraestrutura Educacional; Subsecretaria de Gestão de Pessoas; Subsecretaria de Administração
Geral; Subsecretaria de Modernização Tecnológica; Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer; Subsecretaria de Espaços
Esportivos Olímpicos/Paralímpicos e Subsecretaria de Políticas do Esporte e Lazer.
Conforme estabelecido no mencionado Decreto, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer tem
atuação e competência nas seguintes áreas:
I - educação básica, etapas e modalidades;
II - educação superior;
III – apoio ao estudante;
IV – atividades esportivas;
V – espaços esportivos;
VI – exercícios físicos comunitários;
VII – formação e amparo ao atleta;
VIII – integração e relações institucionais com as entidades de esporte;
IX - políticas públicas de lazer;
X - formação e capacitação dos servidores.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados
Órgãos do Governo
Federal
Outros

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
434
2.883
155
95
16
18
04

Estagiários

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
3.027
33.874
07
12
01
106
32

Total
40.218
269
141
36

02

-

-

-

02

-

-

-

-

-

607
18
589

63
3.063
22
3.041

3.035
1
3.034

34.024
138
33.886

63
40.729
179
40.550

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas
as etapas e modalidades da Educação Básica.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP FUNDEB-DISTRITO FEDERAL
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

68.635.239

69.189.091

67.507.576

67.142.551

68.635.239

69.189.091

67.507.576

67.142.551

22.378.414

22.378.414

21.867.567

21.867.567
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
LIQUIDADO
3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEBDISTRITO FEDERAL
22.378.414
22.378.414
21.867.567
21.867.567
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
1.730.441.704
1.730.441.704
1.728.799.388 1.728.799.388
0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS.
FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL
1.121.640.305
1.121.640.305
1.119.997.989 1.119.997.989
6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO
ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL
307.772.363
307.772.363
307.772.363
307.772.363
6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL
10.720.161
10.720.161
10.720.161
10.720.161
8848 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL
12.795.031
12.795.031
12.795.031
12.795.031
8849 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL
159.592.073
159.592.073
159.592.073
159.592.073
8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL
40.805.774
40.805.774
40.805.774
40.805.774
8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL
77.115.997
77.115.997
77.115.997
77.115.997
TOTAL DO PROGRAMA 6221
1.821.455.357
1.822.009.208
1.818.174.531 1.817.809.506

Objetivo Específico 001: - Universalizar a pré-escola e ampliar o atendimento em creches, com projeto político
pedagógico que atenda à especificidade da formação humana na fase de 0 a 5 anos de idade.
Indicadores:
Periodicidade
Desejado Em
Fonte da
de
Resultado
2012 2013 2014 2015 Informação
Apuração
936 Atendimento da demanda reprimida de
Desejando 70
80
90
100
%
67
13/07/2011
Anual
CEINF
4 e 5 anos de idade
Alcançado 43
57
74
76
937 Atendimento às crianças de 0 a 3 anos
Desejando
3
8
13
19
%
3
13/07/2011
Anual
CEINF
de idade
Alcançado
4
4,2
24
29
Obs; o indicador nº 937 é calculado em relação à demanda reprimida desta SEEDF, ou seja, número de pessoas que procuram e aguardam vagas para
essa faixa etária e, não, em relação à população absoluta do DF nesta mesma faixa etária.
Denominação do Indicador

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

A Emenda Constitucional n° 59, que altera os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal de 1988, torna
obrigatória a garantia de atendimento educacional público e gratuito a todos os estudantes dos 4 aos 17 anos. Posto isso, como
estratégia de universalização da Educação Básica a ser implantada até 2016 e a fim de garantir o direito das famílias e das
crianças, a SEEDF, no ano de 2015, implementou as seguintes ações:
 Realização da Chamada Pública n° 01/2015 com a finalidade de habilitar instituições de ensino
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, interessadas na gestão dos Centros de Educação da Primeira
Infância – CEPIs, visando ampliação do atendimento da oferta de vagas às crianças de 0 a 5 anos. Na ocasião, foram
disponibilizados 14 (quatorze) CEPIs, sendo que apenas 1 (uma) instituição foi habilitada e esta manifestou interesse para a
gestão de 7 (sete) unidades;
 inauguração de 01 (um) Centro de Educação Infantil – CEI em Ceilândia, com jornada de 5 horas diárias, o
que ampliou a oferta de pré-escola (4 e 5 anos) em mais 384 vagas; e
 inauguração de 14 (quatorze) Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs para atendimento a 896
crianças em Creche e 672 crianças em Pré-Escola, o que possibilitou um aumento 1.568 vagas na Educação Infantil.
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Ainda, foram realizadas diversas ações, algumas intersetoriais, as quais visaram à promoção de uma Educação
Infantil pública de qualidade que contribua para o protagonismo infantil e o exercício pleno da cidadania, além de subsidiar as
instâncias a ela subordinadas, com estudos, acompanhamentos e orientações para o trabalho pedagógico.
Semana Distrital da Educação Infantil
Em Atendimento à Lei Federal n° 12.602/2012 e à Lei Distrital nº 4.681/2011, que estabelecem o Dia Nacional e
Distrital da Educação Infantil e a Semana Nacional e Distrital de Educação Infantil, foram realizadas inúmeras ações nas
unidades escolares, no sentido de dar visibilidade a esta etapa da Educação Básica.
Foi orientado que, durante a Semana Distrital da Educação Infantil, as Coordenações Regionais de Ensino
promovessem atividades com os gestores, os coordenadores locais, professores, estudantes, outros profissionais e a
comunidade em geral. Sugeriu também que as unidades escolares públicas e conveniadas proporcionassem, entre seus
profissionais, crianças, famílias e comunidade, debates e discussões acerca da importância, da finalidade, da qualidade do
atendimento, dos espaços e tempos, das necessidades da clientela e demais questões relativas à Educação Infantil.
Em relação às crianças, dentre os projetos e as linguagens previstas no Currículo da Educação Infantil, foram
ofertadas atividades especiais como: artísticas (desenho, pintura, confecção de murais, dramatização, teatro, música),
brincadeiras, gincanas, contação de histórias, caminhadas, passeatas, danças, jogos, passeios, dentre outras..
Plenarinha da Educação Infantil
As atividades pedagógicas da Plenarinha buscaram sistematizar, concretamente, o direito de participação das
crianças, de modo a evidenciar o seu protagonismo nesta etapa da vida.
Por considerar a criança um sujeito ativo, participativo e protagonista de sua própria história, entende-se como
imprescindível a inclusão de suas diferentes visões nas discussões a respeito de seus direitos. Neste sentido, a relevância da
Plenarinha encontra-se na escuta sensível e atenta às crianças, de forma a considerar sua percepção sobre as situações que
vivencia na escola, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhor compreensão de suas aprendizagens e do seu
desenvolvimento.
Deste modo, buscou-se, nesta III Plenarinha envolver 100% das unidades escolares públicas e conveniadas, por
meio da escuta infantil, na revisão dos seus Projetos Políticos Pedagógicos.

Guia da Plenarinha da Educação Infantil
Este material compôs um conjunto de ações da Secretaria de Educação e teve por objetivo subsidiar e
instrumentalizar o debate em torno da (Re)construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), a partir da escuta sensível às
crianças, de modo a dar suporte para os debates e as reflexões acerca desta temática.
O guia foi organizado em dois módulos: o primeiro teve por objetivo, oferecer suporte para que cada unidade
escolar realizasse o diagnóstico de sua realidade (território e comunidade; função social da escola) e analisasse as concepções
e princípios que orientam as práticas educativas da escola; enquanto, o segundo, buscou discutir a organização curricular do
trabalho pedagógico, dos tempos e espaços, o plano de ação e projetos da escola, bem como orientações para a mostra de
trabalhos da III Plenarinha.
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Formação para os profissionais de Educação Infantil
Com o objetivo de realizar momentos de formação continuada, a organizaram-se, com previsão em calendário
oficial da rede pública e conveniada, 3 dias de formação para todos os profissionais das instituições públicas e conveniadas,
nos seguintes dias: 29 de abril, 23 de setembro e 11 de novembro. O primeiro dia de formação teve por temática a Escuta
Sensível às crianças. O segundo e terceiro dia de formação tiveram temáticas definidas pelas CREs e unidades escolares,
respectivamente.
Acompanhamento pedagógico das instituições públicas e conveniadas para o atendimento de Educação Infantil
No ano de 2015, foi elaborado o Protocolo de Acompanhamento Pedagógico das Unidades Escolares com a
finalidade de orientar as Unidades de Educação Básica quanto à forma de proceder ao acompanhamento do trabalho
pedagógico nas unidades públicas e conveniadas. Este acompanhamento deu-se por meio dos coordenadores intermediários e
executores pedagógicos das Coordenações Regionais de Ensino, os quais realizaram visitas técnico-pedagógicas para a
implementação do Currículo da Educação Básica (Educação Infamtil) e a (Re)Construção dos Projetos Políticos Pedagógicos
desta etapa.
Revisão das Orientações Pedagógicas para o Conveniamento
Com o objetivo de articular pedagogicamente as instituições conveniadas com as orientações Secretaria de
Estado de Educação, foi realizada a revisão, atualização e divulgação das Orientações Pedagógicas do Convênio entre a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins
Lucrativos para a Oferta da Educação Infantil (Ops).

Base Nacional Comum Curricular
Foi promovido 2 momentos de formação para a discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
Educação Infantil. A primeira formação envolveu aproximadamente 600 pessoas, dentre gestores, coordenadores locais,
professores, coordenadores intermediários, e teve como palestrante a professora doutora Zilma de Moraes Oliveira da
Universidade de São Paulo. A segunda formação foi com a consultora do MEC, professora doutora Maria Carmem Silveira
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Barbosa, que esclareceu sobre aspectos da etapa, condizentes com os objetivos de aprendizagem disponibilizados na
plataforma do Ministério da Educação. Esta formação teve a participação de mais de 100 professores.
Circuito de Ciências
O Circuito de Ciências promovido pela Secretaria de Estado de Educação com o envolvimento de todas as
etapas e modalidades de ensino, neste ano, foi realizado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entre os dias 19
a 25 de outubro. Foram inscritas 24 unidades escolares da Educação Infantil. Contudo, em virtude da greve, apenas 8
participaram com a exposição de trabalhos e experimentos científicos.

Objetivo Específico 002: - Melhorar os índices de desempenho e corrigir a distorção idade/série dos estudantes do
ensino fundamental.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Avaliação de desempenho dos
1200 estudantes dos anos iniciais do Ensino Nota
5,4
Fundamental
Avaliação de desempenho dos
1201 estudantes dos anos finais do Ensino
Nota
3,9
Fundamental
Quantitativo de alunos em distorção
1202
Unidade 70.000
idade-série

Periodicidade
da
Resultado
2012
Apuração
Desejado
31/12/2011 Bianual
Alcançado
Apurado
em

31/12/2011 Bianual
31/07/2011 Anual

Desejado Em
2013

2014

2015

5,5

-

5,8

5.6

*

*

Desejado

-

4,1

-

4,5

Alcançado

-

3.9

*

*

Fonte da
Informação
IDEB/INEP
IDEB/INEP

Desejado 20.000 20.000 20.000 10.000
COENF
Alcançado 9.030 7.000 3.300 2.992

* Índice de Desenvolvimento da Educação Básica referente a 2013, resultado de 2015 ainda não disponibilizado.

A Secretaria de Educação coordenou e acompanhou os trabalhos do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC) no âmbito do DF, atendendo a 367 unidades escolares que ofertam 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental. O PNAIC é um compromisso assumido pelo Ministério da Educação, secretarias estaduais, distrital e municipais
de educação, que tem por objetivo assegurar a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental, o que coaduna com a proposta Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), política do Distrito Federal
implantada em 2005. Em 2015, a formação ofertada em parceria com o Ministério da Educação/ Universidade de Brasília foi
iniciada apenas no 2º semestre por questões de ordem administrativa e financeira.
O professor alfabetizador tem suma importância para o alcance das metas. Nesse sentido, a formação desses
formadores foi realizada por 64 Orientadores de Estudos, que são formados pela Universidade de Brasília (UnB). Essa
formação atendeu inicialmente a 3.421 professores alfabetizadores, que participaram da formação entre os meses de agosto a
dezembro e de um Seminário Final do PNAIC/BIA em dezembro, que promoveu um retrospecto da política pública de ampliação
do Ensino Fundamental de 9 anos e a criação do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), oportunizando, assim, a reflexão crítica
sobre as ações e estratégias desenvolvidas durante esses 10 anos de implantação. A tabela abaixo apresenta a distribuição
dos professores inscritos por Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares:

CRE
Brazlândia
Ceilândia
Guará
Gama
Núcleo. Band.
Paranoá
Plano Pilotop/Cruzuzeiro
Planaltina
Recanto Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Sobradinho
Taguatinga
Total Geral

Formação de Formadores do PNAIC
Professores Inscritos
157
651
148
222
170
209
283
307
197
268
232
189
174
214
3.421

Unidades Escolares Participantes
18
59
11
26
21
18
44
40
15
23
44
14
26
29
388

Com a aprovação do Plano Distrital de Educação (PDE), diversas metas foram descritas para o Ensino
Fundamental, entre elas a organização escolar cidadã nas escolas da rede, com os seguintes elementos constitutivos: gestão
democrática, formação continuada, coordenação pedagógica, avaliação formativa, organização curricular e eixos integradores.
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Foram propostas e articuladas ações para aprimorar a organização do trabalho pedagógico e fortalecer essa política pública
proposta por esta Secretaria.
Na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF, o Ciclo para as Aprendizagens é organizado da
seguinte forma:
1º Ciclo.
2º Ciclo.
3º Ciclo.

Ciclo Para As Aprendizagens
Educação Infantil.
1º Bloco( 1º ao 3º ano) (BIA)
1º Bloco( 6º e 7º ano).

2º Bloco( 4º e 5º ano).
2º Bloco( 8º e 9º ano).

A progressiva extensão da organização em Ciclos para os 4º e 5º anos, balizada pelas Diretrizes Pedagógicas
para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco justifica-se em função dos avanços observados
com a implantação do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). A ampliação de espaços e tempos de convivência escolar e de
estratégias didático-pedagógicas diversificadas promove a aprendizagem sem a barreira anual da reprovação.
Nesse contexto, a avaliação assume papel primordial. A Provinha Brasil tem oferecido informações pertinentes
que subsidiam a ampliação da organização escolar em ciclos para o 4º e 5º ano. A tabela abaixo demonstra a quantidade de
alunos atendidos com os respectivos aproveitamentos, os quais estão superiores a dados vislumbrados outrora:
Resultados da Provinha Brasil – 1ª Fase
Regional de Ensino

Total de Estudantes Avaliados

Resultados - Leitura

Resultado - Matemática

786 estudantes alcançaram a meta 3. Ou 962 estudantes alcançaram a meta 3, ou seja,
seja, 78,9%
98,5%. Sendo que 607 se encontram no nível
5 (último nível da Provinha Brasil).

Brazlândia

996 realizaram a prova de leitura.
977 realizaram a prova de matemática

Ceilândia

4.856 realizaram a provinha de leitura
4.817 realizaram a provinha de
matemática

Guará

1.045 realizaram a provinha de leitura
1.044 realizaram a provinha de
matemática

807 estudantes atingiram a meta 3, o que
representa 76%

1.039 estudantes atingiram a meta 3, o que
representa 99%

Gama

1.568 realizaram a provinha de leitura
1.551 realizaram a provinha de
matemática

1.276 estudantes atingiram a meta 3,
representando 81,4% dos estudantes

1.535 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 99%

N. Bandeirante

1.262 realizaram a provinha de leitura
1.244 realizaram a provinha de
matemática

1.051estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 83,3% do total.

1.240 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 99,7%

Planaltina

2.560 realizaram a provinha de leitura
2.486 realizaram a provinha de
matemática

1.917estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 74,9% do total.

2.456 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 98,8%

Plano Piloto/Cruz

1.729 realizaram a provinha de leitura
1.706 realizaram a provinha de
matemática

1.502 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 86,9% do total.

1.688 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 98,9%

Paranoá

1.422 realizaram a provinha de leitura
1.415 realizaram a provinha de
matemática

1.066 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa,75% do total.

1.404 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 99,2%

Recanto Das Emas

1.585 realizaram a provinha de leitura
1.593 realizaram a provinha de
matemática

1.249 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa,78,8% do total.

1.558 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 97,8%

Samambaia

2.411 realizaram a provinha de leitura
2.368 realizaram a provinha de
matemática

1.970 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 81,7% do total.

2.348 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 99,2%

Santa Maria

1.581 realizaram a provinha de leitura
1.568 realizaram a provinha de
matemática

1.180estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 74,6% do total.

1.549 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 98,8%

São Sebastião

1.336 realizaram a provinha de leitura
1.314 realizaram a provinha de
matemática

994 estudantes atingiram a meta 3, o que
representa 74,4 % do total.

1.287 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 97,9%

Sobradinho

1.451 realizaram a provinha de leitura
1.411 realizaram a provinha de
matemática

1.061 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 73,1% do total.

1.393estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 98,7%

Taguatinga

1.959 realizaram a provinha de leitura
1.943realizaram a provinha de
matemática

1.685 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 86 % do total.

1.919 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja, 98,8%

3.690 estudantes atingiram a meta 3, o
que representa 76%

4.773 estudantes alcançaram a meta 3 em
matemática, ou seja 99,1%
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O Fórum de Anos Iniciais, composto por integrantes dos Centros de Referência dos Anos Iniciais (CRAI) e
coordenado pela Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, tem por objetivo acompanhar o
trabalho dos CRAI nas regionais de ensino e discutir ações referentes aos anos iniciais e ao PNAIC.
As tabelas abaixo apresentam um resumo desses momentos de formação permanente e discussão para
otimização dos resultados dos anos iniciais:
Reuniões, Fóruns e Encontros Pedagógicos realizados com os articuladores do CRAI.
Atividade

Reuniões Realizadas

Participação De Professores/Gestores Crai

Fóruns

09

78 professores por encontro

Acompanhamento pedagógico nas CRE/UNIEB/CRAI

17

1 pessoa da GEB em cada encontro, totalizando 14 e 71
articuladores do CRAI

Reunião com os coordenadores dos articuladores do CRAI

06

18 professores por encontro

Encontros pedagógicos da Ação 62

04

20 gestores em média em cada encontro

36

201 profissionais envolvidos nas atividades.

Total

Realização de Encontros Integrados e Seminários
Atividade

Número de Encontros

Áreas Envolvidas

Tema
Metodologia de leitura

Total de
Participantes

01

CRAI e Gerência do Livro e Leitura

01

CRAI, coordenadores intermediários das
Equipes Especializadas de Apoio as
Aprendizagens

Avaliações Externas

73

Seminário

01

Anos Iniciais e Anos Finais

Educação e desenvolvimento na
fronteira da adolescência

78

Seminário

01

Anos Iniciais e Anos Finais

Clube de Leitura: Brincolê

100

Total geral

04

Fóruns Integrados

78

329

Ao analisar os dados dos exames externos, na perspectiva da avaliação institucional, verificou que 62 (sessenta
e duas) Unidades Escolares não refletiram, dentro dos índices esperados, o trabalho pedagógico realizado no cotidiano escolar.
Um dos itens preocupantes é a leitura inferencial.
Assim, houve o lançamento da Ação 62, no dia 06 de maio de 2015, no auditório do Edifício Phenícia (sede da
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer), com a participação dos chefes das Unidades Regionais de Educação Básica e
articuladores dos Centros de Referência para os Anos Iniciais (CRAI), das Coordenações Regionais de Ensino. Essa ação
recebeu esse nome devido a esse trabalho ter sido desenvolvido junto às 62 UEs que tiveram os índices do IDEB reduzidos ou
não alcançaram o mínimo esperado. O intuito de sua realização foi refletir juntamente com as Unidades Escolares sobre a
avaliação institucional e a organização do trabalho pedagógico, tendo como ponto de partida os dados da avaliação externa.
Nesse sentido, as ações apresentadas pretenderam contribuir para uma organização do trabalho pedagógico que desenvolva
as competências leitoras nos estudantes, na perspectiva do direito à aprendizagem. E como fruto, as ações planejadas foram:
 acompanhar, de maneira mais intensiva, o trabalho pedagógico dessas unidades escolares;
 articular, junto às unidades escolares, a construção de clubes de leituras; e
 promover a formação para os professores dos 4º e 5° anos, com o foco nas estratégias de leitura e
formação de leitor.
Como decorrência, foram realizadas reuniões com a participação do Subsecretário de Educação Básica, dos
supervisores pedagógicos das 62 escolas envolvidas, dos chefes das Unidades Regionais de Educação Básica, das
Coordenações Regionais de Ensino e da Gerência de Avaliação de Redes com o objetivo de compreender a realidade vivida
por essas Unidades Escolares, por meio de uma escuta qualificada. Ao todo, compareceram 37 (trinta e sete) Unidades
Escolares.
Na ocasião, após discussão, os gestores relataram, por escrito, as dificuldades e fragilidades enfrentadas pelas
Unidades Escolares, bem como as ações realizadas para saná-las.
Como parte da ação formativa e colaborativa, realizaram-se reuniões com as Unidades Escolares a fim de
auxiliar na construção de caminhos possíveis referentes ao fazer pedagógico.
A progressiva ampliação no número de escolas com o 3º Ciclo para as Aprendizagens foi também um dos
objetivos que a Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental – Anos Finais atuou. Foram realizados vários momentos
de discussão e formação continuada como os descritos abaixo.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

323

Relatório Anual de Atividades 2015 – Fundo de Manutenção. e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Professores da Educação

Fórum Permanente Anos Finais e Correção Idade x Série:
Foram realizados 10 encontros, no período de abril a dezembro de 2015, com o objetivo de promover a
integração entre os coordenadores centrais e os intermediários para atualização de ações, relatório dos coordenadores
intermediários, além de palestra formativa (letramento, leitura e sua importância, ciclos de aprendizagens, OTP, Transição,
BNCC) e clube de leitura.
Fomento a adesão das escolas de anos finais ao 3º CICLO:
Visita as 14 regionais, com o objetivo de promover a adesão ao 3º Ciclo. 91 Unidades Escolares participaram
dos momentos de apresentação e discussão da proposta
Fórum Integrado:
Os integrantes do Fórum, coordenadores intermediários de Anos Iniciais, Anos Finais, CDIS, Programas e
Projetos Especiais, participaram de um encontro no segundo semestre visando à troca de informações e atualização de ações
por meio de palestra formativa sobre letramento cientifico e clube de leitura.
GT-CDIS:
Foram realizados 3 encontros para a realização de palestra formativa, atualização de ações e solução de
problemas com os coordenadores intermediários, o que embasou a construção da Orientação Pedagógica da CDIA/PAAE.
GT 2:
Foram realizados 5 encontros com outras coordenações e subsecretarias a fim de pautar as dificuldades e
buscar as soluções para a Correção da Distorção Idade/Ano (CDIA). Além disso, foram discutidas questões inerentes à
Orientação Pedagógica da CDIA/PAAE.
Com o advento das ações de intervenção, outras 10 escolas aderiram à organização escolar para o 3º ciclo.
O Projeto Papai Noel dos Correios, desenvolvido em parceria com ECT, atende a 31 escolas e 14.824
estudantes. Seus objetivos são vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs)/ONU e constituem um indício
importante da preocupação com o bem estar da criança, tornando-se ponto de partida para as ações educativas, ao mesmo
tempo em que busca a promoção da solidariedade e da tolerância, elementos constituintes para o exercício da cidadania.
O V Circuito de Ciências – evento pedagógico-científico que objetiva o fortalecimento da criatividade, do
raciocínio lógico, da capacidade de pesquisa e do conhecimento científico, bem como a autonomia intelectiva, de modo a
favorecer a apropriação das etapas de desenvolvimento do trabalho científico – problematização, levantamento de hipóteses,
investigação, análise e conclusão– envolveu aproximadamente 430 escolas e mais de 10.000 estudantes nas etapas regionais,
e 203 escolas foram convidadas para participar da exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Porém, devido ao
período de greve por qual a secretaria passou, apenas 110 escolas participaram, com a participação direta de
aproximadamente 1000 alunos. A visitação atingiu o número de 10.000 estudantes na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia.
O Projeto Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) visa adequar a série do estudante a sua idade, sem
prejuízo das aprendizagens, de modo a garantir a permanência e o sucesso do estudante na escola. As atividades
desenvolvidas em sala de aula têm como fios condutores a ludicidade e a interdisciplinaridade, numa perspectiva de
atendimento às subjetividades desses estudantes que têm dificuldade mais acentuada no processo de escolarização. Por conta
da implementação do projeto de CDIS houve, o acompanhamento do trabalho pedagógico das escolas que possuem turmas de
CDIS, por meio dos fóruns de anos iniciais e de anos finais, além do acompanhamento pedagógico in loco as escolas com
dificuldades em desenvolver o projeto CDIS. Foi planejado e construído um novo programa para implantação e implementação
a partir de 2016 até 2018 – o Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares (PAAE).
A Gerência de Programas e Projetos Especiais também esteve envolvida com inúmeras ações, dentre elas: o
Grupo de Trabalho de Ciência que avaliou e subsidiou a construção do curso em letramento científico, o diálogo de ciências, um
espaço para compartilhamento de experiências exitosas no ensino de ciências nos anos iniciais.
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Diversos acordos e termos foram acompanhados e pareceres emitidos, dentre os quais se destacam:
 Instituto Leonardo Murialdo - Mantenedor do Centro Murialdo da Criança e do Adolescente Etelvina da Silva
Campos (CEMEC)
– Atuação na regência de classe
 Ministério da Educação (MEC) - representado pela Subsecretaria de Educação Básica (SEB)
– Implementar a cooperação técnica nos diversos segmentos da Educação Básica, envolvendo a
disponibilização de professores e/ou pedagogos – orientadores educacionais, com vistas a conjugar esforços entre os partícipes
para apoiar as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação nos diversos estados da federação, promovendo a melhoria
da qualidade de educação e da avaliação das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação nas áreas de formação
continuada dos seus profissionais da educação, diretrizes curriculares, gestão escolar, bem como intercâmbio de experiência
em nível internacional na área de Educação Básica.
 Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – IHGDF
– Objetivo de atender os estudantes da Rede Pública de Ensino, visando promover o estudo e a divulgação da
História e da Geografia do Distrito Federal, bem como das ciências e componentes curriculares afins; além de pesquisar,
registrar e difundir a História e a Geografia do Distrito Federal; aprimorando técnicas diversas, por meio da troca de saberes de
tecnologias alternativas, visando a uma prática de preservação do acervo museológico, bem como estudo da Educação
Patrimonial e incentivo da História e da Geografia do Distrito Federal.
 Associação Júnior Achievement do Distrito Federal
– A cooperação mútua para implementar programas de empreendedorismo para os alunos da rede pública de
ensino do Distrito Federal, nos níveis Fundamental e Médio, visando despertar o espírito empreendedor nos jovens em idade
escolar, preparando-os para o mundo do trabalho, proporcionando ampla visão do mundo dos negócios.
 TRE/DF
– Desenvolver o “Programa Eleitor do Futuro”
 DETRAN/DF
– Desenvolver o “Programa DETRAN nas Escolas”
 Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI/DF)
– Cooperação mútua na área de recursos humanos, objetivando o desenvolvimento das atividades educativas
integrantes das respectivas esferas de competência, no que concerne às atividades pedagógicas, culturais e administrativas do
Planetário de Brasília, unidade orgânica da SECTI/DF.
A partir do Decreto Nº 36.828, de 22 de Outubro de 2015, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa da
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF, foi criada a Gerência de Políticas Educacionais para o Desempenho
Escolar – GDESC, como parte integrante da Diretoria de Ensino Fundamental – DIEF, para acompanhar as ações da
Subsecretaria de Planejamento e Avaliação – SUPLAV, bem como promover estudos, discussão, análise e interpretação dos
resultados da política de Avaliação Educacional para o Ensino Fundamental nos três níveis de avaliação (das aprendizagens,
institucional e de redes).

Objetivo Específico 003: – Ampliar o atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, consolidando modelo de currículo
que estimule a permanência dos alunos no ensino médio.
Indicadores:
Denominação do Indicador

939

Matrículas dos jovens de 15 a
17 anos

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
%

42

Apurado
em

Periodicidade
Desejado Em
da
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração

30/06/2011 Anual

Desejando 64,5

45

47,5

50

Alcançado 64,5

88

66,8

66,08

Fonte da
Informação
IBGE Censo
Demográfico/
2010

Os desafios para o Ensino Médio são grandes. Olhar para questões inquietantes e instigantes como a evasão, a
repetência, o abandono, os desencantos, os indicadores internos, as avaliações externas e a diversidade dos interesses dos
estudantes vêm mobilizando esta Secretaria para a construção de novas propostas, considerando as particularidades do Ensino
Médio. Uma das metas é atrair jovens entre 15 e 17 anos não matriculados e incentivá-los a permanecer na escola, por meio da
adoção de diferentes estratégias de ensino e de aprendizagem para os vários anseios, próprios dos grupos juvenis.
Para tanto, em 2015 foram feitas as seguintes ações e os seguintes Programas e Projetos:
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Implementação do Projeto da Organização Escolar em Semestres no Ensino Médio (Semestralidade)
Em janeiro de 2015 foi realizada a sistematização das Atas de Adesão à Semestralidade para este ano letivo e,
como consequência do trabalho desenvolvido em 2014, das 89 escolas da rede pública que ofertam o ensino médio, 33
Unidades Escolares aderiram à Semestralidade.
Unidades Escolares que aderiram à Semestralidade no ano letivo de 2015
Total de UE de Ensino Médio Total de UE de Ensino Médio
por Coordenação Regional de com Semestralidade
Ensino
por CRE
Brazlândia: 6

Ceilândia: 12

Gama: 8

Guará: 5

Núcleo Bandeirante:5

Paranoá: 3

Planaltina: 10

Plano Piloto/ Cruzeiro: 10

0

7

1

3

2

2

4

1

Recanto das Emas:44

3

São Sebastião: 3

1

Samambaia: 4

2

Santa Maria: 4

Sobradinho: 6
Taguatinga: 9

4

1
2

Unidades Escolares
com organização semestral em 2015
-

Turnos de adesão
-----

Centro Educacional 11

Diurno

Centro Educacional 14

Diurno

Centro de Ensino Médio 03

Diurno

Centro de Ensino Médio 04

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 09

Diurno

Centro de Ensino Médio 10

Noturno

Centro de Ensino Médio 12

Diurno

Centro Educacional 06

Diurno

Centro Educacional 02

Noturno

Centro Educacional 03

Diurno

Centro Educacional 04

Diurno

Centro de Ensino Médio 1 do Riacho Fundo

Diurno

Centro de Ensino Médio 1 do Núcleo Bandeirante

Diurno

Centro de Ensino Médio 1

Diurno-Noturno

Centro Educacional Darcy Ribeiro

Diurno/Noturno

Centro Educacional Dona América Guimarães

Diurno

Centro Educacional 01

Diurno

Centro Educacional 03

Diurno

Centro de Ensino Médio 02

Noturno

Centro Educacional 01 do Cruzeiro

Diurno

Centro Educacional 104

Diurno

Centro de Ensino Médio 111

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 804

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 01

Diurno-Noturno

Centro Educacional 619

Diurno

Centro de Ensino Médio 414

Diurno/Noturno

Centro de Ensino Médio 404

Diurno-Noturno

Centro de Ensino Médio 417

Diurno-Noturno

Centro Educacional 416

Diurno

Centro Educacional 310

Diurno

Centro Educacional Fercal

Noturno

Centro Educacional 07

Diurno

Escola Bilíngüe

Diurno

Também em janeiro foram publicadas as - Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio -. Em 13 de fevereiro, foi realizado um encontro para entrega desse material a todas as
Unidades Escolares de ensino médio, conforme a Circular 02/2015 - SUBEB, que contou com a participação de todas as
Coordenações Regionais de Ensino, à exceção de Brazlândia.
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Durante o primeiro semestre de 2015, foram realizados encontros pedagógicos com as unidades escolares e
regionais de ensino para tratar de ajustes relativos à adesão deste ano, e para aprimorar o entendimento sobre a organização
escolar semestral.
Em fevereiro, foi feita uma visita à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, para orientar as escolas
quanto à continuidade de implementação da Semestralidade.
No dia 3 de junho de 2015, a Coordenação de Ensino Médio participou de uma roda de conversa na CRE Santa
Maria com os professores das escolas de Ensino Médio, cujo tema era “Debate sobre as potencialidades e fragilidades da
Semestralidade: um olhar sobre as Diretrizes de Avaliação”. Nesse dia, todas as unidades escolares de ensino médio de Santa
Maria puderam expor as potencialidades observadas com a implementação da organização em semestres, bem como das
fragilidades que ainda necessitam de ajustes.
Em 25 de junho de 2015, foi realizado pela Coordenação de Ensino Médio/ Subsecretaria de Educação Básica
(SUBEB) o 1° Fórum Permanente da Semestralidade, no auditório do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, em parceria
com a Subsecretaria de Modernização e Tecnologia (SUMTEC) e com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação (SUPLAV). O objetivo foi realizar uma avaliação conjunta dos processos administrativos e pedagógicos da
implementação da organização escolar em semestres. Neste Fórum houve a participação de nove Coordenações Regionais de
Ensino e de dez Unidades Escolares de Ensino Médio, das 33 que implementaram a Semestralidade em 2015. A Coordenação
de Ensino Médio destacou a necessidade de apropriação dos documentos norteadores, de uma avaliação formativa, de
organização do trabalho pedagógico e dos blocos de componentes curriculares conforme as diretrizes. A SUMTEC indicou que
o Diário Web seria implantado no Ensino Médio em 2016, com as devidas alterações e modificações necessárias. A
Coordenação de Supervisão, Instrução e Normas de Ensino, da SUPLAV, indicou que não existe fórmula para os casos de
adaptação curricular, que estes devem ser tratados individualmente. Foram observadas as dificuldades da coordenação
pedagógica por blocos no noturno, da perda do direito aos monitores, como aconteceu inicialmente, e o prejuízo pedagógico
gerado pela lentidão no processo de substituição de professores.
Em 14 de julho, foi publicado o Plano Distrital de Educação, Lei n° 5.499/2015, ficando estabelecida a
universalização da Semestralidade na estratégia 3.3:
“Adotar, após amplo debate democrático com a comunidade escolar, até o terceiro ano de
vigência deste Plano, modelo de organização escolar em semestralidade, em substituição ao
regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e de percursos diferenciados
de escolarização”.
Para acompanhar o trabalho pedagógico no 2° semestre de 2015, em alinhamento com o Currículo da
Educação Básica, foi solicitada às unidades escolares, ao final de julho, a realização das avaliações diagnósticas e a
apresentação dos planos de ensino dos componentes curriculares, de acordo com a proposta de Unidades Didáticas (Circular
162/2015 – SUBEB). Para subsidiar esta solicitação, e promover amplo debate sobre a organização escolar semestral, a
Coordenação de Ensino Médio realizou diversos encontros com as Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares.
No mês de outubro, com a transição dessa gestão para a Diretoria de Ensino Médio e com a reestruturação da
Subsecretaria de Educação Básica, passando a designar a Gerência de Acompanhamento do Ensino Médio para tratar da
Semestralidade, foi estabelecido novo plano de ação para esta pauta.
No mês de novembro foram divulgadas as orientações para as adesões em 2016 e, para subsidiar
pedagogicamente esse horizonte de ações, foi realizado um vídeo, pelo Canal E da SEEDF, em forma de entrevista com
gestores, professores e estudantes, relatando experiências exitosas na rede com a Semestralidade, assim como os fatores que
devem receber maior atenção, sempre envolvendo os diversos atores do processo educacional.
Outra ação desenvolvida foi a proposição e a elaboração conjunta do curso sobre a Semestralidade a ser
desenvolvida pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação em 2016.
Ainda no mês de dezembro, foi produzida uma apresentação sobre a Semestralidade, a fim de fomentar o
debate das Coordenações Regionais de Ensino com os gestores das unidades escolares de Ensino Médio, bem como servir de
material base para a discussão entre gestores escolares e suas equipes docentes. Além de terem sido consolidados os
questionários on-line de avaliação da Semestralidade, para professores e para gestores, a serem respondidos ainda em 2015,
visando à facilitação do planejamento das estratégias para 2016.
Foram realizadas diversas reuniões com as Coordenações Regionais com o intuito de reforçar tecnicamente a
proposta da Semestralidade. Os principais assuntos abordados foram: Forma de Organização da Semestralidade; Diretrizes da
Semestralidade; Plano Distrital de Educação especificando a Meta 03 e estratégia 3.3; Comparação estatística de dados entre
escolas com seriação e semestralidade; Formas de avaliação e recuperação contínua; Acompanhamento e Suporte às escolas
que desejam iniciar o processo de implantação da Semestralidade; Questionários de Avaliação da Semestralidade.
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Os representantes da GEM esclareceram todas as dúvidas questionadas pelas escolas que ainda não aderiram
à semestralidade. As escolas que estão no sistema de Semestralidade, ao darem o depoimento, relataram a existência de
problemas; porém, afirmaram que, a partir dos resultados obtidos, posicionaram-se favoravelmente à continuidade da
Semestralidade.
Foram apresentados dados comparativos do ano de 2009 a 2014 das escolas que aderiram à semestralidade, e
evidenciou-se a redução dos índices de reprovação e evasão.

Alguns problemas foram observados na Semestralidade como o sistema de avaliação adotado pelas escolas;
sistema de recuperação contínua, no entendimento de cada escola; sistema de registro das avaliações; adequação da
Modulação nas escolas que possuem, além do ensino médio, o ensino fundamental; fundamentação teórica nas práticas
utilizadas para recuperação contínua; e formação de professores para a Semestralidade. Em 2016, tais situações deverão ser
corrigidas.
De março a maio de 2015, o Núcleo de Ensino Médio Noturno realizou visitas técnicas às Coordenações
Regionais de Ensino com a participação dos coordenadores intermediários e locais de ensino médio noturno, conforme quadro
com cronograma abaixo:
CRE
Plano Piloto/Cruzeiro
Paranoá/Itapoã
Ceilândia
Taguatinga
Brazlândia
Samambaia e Recanto das Emas
Gama e Santa Maria
Núcleo Bandeirante
São Sebastião
Guará

Data
19/3/2015
20/3/2015
26/3/2015
27/3/2015
10/4/2015
16/4/2015
17/4/2015
7/5/2015
8/5/2015
14/5/2015

Horário
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
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Data
Horário
Planaltina
26/5/2015
19h às 22h
Sobradinho
28/5/2015
19h às 22h

Essas visitas tiveram o objetivo de atualizar informações e dados pertinentes ao ensino médio noturno. Foram
tratados assuntos como o Projeto Político Pedagógico (PPP); Projeto Ensino Médio Integrado- EMI; Programa ensino Médio
Inovador – ProEMI; Divulgação de estágio para os estudantes do noturno e a Semestralidade.
Há o acompanhamento sistematizado dos Projetos Político-Pedagógicos - PPP das escolas de Ensino Médio.
Nesse sentido, foi construído um fluxograma que deu origem a uma Ficha para análise dos Projetos que se encontram
publicizados no site da SEEDF. A equipe foi dividida de forma atender às 14 Regionais de Ensino para acompanhamento do
trabalho das coordenações intermediárias junto às Unidades Escolares de Ensino Médio.

2. OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
Acompanhamento das ações do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI
O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) é oriundo do Governo Federal. Foi lançado em 2009 com o
objetivo de incentivar a reestruturação curricular do Ensino Médio no país. Para tanto, são disponibilizados recursos via
PDDE/FNDE e repassados diretamente para as escolas públicas de Ensino Médio após o aval das Secretarias de Estado de
Educação das diversas Unidades da Federação.
A inscrição das escolas interessadas em fazer a adesão ao programa foi feita, nos anos de 2013 e 2014, pelo
sistema PDDE Interativo (http://pdeinterativo.mec.gov.br/), na aba ProEMI. Os gestores fazem o preenchimento de 100% do
Diagnóstico disponível no próprio sistema para só depois cadastrar o Projeto de Redesenho Curricular (PRC), que deve ser
desenvolvido com a participação ativa da comunidade escolar e estar coadunado com o Projeto Político-Pedagógico das
respectivas unidades escolares.
A partir de 2013, o ProEMI passou a ser bienal; portanto, as escolas que não aderiram ao Programa no biênio
2013-2014 puderam fazê-lo para o biênio 2014-2015 no período de 12 de maio a 31 de agosto de 2014.
Considerando a relevância deste Programa para o fortalecimento do Ensino Médio e a necessidade de
ampliação do número de adesões, a Coordenação de Ensino Médio/Diretoria de Ensino Médio, em 2015, realizou ações para
orientação às escolas validadas pelo MEC para recebimento de recursos do Programa, assim como em relação à
reprogramação desses recursos e desenvolvimento dos projetos apresentados.
Além disso, seguindo orientações do MEC, foram repassadas também informações a todas as Unidades
Escolares de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal quanto à elaboração e ao preenchimento do Diagnóstico de
2015.
Programa “Por dentro dos Exames do Ensino Médio”
Foi implementado o Programa “Por dentro dos Exames do Ensino Médio”, por meio de ações de divulgação,
análise e orientação dos resultados. Nesse sentido, houve várias frentes de trabalho, entre elas:
 acompanhamento da formação sobre o PAS/UnB junto às CREs. Foram realizados vários momentos de
formação sobre o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, destinados à equipe pedagógica das
unidades escolares de Ensino Médio. Essa ação faz parte do Eixo 1 do Programa “Por dentro dos exames do Ensino Médio”:
“Por dentro PAS/UnB”, e tem como objetivo o desenvolvimento de ações de divulgação, compreensão e utilização das
informações dos exames de acesso ao ensino superior para os estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A
atividade foi realizada de acordo com o cronograma a seguir:
Cronograma de Formação nas CRE - PAS/UnB*
Data

Horário

CRE(s)
Todas

10/09

14h

29/09

9h

29/09

14h

Local

Público Alvo

Auditório do Instituto de Química –
Coordenadores Intermediários de Ensino Médio, Avaliação,
Universidade de Brasília – Campus Darcy Direitos Humanos e Diversidade, Educação Profissional,
Ribeiro (Asa Norte)
Educação Especial e Orientação Educacional

Gama e Santa Maria Centro de Ensino Especial 01 do Gama
(SCE – Eq. 55/56 – Setor Central do
Gama – atrás do Gama Shopping)

Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos

Plano Piloto e Núcleo Auditório do Instituto de Química Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Bandeirante
Campus UnB – Darcy Ribeiro (Asa Norte) Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos
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Data

Horário

1º/10

9h

06/10

9h

CRE(s)

Ceilândia e
Brazlândia

Guará e Taguatinga
06/10

14h

Local

Recanto das Emas e Auditório da CRE Recanto das Emas
Samambaia
(Qd. 203 – Lote 32 – Recanto das Emas
– antiga Faculdade da Terra)
Campus UnB - Ceilândia

Público Alvo
Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos
Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos

Centro de Ensino Médio Ave Branca –
Coordenadores Intermediários, Supervisores Pedagógicos,
CEMAB (QSA 03 – Área Especial 01- s/n Coordenadores Locais e Orientadores Educacionais das
– Taguatinga Sul)
Unidades Escolares de Ensino Médio, Professores atuantes nas
Salas de Recursos

*Cronograma divulgado na Circular Nº 234/2015 – SUBEB, de 24/9/2015.

 acompanhamento da aplicação do Simulado-DF nas escolas de Ensino Médio, uma das ações do Eixo de
trabalho 2: “Por dentro do ENEM”: nos dias 16 e 17 de setembro, foi aplicado o Simulado - DF para os estudantes
matriculados na 3ª série do Ensino Médio em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O Simulado DF teve as mesmas características de uma prova do ENEM, com o mesmo número de itens, preenchimento do cartão resposta
e elaboração de um texto dissertativo/argumentativo. A aplicação do Simulado teve como objetivo reproduzir para o estudante o
momento da aplicação do Enem, além de propiciar a mensuração de suas potencialidades e fragilidades quanto ao
desempenho nas áreas de conhecimento. Para as Unidades Escolares, os dados dos resultados poderão ser utilizados para
gerar ações pedagógicas. Para o setor de gestão da SEEDF, permitirá, em integração com outros exames e índices externos, o
alinhamento de políticas públicas. O estudante teve acesso ao seu resultado (boletim de desempenho), por meio de um sítio
eletrônico. Enquanto que, para a Unidade Escolar, o resultado foi disponibilizado de forma global, abrangendo o resultado dos
seus estudantes. A Coordenação de Ensino Médio fez visitas a várias Unidades Escolares para acompanhamento dessa ação.
 participação no evento de devolutivas dos resultados da aplicação do Simulado: a Diretoria de Ensino Médio
apresentou o resultado do desempenho dos estudantes na prova de redação do Simulado e ações pedagógicas que deverão
ser desenvolvidas a partir das análises desses dados e dos resultados das provas objetivas.

Fonte: Boletim Informativo DIEM (Nov/Dez)

Participação do Programa Parlamento Juvenil do MERCOSUL - Ministério da Educação
O Projeto Parlamento Juvenil do MERCOSUL surgiu na busca pela concretização de um dos objetivos do Plano
de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2006 - 2010, que pleiteava “contribuir para a integração regional, acordando e
executando políticas educativas que promovam uma cidadania regional, uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos
direitos humanos e ao meio ambiente”.
A iniciativa do Parlamento Juvenil do MERCOSUL (PJM) veio complementar o trabalho desenvolvido no âmbito
do Projeto Caminhos do MERCOSUL pelo Setor Educacional.
O projeto PJM foi destinado a estudantes do Ensino Médio das escolas públicas, abrangendo jovens de 14 a 18
anos. Nos Estados e no Distrito Federal, a coordenação do programa é feita por servidores da Secretaria de Educação.
A Secretaria de Educação Básica, em conjunto com a Assessoria Internacional, promoveu a escolha dos
representantes do Parlamento Juvenil do MERCOSUL – biênio 2014-2016, na cidade de Gramado/RS, no mês de junho de
2014. Foi escolhido um Parlamentar Juvenil de cada estado da Federação e do Distrito Federal.
A estudante que representa o DF, pelo projeto PJM, aluna da 3ª série do Ensino Médio do CEM 111 do Recanto
das Emas, foi recebida pelo Coordenador de Ensino Médio para apresentação do relatório de ações desenvolvidas em 2014 e
2015. Nesse relatório, foi detalhada e informada a participação da estudante nos seguintes eventos:
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 seminário “Ensino Médio no Brasil: Sujeitos, Tempos, Espaços e Saberes”. Faculdade de Educação da
UFMG, em Belo Horizonte, de 10 a 13 de março de 2015. Organizado pela UNICEF Brasil;
 painel “Pequim +20: Mais mulheres na política”. Realizado em 14 de abril, em Brasília. Organizado pela
ONU Mulheres;
 formação semi presencial da Aliança Nacional de Adolescentes. De maio a setembro de 2015. Encontro
presencial entre 11 e 19 de julho, em Fortaleza;
 duas publicações a partir dos resultados do II Seminário Internacional de Empoderamento de Menina,
ocorrido entre 17 e 19 de novembro de 2014, em Brasília. Organizado pela UNICEF; e
 apresentação de portfólio com todo o trabalho realizado desde o início de seu mandato, inclusive com as
Declarações Nacional e Internacional do Parlamento Juvenil Mercosul - 2014/2016.

Estudante Gabrielly Gusmão, 17 anos, representante do Distrito Federal no Parlamento Juvenil do MERCOSUL.
Foto: Arquivo pessoal

Programa Parlamento Jovem Brasileiro desenvolvido pela Câmara dos Deputados
O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos de escolas
públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos
Deputados, em que os estudantes tomam posse e atuam como Deputados Jovens.
Os estudantes interessados em participar elaboram um projeto de lei dentro dos critérios especificados pela
Câmara dos Deputados. As inscrições para o programa aconteceram entre os dias 17 de março e 30 de maio de 2014. A
Coordenação de Ensino Médio analisou as inscrições recebidas e encaminhou à Câmara dos Deputados quatro projetos de lei
de estudantes das escolas públicas e particulares do DF, para a escolha de um que representaria o Distrito Federal.
Os selecionados participam de uma jornada de 5 dias em Brasília, onde foi dada a oportunidade de
experimentar a rotina dos deputados brasileiros.
Houve um encontro de coordenadores estaduais nos dias 25 e 26 de março de 2015, para a divulgação do
Programa em todas as CREs, por meio de reuniões com coordenadores intermediários, entrega de material de divulgação e
envio de e-mail.
Os servidores da área legislativa da Câmara dos Deputados escolheram o projeto do estudante Miguel Felipe,
matriculado no Centro Educacional 01 do Guará, para participação da jornada parlamentar, que aconteceu entre os dias 21 e 25
de setembro de 2015.
O projeto apresentado pelo estudante selecionado sugere alteração do artigo 60 da Constituição Federal, para
instituir a obrigatoriedade de consulta pública, através de Referendo, no processo legislativo quanto às Propostas de Emenda à
Constituição Federal.
Programa Jovem Senador desenvolvido pelo Senado Federal
O Programa Jovem Senador é um projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, 27
estudantes para vivenciarem o trabalho dos senadores.
Foi realizada a divulgação junto às Regionais de Ensino. A equipe organizadora do Programa também fez a
divulgação junto aos Coordenadores Intermediários das CRE, inclusive com a distribuição de material impresso disponibilizado
às escolas.
Foram produzidas 704 redações nas escolas. Após seleção, 8 CREs enviaram 25 redações à Diretoria de
Ensino Médio. Foram escolhidas 3 redações que foram submetidas ao Senado Federal, que selecionou uma como
representante do DF.
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A participação das escolas foi boa, segundo avaliação do próprio Senado Federal. Um maior envolvimento dos
professores, principalmente da área de Humanas e de Língua Portuguesa, pode ampliar mais ainda a quantidade de inscritos
nas próximas edições.
Foi encaminhado o quantitativo total de redações solicitado pelo Senado Federal para preenchimento de 100%
de vagas para o DF. A redação selecionada foi do estudante Victor Henrique Laranja Borges Taquary do colégio Militar Dom
Pedro II, com a redação “Os caminhos da participação política”.

Victor Henrique em destaque e os jovens Senadores

Termos de Convênio de Estágios para os estudantes do Ensino Médio firmados.
Em 2015, a Coordenação de Ensino Médio acompanhou os convênios firmados entre a SEDF e as instituições
parceiras para realização de estágios por estudantes do Ensino Médio da Rede pública de Ensino do DF. Entre as ações de
acompanhamento das instituições, destacam-se as seguintes:
 fortalecimento das ações junto ao CIEE;
 celebração de Acordo de Cooperação Técnica nº 043/2009 entre o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com o objetivo de conceder estágios a
estudantes da Rede Pública de Ensino. A seleção dos estudantes teve como base a inscrição, participação e a nota obtida no
Programa de Avaliação Seriada – PAS (Subprograma 2012 - Primeira Etapa), realizado pela Universidade de Brasília/CESPE –
Portaria Normativa nº 87, de 07 de outubro de 2013 - Edital de Abertura MPDFT 2013/2014. Os estagiários foram convocados
de acordo com a sua classificação (ordem decrescente de notas), conforme consta na Portaria Normativa nº 1917, de 26 de
novembro de 2013. Neste período, foram contratados 305 (trezentos e cinco) estagiários de nível médio. O valor atual da bolsa
é de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), acrescido do auxílio-transporte, no valor de R$7,00 (sete reais) por dia
efetivamente estagiado. A jornada das atividades em estágio é de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas, preferencialmente,
em 4 (quatro) horas diárias, sem prejuízo às atividades discentes. As atividades desenvolvidas pelos estagiários possuem
caráter administrativo, tais como: arquivamento, atendimento telefônico, atendimento ao público, encaminhamento de malotes,
recebimento de correspondências e entrega de documentos, cópias e tramitação de processos. O MPDFT tem cumprido ao
disposto no presente Termo de Cooperação Técnica (nº 043/2009), tendo como base a cláusula quarta do Termo de
Compromisso. Tais ações têm contribuído para o relevante desenvolvimento das atividades de estágio dos estudantes da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e
 acompanhamento do Termo de Convênio nº 13/2012, firmado entre a SEDF e o Departamento de Trânsito
do Distrito Federal (DETRAN – DF), em 09/10/2012, cujo objeto é o estabelecimento de mútua cooperação entre as partes com
vistas ao desenvolvimento de ações destinadas a implantação e operacionalização de seleção de estudantes do Ensino Médio
da Rede Pública do Distrito Federal, com a finalidade de prestar serviços, por meio de estágio remunerado não obrigatório, nas
unidades do DETRAN-DF, através do Contrato nº 38/2009, firmado entre o DETRAN-DF e a empresa CIEE.
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem como objetivo estimular o estudo da Matemática e revelar talentos na área. A
participação das escolas é por adesão e as provas são divididas em duas etapas classificatórias, nas quais os melhores
classificados na primeira fase realizam a segunda etapa da OBMEP, concorrendo a bolsas de estudo e outras premiações.
Ressalta-se que o professor e a Unidade Escolar também são premiados por seu desempenho.
Em 2015 a OBMEP chegou à sua 11ª edição e contou com grande adesão por parte das Unidades Escolares do
Ensino Médio. Foi alcançada a participação de 100% das Unidades Escolares de Ensino Médio, sendo que 4.977 (quatro mil
novecentos e setenta e sete) alunos participaram da segunda fase, com resultado divulgado em 1º de dezembro de 2015.
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Desse modo, foi possível estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas;
contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas
científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, de modo a contribuir para a sua
valorização profissional; contribuir para a integração das escolas públicas com as universidades públicas, os institutos de
pesquisa e as sociedades científicas; e promover inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Foram premiados 20 alunos com medalhas de ouro, prata e bronze; 172 com menção honrosa; além de dois
professores e 06 escolas premiadas.

Circuito de Ciências das Escolas Públicas
O Circuito de Ciências tem como propósito fomentar a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos,
bem como as iniciativas de iniciação científicas realizadas pelas unidades escolares e sua comunidade, abrangendo todas as
etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. É um evento
composto por três etapas: Etapa local que ocorre dentro da própria escola, com a mostra de trabalhos e produção da
comunidade escolar; Etapa regional onde cada regional de ensino organiza sua mostra de trabalhos, convidando todas as
escolas para exporem seus trabalhos mais exitosos, relacionados ao tema proposto para o Circuito de Ciências; Etapa distrital
onde os melhores trabalhos de cada modalidade, selecionados em cada regional de ensino, são apresentados para toda a
população do Distrito Federal. Os melhores trabalhos de cada etapa/modalidade recebem o convite para expor suas
experiências na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI).
Na etapa Distrital, foram selecionadas duas Coordenações Regionais de Ensino (CRE) por dia, com 03
trabalhos de cada etapa/modalidade/segmento: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Fundamental Anos
Finais, Ensino Médio, Ensino Especial, Altas Habilidades, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos para
exposição de seus trabalhos na etapa distrital.
Foram selecionados 24 trabalhos de cada CRE, totalizando 336 trabalhos. Excepcionalmente, em 2015, esta
etapa ocorreu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nos dias 19 a 25 de outubro de 2015, no Pavilhão de Exposições
do Parque da Cidade.
O tema foi "Luz, Ciência e Vida". Em função da greve nas escolas públicas, no período da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, apenas 29 Unidades Escolares de Ensino Médio participaram do evento.
Em 2015 houve parceira com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), que, por meio de
recurso do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), permitiu a premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocados
da categoria Ensino Médio. Também foram agraciados com dinheiro os professores e as escolas envolvidos nos projetos
selecionados.
Na categoria Ensino Médio, os seguintes prêmios foram concedidos às escolas:
– 1º prêmio: Centro Educacional Agrourbano Ipê (Riacho Fundo II), com o projeto: “Agrourbano sustentável e
sala ecológica”;
– 2º prêmio: Centro de Ensino Médio 02 do Gama, com o projeto: “Análise comparativa do nível de proteção
dos materiais à radiação ultravioleta”; e
– 3º prêmio: Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek (Candangolândia), com o projeto: “Painel Solar”.
Semana da Física
O objetivo da semana da física é promover a participação de estudantes do Ensino Médio, com realizações de
oficinas, minicursos, conferências e mesas e colóquios.
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As atividades foram realizadas com duas Coordenações Regionais de Ensino, com as seguintes atividades:
 café da manhã;
 experimentoteca;
 mostra de cursos;
 almoço;
 palestra semana universitária;
 laboratório de espectrometria magnética; e
 palestra sobre antisexismo e antirracismo na física.

Olimpíadas nas Unidades Escolares
Em 2015, a Secretaria de Educação atuou com o objetivo de divulgar, em 100% das Coordenações de Ensino,
as olimpíadas pedagógicas, de modo a atingir os resultados esperados. As ações de divulgação foram realizadas durante as
reuniões com coordenadores intermediários, por meios eletrônicos, com material impresso e cartazes.
Evento
OBMEP (Olimpíadas Brasileiras de matemática das Escolas Públicas) – Premiação
2014.
OBMEP (Olimpíadas Brasileiras de matemática das Escolas Públicas) – Provas de
2015.
Programa: Alimenta Aí, Galera

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência.

Elaboração de Itens
Circuito de Ciências
Olimpíada Brasileira de Física - Solenidade de Premiação das Olimpíadas de Física
de 2014 (OBF/OBFEP)
Olimpíada Brasileira de Física;

OBRAC (Olimpíada Brasileira de Cartografia);
Olimpíada Nacional em História do Brasil;
Olimpíada Brasileira de Robótica;

XI Olimpíada Brasileira de Biologia;

Calendário em 2015
24/08/2015
Inscrições: até 31 de março de 2015.
Provas 1ª fase: 02 de junho de 2015.
Provas 2ª fase:12 de setembro de 2015.
Abertura: 10 de agosto de 2015.
Encerramento: 08 de dezembro de 2015.
Curso: 10/08 a 08/12 de 2015.
Fevereiro/2015 a dezembro de 2015.
Oficinas:
11 de abril de 2015.
12 de setembro de 2015.
Março a setembro de 2015.
Etapas Locais: 09 a 11 de setembro de 2015.
23 de maio de 2015.
Inscrições: 10/02 a 15/05/2015
Realização:
21/05/2015 – Fase I
08/08/2015 – Fase II
10/10/2015 – Fase III
Inscrições: 02/03 a 14/04/2015
Realização: 08/2015
Inscrições: 17/02 a 24/04
Realização: 15/08
Inscrições: Prática: 02/03 a 30/04/2015
Teórica: 02/03 a 07/08/2015
Realização: 27/10 a 01/11/2015 - prática final nacional (Uberlândia)
21/08/2015 - teórica final nacional
Inscrições até 13/03/2015
Realização: 11/04/2015 – fase I
17/05/2015 – fase II
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Evento
Calendário em 2015
XVIII Olimpíada de Astronomia e IX Mostra Brasileira de Foguetes;
Inscrições até 15/03/2015
Inscrições prorrogadas até 31/03/2015
Realização: 15/05/2015
Olimpíada Brasileira de Química;
Realizada pelo coordenador estadual até 22/08/2015
Realização: 29/08/2015
Olimpíada Brasileira de Geografia.
Inscrições: 06 de abril a 11 de maio/2015
Realização: 20 de maio/2015
Prova Competitiva: 15 a 30 de setembro.
FEBRACE – Feira Brasileira de Ciência e Engenharia
Inscrições até o dia 30 de outubro de 2015.
2º Prêmio DIÁSPORA BRASIL – CEMI – Centro de Ensino Médio Integrado do
28 de maio de 2015.
Gama e Centro Educacional 01 do Cruzeiro
Seminário de Classes Transplantadas – Saídas Escolares como Território para uma
28 de maio de 2015.
Educação Integral
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
19 a 25 de outubro de 2015

Integração Curricular do Ensino Médio à Educação Profissional.
Em 2015, a Gerência de Integração Curricular à Educação Profissional (GIEP), da Diretoria de Ensino Médio
(DIEM), teve participação em 100% das ações voltadas para as discussões da Integração Curricular do Ensino Médio à
Educação Profissional, tendo participado de ações de integração nas escolas, juntamente com a Diretoria de Educação
Profissional, para fechamento dos Planos de Curso do Ensino Médio Integrado (CED 02 do Cruzeiro) e Educação de Jovens e
Adultos Integrados (CEF Irmã Regina - Brazlândia/ CED 01 do Cruzeiro). Participação do grupo de trabalho (GT) de
implementação do CEMI do Guará.
Em dezembro de 2015, em parceria com a DIEJA e DIEP, foi iniciado o planejamento para realização do
Seminário Nacional de Integração Curricular: Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos Integrados à Educação
Profissional, previsto para ser realizado em 2016.
O Seminário de Integração será mais uma ação na consecução das metas da Integração, que ambiciona para
2016, a definição de quatro novas escolas de ensino médio com currículo integrado para início das atividades em 2017.
Base Nacional Comum Curricular – BNC
Em 2015 foram iniciadas as discussões para a construção da Base Nacional Comum Curricular, promovidas
pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de pactuar a formação de um currículo comum, a nível nacional, aplicável a
todas as escolas de Educação Básica.
A Secretaria de Educação atuou na mobilização de 100% das Coordenações Regionais de Ensino, promovendo
o debate e a participação da comunidade escolar, subsidiando os envolvidos neste processo com materiais de apoio e
orientações gerais.
No dia 25 de novembro de 2015, foi realizado no auditório da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o
Encontro da Base Nacional Comum, evento que contou com a participação de representantes das 14 Coordenações Regionais
de Ensino do Distrito Federal, estando o Ensino Médio representado por 26 Coordenadores Intermediários.
Estiveram presentes ao evento, além de representantes do MEC, o Secretário de Educação, Esporte e Lazer do
Distrito Federal, Júlio Gregório Filho, e o Subsecretário de Educação Básica, Daniel Crepaldi.
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID.
A parceria firmada com a Universidade de Brasília tem como objeto a participação de bolsistas do Programa
Institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas em escolas da
rede pública de ensino do Distrito Federal, com vistas a fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições federais
de educação superior e a preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de licenciatura presencial e plena,
para atuar na Educação Básica pública.
O objetivo é viabilizar a execução de 16 subprojetos nas áreas de Ciências Naturais, Teatro, Física, Filosofia,
Educação Física, Ciências Sociais, Biologia, Informática, Inglês, Português, Matemática, Música, Pedagogia, Química,
Geografia e área Interdisciplinar, nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O trabalho contou com
a participação do Grupo de Trabalho do PIBID da UnB e acompanhamento do Programa junto às unidades escolares de Ensino
Médio da Rede Pública do DF.
O PIBID/UnB envolve, no momento, 16 subprojetos, 348 licenciandos, 34 professores universitários
coordenadores, 50 escolas e 65 professores da rede pública da Educação Básica (Professores-Supervisores).
Foram realizadas oficinas, no dia 11 de abril de 2015, no pavilhão João Calmon/UnB, com o objetivo de discutir
temas relacionados às áreas das licenciaturas, bem como socializar, entre os participantes do GT, as experiências
desenvolvidas em seus diferentes subprojetos. As oficinas foram coordenadas pelos professores da UnB, coordenadores dos
subprojetos das áreas de licenciaturas e contou com a participação dos licenciandos e dos professores da educação básica
envolvidas no PIBID/UnB.
Festival de Filmes
O objetivo do 1º Festival de Filme Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília é dar visibilidade às
produções audiovisuais realizadas por estudantes e professores no contexto escolar.
A Secretaria de Educação participou da elaboração e qualificação, junto ao “Canal E” e a Secretaria de Cultura,
do edital do Festival de Filmes de Curta-metragem das Escolas Públicas de Brasília.

Fonte: Boletim Informativo COEMED (Jun/Jul)

Houve divulgação do festival no Boletim Informativo do Ensino Médio e nas reuniões com os coordenadores
intermediários. As produções tiveram como tema “A cara da cultura em sua cidade”. Foram 101 filmes participantes, no total.
Desses, 30 foram escolhidos para exibição no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro que ocorreu entre os dias 15 e 22 de
setembro, sendo que sete deles foram premiados. A divulgação conjunta realizada pela Secretaria de Educação, Canal-e e
Secretaria de Cultura foi determinante para o sucesso do 1º Festival de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de
Brasília.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

336

Relatório Anual de Atividades 2015 – Fundo de Manutenção. e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Professores da Educação

Prêmio Professores do Brasil
A Secretaria de Educação participou da avaliação dos projetos apresentados pelos professores das unidades
escolares de ensino médio do DF. Ao todo, foram avaliados 22 projetos. A professora de língua portuguesa, Maria del Pilar
Acosta, do Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião, com o projeto “Heroínas sem Estátua – O conhecimento a partir das
mulheres”, foi o campeão na modalidade de Ensino Médio e teve o objetivo de construir espaços para que os estudantes
pudessem falar sobre a vida de grandes personagens femininas da história.

Fonte: Boletim Informativo DIEM (Nov/Dez)

Olimpíada da Língua Portuguesa
A Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro” desenvolve ações de formação de professores com o
objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas brasileiras.
A Olimpíada tem caráter bienal e, em anos pares, realiza um concurso de produção de textos que premia as
melhores produções de alunos de escolas públicas de todo o país. Participam professores e alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental (EF) ao 3º ano do Ensino Médio (EM), nas categorias: Poema no 5º e 6º anos EF; Memórias no 7º e 8º anos EF;
Crônica no 9º ano EF e 1º ano EM; Artigo de opinião no 2º e 3º anos EM. Nos anos ímpares, a OLP desenvolve ações de
formação presencial e a distância, além da realização de estudos e pesquisas, elaboração e produção de recursos e materiais
educativos.
Em 2015, a Secretaria de Educação colaborou na divulgação de cursos de formação para a Olimpíada de
Língua Portuguesa, voltados para professores de Ensino Médio da área de Linguagens, prioritariamente de Língua Portuguesa.
Colaboramos na formação de turmas para o curso "Sequência Didática: aprendendo por meio de resenhas", com carga horária
de 80h, oferecido para os professores de Ensino Médio e também para participação nos encontros presenciais que
aconteceram em Brasília, sob a coordenação do Cenpec e realizados em parceria com a Universidade de Brasília.
Incentivamos ainda a formação à distância do Projeto “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula”.
Além disso, houve participação de um representante desta Secretaria no Seminário Internacional, que
aconteceu em São Paulo, de 21 a 23 de junho.
Boletim Informativo
A Secretaria de Educação do Distrito Federal realiza a produção bimestral do Boletim Informativo em 2015, O
boletim Informativo é uma ferramenta que vem auxiliar na divulgação das ações integradas das coordenações pedagógicas
(central, intermediária e local) responsáveis pela implantação, suporte, acompanhamento e avaliação das demandas das
Unidades Escolares de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal.
A seguir, uma amostra do Boletim Informativo produzido no ano de 2015.
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Edição Nº01 – Abril de 2015

No ano de 2015, Secretaria de Educação realizou todas as ações supracitadas, com objetivo de ampliar o
atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, sempre tendo como foco principal a consolidação de um modelo de currículo que
estimule a permanência dos alunos no ensino médio.
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Objetivo Específico 005: – Propiciar aos estudantes da educação especial um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.
Indicadores:
Denominação do indicador
Taxa de Escolas Públicas da
1216 Educação Básica com
Acessibilidade Arquitetônica

Unidade de Índice mais
Medida
Recente
%

75,3

Apurado
em

Periodicidade da
Apuração

31/12/2011

Anual

Desejado em
Fonte da
2012 2013 2014 2015 Informação
Desejado 76 77 78,5 80
80,1 80,3 Censo Escolar
Alcançado 77 79
Resultado

A Secretaria de Educação constituiu plano de trabalho para o ano de 2015 com o alcance das seguintes metas:
 META 1 - Definir as diretrizes de funcionamento dos 13 Centros de Ensino Especial da SEDF.
As ações realizadas para o cumprimento dessa meta foi a formação de Grupo de Trabalho para discussão e
elaboração das diretrizes de funcionamento em parceria com os Centros de Ensino Especial – CEEs.
Os Centros de Ensino Especial são Unidades Escolares de Atendimento Educacional Especializado aos
estudantes da rede pública de ensino do DF com Deficiências e Transtorno Global de Desenvolvimento – TGD que atendem a
um total de 3.827 estudantes (Censo Escolar 2015) e desenvolvem os seguintes programas, projetos e atendimentos:
 Programa de Educação Precoce que oferece atendimento aos estudantes em duas etapas: 1ª etapa desde o nascimento aos 06 meses completos e 2ª etapa - dos 07 meses aos 03 anos e 11 meses.
 Programa de Atendimento Pedagógico Especializado que oferece atendimento aos estudantes com DI,
DMU ou TDG em cinco etapas: 1ª etapa – estudantes com idade entre 04 e 05 anos; 2ª etapa – entre 06 e 08 anos; 3ª etapa –
entre 09 e 10 anos; 4ª etapa – entre 11 e 14 anos e 5ª etapa estudantes com idade a partir dos 15 anos.
 Programa de Atendimento Interdisciplinar que promove atividades interdisciplinares aos estudantes com
idade a partir de 04 anos.
 Programas e Oficinas Pedagógicas que realizam o Serviço de Orientação para o Trabalho – SOT e
atendimento sócio-motivacional aos estudantes a partir de 15 anos de idade.
 Atendimento Educacional Especializado Complementar que oferece Oficina Pedagógica
Profissionalizante aos estudantes com idade a partir de 15 anos e atividades complementares aos estudantes a partir de 04
anos.
As ações realizadas pelo Grupo de Trabalho para discussão e elaboração das diretrizes de funcionamento dos
Centros continuam em andamento e o documento de encontra em fase de conclusão.
 META 2 - Suprir o Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais – CEEDV e as Salas de Recursos para
Estudantes com Deficiência Visual com papel para produção de Livro Didático Acessível.
As ações para o alcance dessa meta contaram com a adesão da SEDF ao Programa Nacional do Livro Didático
– PNDL/ Projeto Livro Acessível do FNDE. O Projeto Livro Acessível foi implementado por meio de parceria entre o Ministério
da Educação por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, o FNDE e a
SEDF, que através da produção de Livro Didático Acessível buscam promover a acessibilidade, assegurando aos estudantes
com deficiência visual livros em formatos acessíveis.
Na contribuição com essa ação esta Secretaria, por meio do PAR – Plano de Ações Articuladas elaborou Projeto
Básico no ano de 2013, acompanhou o empenho do recurso financeiro e a execução da ação através de licitação e
aquisição/compra do material no ano de 2014. No ano de 2015, a DIEE desenvolveu planejamento logístico para recepção e
distribuição do material as Unidades Escolares.
Como resultado do Projeto Livro Acessível foi realizada a aquisição de material para produção de Livro didático
em Braille e a distribuição desse material para as 16 Unidades Escolares pólos de Salas de Recursos Específica para
Deficientes Visuais, atendendo a 362 alunos com Deficiência Visual.
 META 3 – Promover a acessibilidade arquitetônica em 200 Unidades Escolares que atendem Estudantes com
Deficiências.
Para o alcance da meta foram realizadas ações de orientação quanto à elaboração do Plano de execução e
acompanhamento das ações de acessibilidade arquitetônica às Unidades Escolares cadastradas no Programa Escola Acessível
- PDDE Acessibilidade do Ministério da Educação – MEC.
A Secretaria de Educação atuou na orientação dos gestores das Unidades Escolares contempladas pelo PDDE
Acessibilidade quanto à elaboração do Plano de Atendimento do programa visando o planejamento para a utilização
responsável dos recursos financeiros.
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O PDDE Acessibilidade disponibiliza recursos financeiros às Unidades Escolares contempladas com as Salas
de Recursos Multifuncionais e tem como objetivo promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos
didáticos e pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas do Distrito Federal, por meio das seguintes ações:
 adequações arquitetônicas ou estruturais de espaços físicos reservados à instalação e funcionamento de
salas de recursos multifuncionais;
 adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso. Construção de rampas, instalação de
corrimão, colocação de sinalização tátil e visual; e
 aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas, material desportivo acessível e outros recursos de
tecnologia assistiva.
Por meio das ações desenvolvidas para adequações de acessibilidade pela Secretaria de Educação, Esporte e
Lazer do Distrito Federal e pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), - foram contempladas 366 Unidades Escolares no
período de 2010 a 2014, beneficiando estudantes com deficiência matriculados da rede de ensino público do DF.
 META 4 - Otimizar o Atendimento Educacional Especializado – AEE.
Para otimizar o Atendimento Educacional Especializado a SEDF, por meio do PAR - Plano de Ações
Articuladas, foi apresentado, no ano de 2015, a indicação de 24 novas Unidades Escolares para o Programa Implantação de
Salas de Recursos Multifuncionais em parceria com o Ministério da Educação, em especial da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, e com o FNDE do Governo Federal/MEC/SECADI.
O Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais tem por objetivo apoiar a organização e a oferta
do Atendimento Educacional Especializado - AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com
Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação matriculados em classes comuns do
ensino regular. Este atendimento visa assegurar condições de acesso, participação e aprendizagem. As Salas de Recursos
Multifuncionais disponibiliza equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a
organização do espaço de atendimento educacional especializado.
Atualmente a SEDF possui 329 Salas de Recursos Multifuncionais para atendimento dos alunos da rede pública
de ensino e aguarda como resultado dessa meta a confirmação do aceite da indicação pelo MEC das 24 novas Unidades
Escolares indicadas por esta Secretaria, que juntamente com as 14 unidades já confirmadas para recebimentos das salas neste
ano de 2016 irão totalizar 367 Salas de Recursos Multifuncionais disponibilizadas para atendimento.
 META 5 - Promover encontro para 200 famílias de estudantes atendidos na Educação do Distrito Federal.
A SEDF em parceria com o Colégio Militar de Brasília – CMB, no ano de 2015, realizou o evento - Coração de
Mãe com o objetivo de proporcionar abertura e espaço para o compartilhamento de experiências familiares, comuns aos pais de
estudantes com Deficiência.
Participaram do evento cerca de 600 pessoas, envolvendo professores e famílias dos estudantes.
 META 6 - Divulgar práticas exitosas, pesquisas e políticas públicas de Educação Especial.
A SEDF em parceria com a Universidade Católica de Brasília - UCB/Espaço Com–Vivências realizou, no ano de
2015, o evento - Encontro de Educação Especial do Distrito Federal: Experiências exitosas. O objetivo do evento foi o de
socialização dos trabalhos desenvolvidos tanto na prática educacional, quanto nos estudos e pesquisas desenvolvidos por
profissionais da SEDF divulgando programas, projetos e trabalhos pedagógicos e artísticos realizados nos Centros de Ensino
Especial e nos demais serviços de atendimento educacional especializado em Educação Especial.
O evento contou com a participação de cerca de 800 pessoas entre profissionais da área de Educação Especial
e do ensino regular da SEDF bem como estudantes de Educação Física, Pedagogia e Psicologia da UCB. Envolveu ainda, a
participação de estudantes da rede pública de ensino do DF em apresentações artísticas de dança e música e na exposição de
produções artísticas.
 META 7 - Promover formação para 60 Professores em atuação nas Salas de Recursos de Altas
Habilidades/Superdotação.
A SEDF, buscando promover a formação continuada de professores e psicólogos em atuação nas Salas de
Recursos de Altas Habilidades/ Superdotação, realizou o Curso: Modelo de Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli, nos
meses de agosto a dezembro do ano de 2015.
A ação para formação dos profissionais da educação foi resultado da parceria ente a Universidade Católica de
Brasília – UCB e a Universidade de Brasília – UnB e teve como objetivo a formação continuada de 60 professores e psicólogos
da rede pública de ensino que atuam no desenvolvimento do ensino de Altas Habilidades/ Superdotação. O curso visou o
estudo e aprofundamento dos aspectos teórico-metodológico relacionados ao Modelo de Enriquecimento Escolar e a
construção de práticas e intervenções baseadas nesta abordagem. Com a formação foram beneficiados cerca de 422 alunos da
rede pública de ensino que recebem esse atendimento.
 META 8 - Promover, com recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas, a formação em Libras para professores
atuantes com Estudantes Surdos/Deficientes Auditivos.Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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A ação foi realizada por meio de recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas em parceria com o Ministério da
Educação – MEC e o FNDE e envolveu por parte desta Secretaria a elaboração de Projeto Básico, a realização e o
acompanhamento dos cursos e a prestação de contas.
O curso para formação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS foi realizado no período de maio a julho de
2015, com carga horária de 180 horas e na modalidade presencial e teve como objetivo promover a formação continuada de
150 professores da Educação Especial atuantes em Salas de Recursos Específicas na educação de estudantes com
Surdez/Deficiência Auditiva, beneficiando cerca de 852 alunos da rede pública de ensino que recebem esse atendimento.
 META 9 - Formação, com recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas, de professores da área de Deficiência
Visual.
A ação foi realizada por meio de recursos do PAR – Plano de Ações Articuladas em parceria com o Ministério da
Educação – MEC e o FNDE e envolveu por parte desta Secretaria a elaboração de Projeto Básico, a realização e o
acompanhamento dos cursos e prestação de contas.
O curso para formação em Braille foi realizado em uma carga horária de 120 horas e na modalidade presencial
e teve como objetivo promover a formação continuada de 50 professores da Educação Especial atuantes em Salas de
Recursos Multifuncionais na educação de estudantes com Deficiência Visual beneficiando cerca de 345 os alunos que recebem
esse atendimento.
Por meio das ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal e pelo
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Acessibilidade foram beneficiadas pelas adequações de acessibilidade,
estudantes com deficiência matriculados em 522 Unidades Escolares da rede de ensino público do DF.
O PDDE Acessibilidade disponibiliza recursos financeiros às Unidades Escolares contempladas com as Salas
de Recursos Multifuncionais e tem como objetivo promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos
didáticos e pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas do Distrito Federal.
A Secretaria de Educação atuou na orientação dos gestores das Unidades Escolares contempladas pelo PDDE
Acessibilidade quanto à elaboração do Plano de Atendimento do programa visando o planejamento para a utilização
responsável dos recursos financeiros, no sentido de que fossem realizadas:
 adequações arquitetônicas ou estrutural de espaços físicos reservados à instalação e funcionamento de
salas de recursos multifuncionais;
 adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso. Construção de rampas, instalação de
corrimão, colocação de sinalização tátil e visual; e
 aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas, material desportivo acessível e outros recursos de
tecnologia assistiva.
O número de Unidades Escolares contempladas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE –
Acessibilidade nos últimos anos pode ser visualizado no quadro a seguir:

Ano Referência

Número de Escolas Contempladas pelo PDDE - Acessibilidade

2010
2011
2012
2013
2014
Total

18
105
10
119
114
366

A Secretaria de Educação, implicada na responsabilidade de promover a inclusão educacional das pessoas com
Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Superdotação, vem desenvolvendo ações no sentido
de auxiliar na implementação de políticas educacionais que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes
público alvo da Educação Especial, por meio de ações que visam eliminar não só as barreiras físicas/ arquitetônicas, como
também as de ordens atitudinais.
Dessa forma, esta Secretaria vem trabalhando para o cumprimento das estratégias previstas no PNE e PDE
constantes na Meta 4 e no Plano de Ação 2015 desta pasta.

Objetivo Específico 008: - Reestruturar e implantar a Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal
garantindo além da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, a aprendizagem do cidadão em
suas múltiplas dimensões e na perspectiva da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade.
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Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Escolas que ofertam Educação Integral a um
Unidade
mínimo de 10% dos alunos matriculados
Escolas que ofertam Educação Integral a todos
1222
Unidade
os alunos matriculados
947

Desejado Em
Apurado Periodicidade
Fonte da
Resultado
em
de Apuração
2012 2013 2014 2015 Informação

226

31/07/2011

Anual

-

-

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

328 430 532 634
272 274 332 328
13 26 39 52
5
28 68 39

CEINT
CEINT

A oferta de Educação Integral a um mínimo de 10% dos alunos matriculados, de acordo com o indicador 947,
teve como meta desejada para o ano de 2015 oferecer educação em jornada de tempo integral a 634 Unidades Escolares (UE),
porém o índice aferido foi de 328 UE, sendo incluídos nestes dados as 39 unidades escolares que fazem parte do Projeto
Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI.
O PROEITI foi implantado em 2013 e consiste na oferta de Educação Integral a 100% dos estudantes
matriculados na UE, sendo estes atendidos por professores durante todo o período escolar, em jornada completa de 10 horas
diárias. No primeiro ano, o Projeto foi instituído em 23 unidades escolares e ampliado nos anos subsequentes, garantindo o
atendimento em 2015 a 39 unidades escolares, sendo 32 com atendimento em jornada de 10 horas diárias e 07 com jornada de
07 horas diárias, totalizando11. 815 estudantes inseridos no Projeto.
Ainda, do total das 328 UE, destacam-se 296 que receberam recursos financeiros oriundos do Programa Mais
Educação – PME/MEC, programa federal que visa à implementação da Educação Integral na rede pública de ensino com
atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes e educação patrimonial, esporte e lazer, educação em
direitos humanos, ciências da natureza, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, cultura digital, prevenção de
doenças e promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza, educação
econômica/economia criativa, agroecologia, iniciação científica e memória e história das comunidades tradicionais, e que
subsidia financeiramente as UE com oferta de Educação Integral, além de auxiliar na qualificação do trabalho pedagógico.
Neste total de 328 UE, também estão incluídos 28 Centros de Educação na Primeira Infância – CEPI que atendem cada um
deles 112 estudantes da Educação Infantil em jornada diária de 10h, totalizando 49.386 estudantes inseridos na Educação
Integral nas escolas da rede pública do Distrito Federal.
Destaca-se, ainda, o Projeto Cidade Escola Candanga implantado em 2014, em 23 unidades escolares
vinculadas à Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia, com ampliação do tempo de cinco para, no mínimo, sete horas
diárias de permanência do estudante na escola. Na perspectiva de uma educação pública de qualidade, esta ampliação
favoreceu aos estudantes uma vivência em atividades formativas diversificadas, não somente no âmbito da unidade escolar,
como também em outros espaços educacionais, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica da SEEDF, que tem como
norteadora da prática pedagógica a Concepção de Educação Integral, a qual reconhece o estudante em sua
multidimensionalidade. No ano de 2015, 4758 estudantes foram atendidos na Educação Integral na cidade de Brazlândia.
Cita-se ainda como ação, o Projeto Educador Social Voluntário, que consiste na seleção de Jovens para
auxiliarem as unidades escolares que ofertam jornada de tempo integral na realização das diversas atividades de Educação
Integral, sanando a carência de recursos humanos para realização destas atividades.
Entretanto, verifica-se nos indicadores acima, que o número de unidades escolares almejado para 2015 não foi
alcançado, justificando-se isto pela dificuldade financeira enfrentada pelas unidades escolares, uma vez que não houve o
repasse de recursos financeiros previsto pelo PME/MEC, o que dificulta a aquisição de materiais permanentes e de consumo,
bem como a contratação de monitores que desenvolvem as atividades pedagógicas previamente cadastradas.
Ainda em relação aos recursos financeiros, vale ressaltar que devido o contingenciamento de recursos, no ano
de 2015 muitas ações relativas à Educação Integral ficaram estagnadas afetando o indicador 1222, o qual permaneceu com 39
escolas que atendem 100% dos estudantes matriculados.
A tabela abaixo contém informações numéricas com detalhamento sobre o total de UE que oferta a Educação
Integral na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Total de UEs que ofertam Educação Integral = 328
PME TOTAL = 296
PROEITI = 39
Cidade Escola Candanga
(Brazlândia) = 23

PME = 30

CEI = 09 (NÃO PME)

PROEITI e PME= 5

PME = 18

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em 2015, a SEDF, visando reduzir ainda mais a demanda reprimida quanto ao atendimento em creches,
inaugurou 14 Centros de Educação de Primeira Infância – CEPIs, destes, 04 foram entregues em 2015. Outros 03 CEPIs 03
tiveram as obras de engenharia concluídas em 2015, devendo entrar em funcionamento no decorrer de 2016.
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Dessa forma a capacidade de atendimento passou para aproximadamente 4.368 crianças matriculadas em
tempo integral nessas Unidades. As unidades conveniadas, somam 11.522 crianças matriculadas, totalizando 15.890 crianças
de 0 a 5 anos atendidas no longo de 2015.
Cada nova unidade de CEPI possui 1.118,48 m² conforme relação abaixo.
1. Macaúba, situado à QS 07 - Rua 600 - Lote 02, Águas Claras – RA XX;
2. Aroeira, sitiado à PIQ 03 - Lote 01 - Setor Veredas, Brazlândia – RA IV;
3. Capim Dourado, situado à QNO 10 - AE A (CAIC Anísio Teixeira), Ceilândia – RA IX;
4. Sucupira, situado à QS 412 - AE - Setor Norte (EC 412), Samambaia – RAXII.
5. Olhos D’Água, situado à SHCGN 714 AE Jardim de Infância, Plano Piloto – RA I
6. João de Barro, situado à Q.02 Conj.D/E Lote F, Sobradinho – RA V;
7. Pica Pau Branco, situado à QR 307 AE ST Sul (EC307) – Samambaia – RAXII;
8. Canela de Ema, situado à Q. AR 15 Conj.08 Lt.02, Sobradinho II – RA XXVI;
9. Jasmim, situado à QNO 12 AE G (CEE 02, Ceilândia – RA IX;
10. Sempre Viva, situado à QNQ 03 Lote B (CEF 24), Ceilândia – RA IX;
11. Buriri, situado à QR 312 CONJ D Lote 01, Santa Maria – RA XIII;
12. Angico, situado à QN 503 CONJ 12 Lote 01, Samambaia – RA XII;
13. Jequitibá, situado à AV. Jequitibá LT 935, Águas Claras – RA XX;
14. Ararauna, situada à QR 103, lote A, Santa Maria – RA XIII.

reconstruído.

Centros de Educação de Primeira Infância – CEPIs com obras de engenharia concluídas em 2015:
1. Jacarandá, situado à EQS 204/205 Lote B, Plano Piloto – RA I;
2. Rosa do Cerrado, situado à QS 07 Lote 10 (CAIC Walter J.Moura), Águas Claras – RA XX;
3. Gavião, situado à SHIN QI 16 - Lotes A e B, Lago Norte RA XVIII.
No decorrer do ano, o Centro Educacional 07 de Ceilândia, localizado à QNN 13 - Área Especial foi totalmente
Obras em execução

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CEPI
Perdiz
Cutia
Flamboyant
Sagui
Mangabeira
Bem-te-vi*
Capim Estrela
Periquito*
Azulão*
Cajuzinho*
Araçá-mirim
Mandacaru*
Algodão-do-cerrado*
Papagaio*
Raposa-do-cerrado*
ESCOLA
Escola Classe Café sem Troco
Escola Técnica - FNDE

RA
XVIII- Lago Norte
XII- Samambaia
IV- Brazlândia
IV- Brazlândia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XII- Samambaia
XVIII- Lago Norte
XXVI- Sobradinho II
XII- Samambaia
XII- Samambaia
IX- Ceilândia
XII- Samambaia
XV- Recanto das Emas
IV- Brazlândia
RA
VII- Paranoá
X- Guará

Endereço
SHIN QI 13 - Lote E/F
QS 127, Área Especial 01
Área Especial 01 - Setor Sul
PIQ 02 - Lote 02 - Bairro Veredas
QS 413, Área Especial 02
QS 409, Área Especial 03
QS 613 - Área Especial 02
QS 607, Área Especial 01
QN 425, Área Especial 02
SHIN CA 02, Lote 24
Quadra AR 03, Lote 03
QR 204, Conjunto 16, Lote 01
QS 617, Área Especial 02
EQNP 06/10 - Área Especial - P Sul
QS 415, Área Especial 01
Q. 300 Conj. 17 A Lote 01
Núcleo Rural Incra 06 - DCAG - DF 180 - KM 06
ENDEREÇO
Rodovia DF 130, KM 32, Núcleo Rural Café sem Troco
SRIA II EQ 17/19 Lote A

% Executado
92,00%
98,00%
50,00%
95,00%
94,00%
15,00%
72,00%
58,00%
14,45%
11,00%
45,00%
20,00%
15,00%
3,00%
0,00%
22,00%
12,00%
% EXECUTADO
93,00%
18,00%

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

343

Relatório Anual de Atividades 2015 – Fundo de Manutenção. e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Professores da Educação

Obras em contratação
Escola
CEM 01
E C 50
CEF 504
CAIC Santa Paulinha
E C 27
CEF 15
CAIC Helena Reis

Regional
Riacho Fundo I
Taguatinga
Samambaia
Paranoá
Taguatinga
Taguatinga
Samambaia

Objeto
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Construção de Reservatórios
Reforma geral

EAPE
Reforma do setor de alimentação de 14 Instituições de Ensino.

Obras em licitação
Escola
CED 01
C E F 11
C E I 01
CEI 01
CEI 01
Escola Técnica de Brasília
CED

Regional
Cruzeiro
Gama
Paranoá
Taguatinga
Taguatinga
Águas Claras
Taquara

Objeto
Demolição e reconstrução do muro
Demolição e reconstrução do muro
Retirada do alambrado e construção de muro
Demolição e reconstrução de muro
Demolição e reconstrução de muro
Reconstrução de muro
Construção de reservatório

Projetos em desenvolvimento
Escola
CEM 01
CED 619
CED 05

Regional
Paranoá
Samambaia
Taguatinga

Escola Técnica

Ceilândia

EC 04

Sobradinho

EC 04

Sobradinho

EC 04

Sobradinho

CEF 04

Sobradinho

EC 05
EC 13
EC 510
EC 415
EC 13

Sobradinho
Ceilândia
Samambaia
Samambaia
Planaltina

EC Córrego do Arrozal

Sobradinho

CEF Pipiripau II

Planaltina

CEM 10

Ceilândia

Objeto
Implantação de construção de quadra
Implantação de construção de quadra
Topografia e atualização do projeto de quadra
Reforma Auditório
Acessibilidade Geral
Acessibilidade
Construção de guarita e portão
Reforma
Reforma da rampa de acesso da entrada da Escola.
Reforma da quadra de esporte.
Construção de rampa para cadeirantes para o parquinho
pintura dos alambrados
Reforma e ampliação do espaço físico
Acessibilidade
Ampliação de cozinha e depósito
Acessibilidade
Construção quadra
Construção quadra
Construção quadra
Construção quadra
Construção de Parquinho
Ampliação de 01 sala para atender educação infantil

CEI 01 Brasília

Brasília

CED Casa Grande

Gama

CEF 15

Taguatinga

CEF 308
Escola Parque 308 sul

Santa Maria
Brasília

Escola de Música

Brasília

Refazer o cercamento do terreno nos limites da área doada pela Embrapa.
Construção de calçada na área pública
Ampliação do número de salas de aula
Ampliação de 12 salas de aula; adequação da cantina, depósito; ampliação dos banheiros e instalação de
parque infantil
Solicitação de um centro comunitário de múltiplas funções junto a escola
Reforma geral, sem ampliação
Solicita adequação do edifício anteriormente ocupado pela CRE
Reforma das cantinas
Transferência da dominialidade do terreno para construção de uma nova escola, em substituição a
existente que está localizada em outro terreno.
Adequação d o acesso da escola às normas de acessibilidade e reorganização de parte do
estacionamento que está interferindo com o acesso de pedestres.
Reforma do banheiro de PNE
Reforma da Cozinha
Adequação da edificação às normas de acessibilidade
Reforma geral
Solicita a instalação de 20 postos comunitários da PM para serem utilizados como sala de aula
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Escola
Regional
Objeto
Solicitação da Novacap por projetos aprovados para dar prosseguimento à contratação dos projetos
CIEF
Brasília
complementares e executivo de arquitetura.
EC 708 Norte
Brasília
Solicitação de substituição da areia por grama no parque infantil
CEF 410 Norte
Brasília
Solicita a construção de quadra poliesportiva.
JI 404 Norte
Brasília
Solicita a reforma da cozinha e do depósito de gêneros
Setor Oeste
Brasília
Solicita cobertura da quadra coberta
EC Frigorífico
Planaltina
Solicitação para criar nova bateria de banheiros para alunos
JI Lúcio Costa
Adaptação de banheiro de PNE
PROEM 909 Sul
Brasília
Solicitação de reforma
Escola Técnica
Brazlândia
Construção de Escola Técnica
Escola Técnica
Santa Maria
Construção de Escola Técnica
Escola Técnica
Paranoá
Construção de Escola Técnica
CEI
Itapoã Parque
Análise de projeto de arquitetura
EC 09
Planaltina
Solicitação de elaboração de projeto de grama sintética
Solicitação de elaboração de projeto de reforma geral
Construção de refeitório
EC Santos Dumont
Planaltina
Documentação de doação do terreno e solicitação de reconstrução de cantina, depósito de alimentos,
construção do refeitório e quadra coberta de esportes.
Centro de Educação
Paranoá Parque
Implantação de nova escola parque
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Riacho Fundo II - 5a
Elaboração de Projeto de CEI e EC
Infantil e Escola Classe
Etapa
Centro de Educação
Riacho Fundo II - 3a
Elaboração de Projeto de CEI e EC
Infantil e Escola Classe
Etapa
Centro de Educação
Recanto das Emas
Elaboração de Projeto de CEI e EC
Infantil e Escola Classe
Quadras 117/118
Centro de Educação
Itapoã Parque
Elaboração de Projeto de CEI e EC
Infantil e Escola Classe
Centro de Educação
Sol Nascente
Elaboração de Projeto de CEI e EC
Infantil e Escola Classe
CEF
Itapoã Parque
Análise de projeto de arquitetura
EC Boqueirão
Paranoá
Construção de muro
Darcy Ribeiro
Paranoá
Análise de projeto de construção do auditório
EC Cidade dos Meninos
Recanto das Emas
Análise de projeto para adequação e ampliação do projeto
Construção de EC
SCIA
Implantação de Escola Classe, na Quadra 10
EC 12
Ceilândia
Solicitação de locação de brinquedo para desenvolvimento da motrocidade
EC 04
Sobradinho
Solicitação de autorização para a construção de uma cobertura
Atendimento de exigências do Relatório da AGEFIS (acessibilidade)
EC 07
Guará
Estudos visando a construção da rampa de acesso (acessibilidade).
Vistoria AGEFIS
EC 10
Taguatinga
Solicitação de substituição do cobogó existente por esquadrias
A escola modificou o pátio descoberto, nivelando o piso e hoje a água da chuva entra nas salas.
EC 113 Norte
Brasília
Manutenção escola
EC Incra 06
Brazlândia
Ampliação de 06 salas de aula
CED 04 (Antiga EC
Brazlândia
Ampliação de 06 salas de aula
Bocanhão)
EP 303/304 Norte
Brasília
Reforma geral
Solicitação de pavimentação de calçada e pátio descoberto (para ser executado via contrato de
CEE 01
Santa Maria
manutenção)
CEF 27
Ceilândia
Ampliação de 12 salas de aula
EC Estância
Planaltina
Ampliação e reforma
Construção de parque infantil
EC 16
Taguatinga
Projeto de uma quadra de esportes
Autorização p/alterações no depósito
CAIC Júlia Kubitschek
Sobradinho
Construção de alambrado
De Oliveira
CEF 27
Ceilândia
Cobertura de quadra
CEF 02
Paranoá
Ampliação de 6 salas de aula

O Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal segue
atribuições do Programa de Nacional de Alimentação Escolar definidas pela Lei 11. 947, de 16 de junho de 2009, sendo ainda
referendada pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 16 de junho de 2013 e pela Portaria n° 167, de 14 de setembro de 2010, e tem
como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo e de ações de educação alimentar e nutricional.
Em 2015, por meio do Programa de Alimentação Escolar – PAE/DF, foram atendidos aproximadamente 495.011
alunos por dia, em todas as modalidades da educação básica, servindo um total de 96.839.127 refeições nos 200 dias letivos,
nas 654 instituições de ensino da SEEDF, conforme quadro abaixo.
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Modalidade de Ensino
Alunos atendidos por dia
Nº de refeições servidas/ano
Creche
591
461.840
Pré Escola
41.583
8.481.942
Ensino Fundamental
340.734
69.776679
Ensino Médio
70.900
11.708.848
Educação de Jovens e Adultos
36.648
5.704.302
Ensino Especial
4.555
705.516
TOTAL
495.011
96.839.127
Quadro 1 – Número de alunos atendidos e de refeições servidas no Programa de Alimentação Escolar do DF por modalidade de ensino.

Os gêneros alimentícios foram adquiridos, em 2015, por meio de 41 contratos, além de outros dois, de
prestação de serviços, sendo um para armazenamento e outro para transporte dos gêneros alimentícios não perecíveis, tendo
como diretriz, o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos
alunos para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive os que
necessitam de atenção específica. Importante apontar que a SEEDF, vem estendendo o número de refeições nas escolas em
área de vulnerabilidade social em duas vertentes: (a) quando a unidade escolar adere ao programa de escola integral em tempo
integral: estes alunos recebem entre 4 e 5 refeições por dia e (b) os alunos que ficam em apenas um turno, mas se estão
matriculados em escolas de área de vulnerabilidade social, recebem 2 refeições por turno.
Os cardápios da alimentação escolar foram elaborados pelos nutricionistas do quadro técnico em exercício na
GPLEA com apoio técnico dos nutricionistas em exercício nas Coordenações Regionais de Ensino, tendo em vista a adequação
de acordo com as peculiaridades dos alunos da sua área de abrangência. Vale ressaltar que os mesmos foram elaborados
buscando atender as necessidades nutricionais e o respeito aos hábitos alimentares regionais, em conformidade com a
Resolução CD/FNDE n° 26/2013.
Visando otimizar ainda mais a alimentação escolar, no início de 2015 foi realizado um levantamento das hortas
escolares existentes nas instituições educacionais. Foram registradas hortas em 147 instituições educacionais. Teve início
então, a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica entre a SEEDF e a EMATER/DF o qual prevê o fortalecimento do
Projeto com capacitação, doação de materiais, aumento do número de escolas, entre outras ações.
Já o Projeto Alimenta Aí, Galera consiste em uma ação intersetorial entre a Secretaria de Estado de Saúde,
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e Universidade de Brasília na realização de um trabalho com alunos do
Ensino Médio das escolas públicas do Distrito Federal.
Esta iniciativa foi motivada pelos resultados preliminares do Estudo Nacional Multicêntrico sobre Risco
Cardiovascular em Adolescentes – ERICA que mostraram que 23,5% dos escolares apresentavam pelo menos um fator de
risco cardiovascular. Estes fatores correspondem a valores limítrofes, elevados ou muito elevados de pressão arterial,
colesterol, triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada ou insulina. Trata-se, portanto, de uma alta prevalência de risco
cardiovascular entre adolescentes do Distrito Federal.
Sendo assim, o Projeto desenvolveu ações de Educação Alimentar e Nutricional entre adolescentes de escolas
públicas do Distrito Federal, voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, mediante a formação de profissionais
da área da saúde e da educação.

Em parceria com a EAPE, foi realizado o Curso “Promoção de alimentação saudável para alunos adolescentes
por meio de ações intersetoriais”. De cada uma das 14 Regionais, participou uma equipe composta de: 1 Nutricionista, 1
representante da equipe pedagógica da escola e 1 representante do PSE.
Cada escola planejou ações de acordo com o perfil do público. Foram realizadas gincanas, concurso de murais,
palestras entre outras atividades. Devido ocorrência de greve dos servidores da educação, algumas escolas não conseguiram
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finalizar as ações. Contudo, ao final do ano de 2015, as equipes participantes avaliaram positivamente o Projeto e as escolas
sentiram-se motivadas a desenvolver mais atividades nessa perspectiva no próximo ano.
A Secretaria de Educação esteve presente no ano de 2015 em todas as etapas de elaboração, construção e
participação da 4ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, incluindo a articulação e
execução das Pré Conferências Regionais. Além disso, a DIAE participou ativamente na 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. A Semana do Alimento Orgânico, evento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi
realizado no âmbito do Distrito Federal pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal em parceira
com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e
Lazer do Distrito Federal. A SEEDF foi representada pela equipe gestora da DIAE que participou de todas as etapas de
elaboração e execução do evento.
Tendo em vista a importância da educação continuada, a DIAE promoveu em 2015 o Ciclo de Capacitação da
Alimentação Escolar para os nutricionistas que compõe o quadro técnico, no qual o tema central foi a Segurança Alimentar e
Nutricional. Além disso, foi promovido em parceira com a Escola de Governo do Distrito Federal um curso de capacitação para
executores, específico para os contratos da alimentação escolar.
Destaca-se também a revisão do Manual da Alimentação Escolar. O modelo atual data de 2010, e a DIAE no
início de 2015 percebeu a necessidade de revisar e atualizar as informações contidas no Manual, bem como padronizar
algumas ações de execução do Programa de Alimentação Escolar. A revisão está em fase de conclusão e há previsão para
publicação do novo manual ainda no 1º semestre de 2016.
Outro ponto importante foi a elaboração de uma Cartilha da Cantina Saudável. Essa cartilha foi desenvolvida
para facilitar o entendimento e adequação dos proprietários de cantinas à Lei n° 5.146, de 19 de agosto de 2013 e ao Decreto
n° 36.900, de 23 de novembro de 2015.
No ano de 2015 a DIAE deu início ao Projeto da Cozinha Experimental. Este tem por objetivo contribuir para a
plena execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal, uma vez que se configura um espaço específico e
adequado ao desenvolvimento de procedimentos técnico-culinários para padronização na preparação das refeições que
compõe os cardápios do PAE/DF. Além disso, esse espaço possibilita estudos do valor nutricional dos alimentos, testes e
análises sensoriais, elaboração de fichas técnicas, desenvolvimento de receitas, dentre outras atividades que podem contribuir
diretamente na eficiência de execução do Programa. Para a conclusão da cozinha experimental e início das atividades existe a
necessidade da aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha. Foi dado início a certame licitatório para a aquisição desses
objetos. Após a finalização da aquisição dos equipamentos e utensílios será possível dar início as atividades da Cozinha
Experimental.
Houve também levantamento para identificar os alunos que possuem algum tipo de especificidade alimentar
(intolerâncias, alergias, restrições, doenças) com laudo médico. Após o término do levantamento ficou demonstrado um
quantitativo pequeno de alunos (172 alunos) com restrições alimentares. Diante disso, a proposta feita para a SIAE e a
SUPLAV foi a de incluir a aquisição de alimentos específicos para esses alunos por meio do recurso financeiro proveniente do
Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF. Tal articulação encontra-se em andamento junto à
SUPLAV.
A Portaria Conjunta n° 03, de 21 de agosto de 2014 que instituiu o Grupo de Acompanhamento da Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
Em parceria com a SEAGRI/DF e a EMATER/DF, iniciou um Projeto Piloto para aquisição e distribuição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar, no qual os agricultores vencedores da Chamada Pública farão a entrega dos
gêneros alimentícios para a SEAGRI/DF. Essa, por sua vez, fará a toda a entrega nas instituições educacionais. Esse Projeto
Piloto tem por objetivos diagnosticar os problemas logísticos enfrentados para entrega dos gêneros alimentícios nas instituições
educacionais, apontar todas as dificuldades enfrentadas no processo de compra e execução contratual, bem como propor
soluções. O Projeto Piloto está em fase de execução, no qual a Chamada Pública foi concluída e a previsão de início das
entregas é para o princípio do ano letivo de 2016.
A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, por meio de suas unidades, desenvolve o Programa Saúde Escolar,
que tem como objetivo, contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e
jovens da rede pública de ensino.
Para seu desenvolvimento, a unidade contou com atividades como:
Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE.
Tem por objetivo Coordenar, acompanhar e avaliar a execução das ações do PSE nas escolas. Como resultado,
obtivemos 168 escolas participantes do programa; 120.283 alunos em atendimento no decorrer do 2º semestre do ano de 2014
e no decorrer do ano de 2015, sendo, 8.280 alunos Educ. Infantil; 80.916 alunos Ens. Fundamental; 14.554 alunos do Ensino
Médio; 15.822 alunos de EJA e 711 alunos de Educação. Especial
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Alimentação Saudável e Nutrição – Projeto Alimenta Aí Galera
Busca estimular a inserção da temática alimentação e nutrição no plano político-pedagógico, apontando as
possíveis conexões entre os conteúdos de cada ano e os diferentes aspectos da promoção da alimentação
saudável, de forma a apoiar professores e profissionais da Estratégia de Saúde da Família em suas abordagens. Em 2015, foi
disponibilizado um curso para 13 escolas vinculadas a diversas Regionais de Ensino, contando com 43 profissionais em
formação.
Consultórios Itinerantes
Em 2015 foram instalados dois consultórios móveis (odontologia e oftalmologia) no CEF Zilda Arns, no Itapoã
para atendimento aos alunos da localidade. Durante o ano, foram realizados atendimentos semanais a 180 alunos na
especialidade de oftalmologia e 42 em odontologia.
Metodologia de prevenção ao uso de drogas “Tamo Junto”
O Projeto “Tamo Junto” é a versão brasileira do Unplugged, trata-se de uma metodologia de prevenção escolar
para educandos de 11 a 14 anos cujos objetivos são, reduzir o consumo regular ou abusivo de álcool e outras drogas, adiar o
primeiro uso de drogas e prevenir a transição do uso esporádico para o uso frequente. É composto por 12 aulas interativas
baseadas na abordagem de influência social que é sustentado pelo tripé: (1) promoção de habilidades de vida, (2) informações
sobre drogas e (3) pensamento crítico frente às crenças normativas dos estudantes que participam das aulas. Além das
atividades com os estudantes, prevê-se a realização de 3 oficinas de pais ou responsáveis com duração de 3h cada. O Projeto
foi desenvolvido em 7 escolas da rede pública de ensino.
O Programa Integrado de Saúde Escolar – PISE tem por objetivo, contribuir para a melhoria do desempenho
escolar, promovendo ações preventivas e de assistência à saúde bucal e oftalmológica dos alunos do Ensino Fundamental da
Rede Pública do DF. Foi desenvolvido por ações como:
Ações de odontologia preventiva:
A Ação atua nas escolas por meio de ações de odontologia preventiva e objetiva beneficiar os alunos da
Educação Básica com palestras educativas, ensino de técnicas de escovação, aplicação tópica de flúor, distribuição de escovas
dentais e kits de higiene bucal. Em 2015, foram realizadas 171.007 ações de odontologia preventiva; 82.942 alunos atendidos e
distribuídos 48.567 kits de higiene bucal.
Ações de odontologia curativa
Visa realizar ações de odontologia curativa como restaurações, exodontias, emergências, profilaxias, entre
outros procedimentos para beneficiar alunos da Educação Básica. Em suas duas clínicas de Ceilândia e Sobradinho, realizaram
2.974 ações. Além disso, Formalizou convênio com a Associação Brasileira de Odontologia - ABO - Taguatinga para ampliar o
atendimento aos alunos da Rede Pública de Ensino.
Ações médico-oftalmológicas preventivas:
Esta ação visa à realização de Teste de Acuidade Visual (TAV) em alunos da Educação Básica. É realizado por
Agentes de Saúde desta Secretaria nas Escolas. Em 2015, foram aplicados 33.658 TAV- teste de acuidade visual.
Ações médico-oftalmológicas curativas
Visa à realização de consultas oftalmológicas para alunos com suspeita de deficiência visual detectada pelo
Teste de Acuidade Visual (TAV). As clínicas existentes na Asa Norte e Ceilândia contam com 2 oftalmologistas que realizaram,
ao longo do ano, 1.709 consultas e distribuíram gratuitamente, 939 óculos para alunos do Ensino Fundamental, 34, do Ensino
Médio e 13, da Educação infantil.
Ainda com o intuito de otimizar cada dia mais a atenção ao estudante, esta Secretaria, vem trabalhando com
ações especiais como:
Cartão Material Escolar
O Projeto de Lei nº 357/2015 aprovado, foi sancionado em 16 de junho de 2015 tornando-se a Lei nº 5.490.
Objetiva o atendimento a 100% dos Alunos beneficiários do Programa Bolsa Família. Em 2015 atendeu a 127.000 alunos
regularmente matriculados entre o 1º Ano do Ensino Fundamental e 3ª Série do Ensino Médio
Sistema Presença
O Sistema Presença de acompanhamento da frequência escolar dos estudantes beneficiários do Programa
Bolsa Família foi desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo de, por meio da freqüência, acompanhar a vida dos
estudantes em situação de vulnerabilidade social, buscando dessa forma, o combate à evasão escolar, na melhoria das
condições de vida das famílias na perspectiva da inclusão social. No Distrito Federal, foram acompanhados, por meio do
Programa, 133.132 alunos regularmente matriculados.
Uniforme Escolar
Esta ação busca o adequado gerenciamento e monitoramento da distribuição de uniforme escolar que é
composto de 02 camisetas produzidas através de parceria com a Fábrica Social. Ao longo do ano, foram distribuídas 469.726
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camisetas para todos os alunos matriculados em séries regulares dos Ensinos Fundamental e Médio e de custeio a 657
Unidades Escolares e 14 Coordenações Regionais de Ensino participantes do Programa.
A oferta de transporte escolar para alunos matriculados em escolas públicas atende orientações do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O serviço pode ser requisitado quando não houver linha regular de ônibus na
região; no caso de a escola ser interditada por motivo de reforma ou segurança do prédio; e novos núcleos populacionais forem
criados. Também pode ser solicitado se houver demanda em locais onde a construção de unidade de ensino não tenha sido
aprovada pelos órgãos próprios e, ainda, caso as escolas da região esgotem sua capacidade de absorção.
Os alunos da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, com idades entre 6 e 17 anos
(educação básica) que estudam a mais de 1km de sua residência e necessitam de transporte escolar contam com este
benefício.
No caso dos estudantes residentes em áreas rurais, a solicitação do serviço deve ser feita no DFTrans. Para
eles, será ofertado o bilhete eletrônico rural, que permite a utilização de empresas convencionais de ônibus.
Em 2015, a SEDF proporcionou o transporte escolar a aproximadamente 45.000 alunos, por mês em todas as
Regiões Administrativas, distribuídos nas diversas modalidades de ensino e divididos em aproximadamente 674 itinerários.
Em 30 de abril de 2015, após parecer do Conselho de Educação do DF e análise do Fórum Distrital de
Educação, o texto-base do Plano Distrital de Educação foi encaminhado para apreciação da Câmara Legislativa do Distrito
Federal.
Visando acompanhar todas as Comissões e instâncias de discussão do texto do PDE junto à Câmara Legislativa
para interlocução com os parlamentares, foi instituído um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 70, de 20/05/2015, cujos
componentes foram designados pelo Fórum Distrital de Educação, representando as áreas: a) da Educação Básica para
acompanhamento e avaliação das metas de 1 a 7 e da meta 21; b) da Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional,
Educação do Campo e Educação nas Prisões para acompanhamento das metas de 8 a 11; c) da Educação Superior para
acompanhamento das metas de 12 a 14; d) da Valorização dos Profissionais para acompanhamento das metas de 15 a 19; e)
sobre Financiamento da Educação para acompanhamento da meta 20.
Na plenária do dia 16 de junho foi aprovado o Projeto de Lei nº 428/2015, com adesão de emendas dos
deputados, acrescentando assim 26 estratégias ao PDE e imediatamente encaminhado ao Executivo para sanção.
Em 14 de julho de 2015 foi sancionado pelo Governador Rodrigo Rollemberg, o primeiro Plano Distrital de
Educação do Distrito Federal, pelo período de 2015 a 2024, por meio da Lei nº 5.499.

Após aprovação, verificou-se que foram vetadas 41 estratégias, onde o Fórum Distrital de Educação
prontamente solicitou justificativas e mobilizou-se junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal para a derrubada dos mesmos.
Foi feito um trabalho de conscientização com cada deputado distrital sobre as estratégias vetadas. A Comissão de Educação,
Saúde e Cultura solicitou uma audiência visando à justificativa, por parte do Governo, sobre os vetos. Compareceram o
Secretário de Educação, o Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, representando a SEEDF e
representantes da Casa Civil.
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Desta audiência formou-se um grupo de trabalho com membros da Secretaria de Educação, do Fórum Distrital
de Educação e da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para avaliar e analisar cada veto, com vistas à plenária. Os estudos
ocorreram na Câmara Legislativa do DF e houve consenso ao final do trabalho quanto aos vetos que deveriam ser mantidos e
derrubados. A plenária ocorreu em 14 de dezembro, sendo derrubados 30 vetos e mantidos 11.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015, o Governo do Distrito Federal instituiu para a área de Educação o Programa Educa Mais Brasília,
cuja abrangência abarca três grandes projetos: Ampliação da Cobertura; Qualidade do Ensino; e Gestão na Educação. A fim de
promover planejadamente condições de efetivar as ações e as entregas desses projetos, foi pactuado o Acordo de Resultados
2015. A seguir serão detalhados os três projetos e suas execuções em 2015 e algumas previsões para 2016. Destaca-se que
as ações aqui apresentadas encontram-se coadunadas com o primeiro Plano Distrital de Educação da história de Brasília
sancionado em julho de 2015.
1 - O projeto Ampliação da Cobertura visa atender à previsão legal de ampliação e aperfeiçoamento da oferta
educacional e da consequente necessidade de expansão, melhoria e conservação da estrutura física da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal de modo a atender às diretrizes, às metas e às estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de
Educação (PNE) e pelo Plano Distrital de Educação (PDE), para o decênio 2015-2024, uma vez que preceituam a alargamento
do atendimento na Educação Básica por meio do aumento da idade de atendimento, da ampliação da jornada, e da oferta de
integração curricular, dentre outras. Nesse sentido, foram reinauguradas, após reconstrução, reforma e/ou ampliação, unidades
escolares em diversas localidades; foram iniciadas as obras, finalizados projetos executivos e/ou realizadas licitações para
construção dos quatro Centros de Educação Profissional (CEP), cuja verba para construção foi repassada pelo Ministério da
Educação (MEC) desde julho de 2012; foram concluídas as obras e estão em funcionamento 13 novos Centros de Educação da
Primeira Infância (CEPI); assim como estão em construção novas unidades escolares para atendimento da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental.
2 - O projeto Qualidade do Ensino apresenta um cunho mais pedagógico, área fim da Educação, e visa à
reorganização do trabalho pedagógico na Educação Básica voltado a aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), a promover melhores condições de formação aos estudantes da Rede Pública de Ensino de modo a propiciarlhes condições efetivas de alcançar êxito nas avaliações nacionais da Educação Básica (SAEB, ENEM), nos exames de
seleção para ingresso no Ensino Superior, em sua inserção no mundo do trabalho e, sobretudo, na formação de indivíduo
autônomo, crítico, inovador, empreendedor e com consciência, respeito e valorização dos direitos humanos e da diversidade.
Para tanto, dentre diversas outras ações, destacam-se: transformação do Centro de Referência de Alfabetização (CRA) em
Centro de Referência para os Anos Iniciais (CRAI), em 2015, e, em 2016, em Centro de Referência para os Anos Finais
(CRAF), de modo a alcançar todo o Ensino Fundamental; implantação do Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares
(PAAE) com o intuito de aperfeiçoar as ações de redução da defasagem idade/série; início das atividades de quatro novos
Centros Interescolares de Língua (CIL); aplicação de Simulado, aos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo
programa Por Dentro do Ensino Médio; elaboração das Diretrizes da Educação Profissional e expansão de seu atendimento;
implantação do Ensino Médio Integrado – Informática para Internet, no Centro Educacional 01 do Cruzeiro, e Educação de
Jovens e Adultos Integrados – Serviços Públicos, no Centro Educacional 02 do Cruzeiro, com início das turmas em 2016;
criação de unidade escolar específica - Centro Educacional 01 de Brasília – para o atendimento aos estudantes do Sistema
Prisional; e elaboração da política de escolarização da população em situação de rua a ser implantado em 2016.
3 - Por fim, o projeto Gestão na Educação atua diretamente no sistema de avaliação institucional na educação,
no modelo de governança e de gestão na educação, e na valorização e na qualificação dos profissionais da educação. Dentre
as ações desenvolvidas, ressaltam-se: pagamento de parcelas do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
(PDAF) com o objetivo de proporcionar autonomia administrativa e financeira às Unidades Escolares e às Coordenações
Regionais de Ensino; desenvolvimento e implantação do Programa de Avaliação do Desempenho dos Profissionais da
Educação; identificação dos principais indicadores para realização de avaliação de desempenho de profissionais da educação;
nomeação de 240 professores da Educação Básica aprovados em concurso público em 16 áreas de conhecimento; ações
necessárias à realização de concurso público para contratação efetiva de profissionais da Carreira Magistério Público e Carreira
Assistência à Educação em 2016; criação de sistema de remanejamento de profissionais on-line; realização do curso Gestão
Escolar Democrática: das Políticas Públicas ao Projeto Político Pedagógico da Escola destinado aos gestores das unidades
escolares, em atendimento ao previsto na Lei Nº 4.751/2012 - Lei de Gestão Democrática, cuja avaliação dos participantes foi
excelente; e curso de formação continuada para os profissionais que atuam nos CEPIs como fortalecimento da política para a
primeira infância.
Por todo o exposto e pelas condições orçamentárias do Governo do Distrito Federal encontradas pela nova
gestão, o planejamento, a organização, a execução, e o monitoramento dos trabalhos de todos os setores do GDF, de modo
articulado e coeso, buscaram não apenas minimizar os reflexos da crise encontrada; mas, sobretudo, proporcionar um espaço
sinergético, cujo princípio norteador fosse a criação de condições eficientes e eficazes de execução de uma política pública
coesa e exequível em prol de toda comunidade do Distrito Federal.
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11.4. FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL – FAE

O Fundo de Apoio ao Esporte – FAE - foi constituído por meio da Lei Complementar nº 326, de 04/10/2000, com
publicação no DODF em 05/10/2000, alterada pela Lei Complementar n° 861 de 11/03/2013, com publicação no DODF de
13/03/2013, regulamentado por meio do Decreto de n° 34.522, de 16/07/2013 com publicação no DODF de n° 145 de
16/07/2013. Trata -se de uma unidade gestora: 340902- Fundo de Apoio ao Esporte - vinculada ao órgão 34000 – Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - de natureza contábil, com prazo indeterminado de duração, tendo como objetivo
o financiamento de projetos esportivos na forma estabelecida em legislação específica.
O FAE, com Unidade Orçamentária denominada 34.902, conta em sua estrutura com o Conselho de
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE – que se define como órgão colegiado de deliberação coletiva, cuja
função é administrar os recursos capitalizados e recebidos pelo FAE. O FAE tem por objetivo o financiamento de projetos
esportivos, na forma estabelecida em regulamento, de modo a captar e canalizar recursos para viabilizar o Programa de Apoio
ao Esporte – PAE, tendo como fontes de recursos as dotações orçamentárias que lhe forem destinadas e as receitas
provenientes de arrecadação direta de responsabilidade da Secretaria de Esporte, com a finalidade de captar e canalizar
recursos para:
I. Proporcionar a todas as camadas da população o livre acesso à prática de atividades esportivas;
II. Difundir as manifestações esportivas do Distrito Federal e apoiar os seus respectivos praticantes;
III. Promover e desenvolver o esporte amador do Distrito Federal, por meio de intercâmbio nacional e
internacional;
IV. Contribuir para a formação de hábitos permanentes de atividades físicas, desportivas e recreativas;
V. Tornar o produto esportivo do Distrito Federal expressivo; e
VI. Propagar a informação esportiva com qualidade.
O Decreto nº 36.828, de 22 de outubro de 2015, alterou a denominação da Secretaria de Educação para
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Requisitados

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
-

Total
-

-

-

-

-

-

Órgãos do GDF

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários/Tercerizados
Outros

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
-

-

-

-

-

Conselheiros Titulares (CONFAE)

-

-

-

08

08

Conselheiros Suplentes (CONFAE)

-

08

08

16

16

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

-

-

(-) Conselheiros Suplementes

-

-

-

-

-

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral
Obs: A força de trabalho dos servidores deste CONFAE, encontra-se na Estrutura da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

16

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
OBJETIVO GERAL: Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos
grandes e mega eventos esportivos.
OBJETIVO ESPECÍFICO: 001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática esportiva em todo o Distrito Federal, por
meio da oferta de oportunidades de prática esportiva à população, tanto no fomento, implementação e execução dos
programas e projetos quanto na disponibilização de equipamentos esportivos de qualidade para atender as
demandas sociais.
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 002 – Estimular, apoiar, implementar e executar ações esportivas para o Distrito Federal,
contemplando as três manifestações esportivas: esporte educacional, de participação e de alto rendimento.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1793 - REALIZAÇÃO DA UNIVERSÍADE 2019

DOTAÇÃO INICIAL

4090 - APOIO A EVENTOS
0069 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
4091 - APOIO A PROJETOS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

5.060.765

0

0

0

93.774

1.200.000

603.848

0

93.774

1.200.000

603.848

0

1.280.096

0

0

0

6.434.635

1.200.000

603.848

0

A Ação 1793 - Realização da Universíade 2019 – Distrito Federal – foi cancelada, observado a Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo remanejando os recursos para outras áreas;
A execução física realizada nas ações finalísticas se deu por meio de suplementações e descentralização de
crédito. O Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE, realizou duas suplementações no exercício
de 2015, sendo uma para dar continuidade a Gestão Pedagógica dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, utilizando recursos da
ação 4090 - Apoio a Eventos Esportivos, Fonte 125 – Transferencia para o desporto não profissional, tendo em vista a
necessidade de complementação de recursos orçamentários e financeiros por meio de alteração orçamentária entre Unidades
distintas – FAE e SEL, no valor de R$ 960.265,00 (novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais), conforme
processo n° 220.000.849/2015 e NA 201500017, e outra para suplementação na U.O 34101, para viabilizar a continuidade do
programa Bolsa Atleta, utilizando recursos da ação 4091 - Apoio a Projetos Esportivos, com recursos da fonte 125 –
Transferência da União para o Desporto Não Profissional, no valor de R$ 670,000,00 (seicentos e setenta mil reais), conforme
processo n° 220.000.525/2015 e NA201500014.
Ainda, e, em atendimento a definição/destinação dos recursos estabelecidos no art. 6º, § 2º e art. 7º I, VI e VIII
da Lei Federal 9.615/1998 e alterada pela Lei Federal 12.395/2011, foi realizado descentralização de crédito para Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal para realização dos Jogos Escolares 2015, com utilização de recursos da Fonte 125 –
Transferencia para o desporto não profissional, na ação 4090 - Apoio a Eventos Esportivos, no valor de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reias), conforme processo n° 220.000.526/2015 e NC20150001, autorizada pela portaria Conjunta
01/2015-FAE/SEE, de 13/07/2015, publicada DODF 135 de 15/07/2015 em cumprimento ao Item VII da Ata da 16ª Reunião
CONFAE, realizada em 09/07/2015, publicada no DODF 134 de 14/07/2015.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROGRAMA 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

93.990

230.373

230.373

195.396

0012 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO
ESPORTE-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6009

93.990

230.373

230.373

195.396

93.990

230.373

230.373

195.396

Neste Programa de Gestão, informa-se a regularidade do pagamento da gratificação JETON, devida aos
Conselheiros do Fundo de Apoio ao Esporte, conforme a Lei 4.585, de 13/07/2011. Foram realizados pagamentos relativos ao
perído de fevereiro a dezembro/2015, utilizando recursos da ação 4220 – Gestão de Recursos do Fundo, visto a mesma ser
específica para gestão, manutenção e serviços ao Estado – Social.
Neste exercício houve a realização de onze reuniões ordinárias (11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª, 18ª, 19ª, 20ª,
21ª e cinco reuniões extraordinárias (4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª), tendo sido deliberado as principais ações relacionadas abaixo:
 Posse dos conselheiros representantes do Governo do Distrito Federal – GDF;
 Regularidade nos pagamentos relativo aos ressarcimentos, restituições e gratificação JETON;
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 Adequação orçamentária com o cancelamento da ação Universíade/2019, possibilitando a distribuição dos
recursos para outras ações consideradas relevantes pelo Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte CONFAE;
 Elaboração da minuta da Lei Distrital visando facultar a entrada dos Conselheiros do CONFAE, com a
finalidade de realizar a fiscalização de eventos realizados com recursos destinados ao FAE;
 Realização de reunião administrativa com as Instituições Cadastradas junto ao CONFAE/SEL;
 Descentralização de recursos orçamentários e financeiros para a Secretaria de Estado de Educação,
visando apoiar a realização dos Jogos Escolares Olímpicos e Paralímpicos/2015,
 Realização de registro cadastral no Conselho Nacional de Pessoa Jurídica-CNJP do Fundo de Apoio ao
Esporte-FAE;
 Elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual-PLOA para execução no exercício de 2016;
 Alteração orçamentária, proposta pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEL e aprovada pelo
CONFAE, para suplementar a Manutenção dos Centros Esportivos e o Programa Bolsa Atleta;
 Discussão e Elaboração do Edital de Chamamento Público.
 Apuração de superávit financeiro proveniente de saldos de exercícios anteriores: 2013 e 2014.

3. DIAGNÓTICO
Considerando que os recursos arrecadados das Escolas de Esporte da SEEL, compõe as receitas do Fundo de
Apoio ao Esporte, considerando ainda a desistência da prática das atividades desportivas, houve a devolução das taxas de
matrículas solicitadas pela Escola de Esportes/SUEL, referentes ao exercício de 2015.
Ainda no no exercício de 2015, foram realizadas diversas reuniões de grupo de trabalho – GT, com objetivo
de ajustes do funcionamento do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE, onde foi possível
verificar que as ações realizadas nos referidos GTs foram destinadas a identificar os instrumentos para aprovação de recursos
ao esporte, aprovação de projetos esportivos, discussão, análise e elaboração de Edital de Chamamento Público e
transferência de recursos para Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo constatados nestes
grupos que o CONFAE, necessita de profissionais que possuem domínio e conhecimento na área de gestão pública,
principalmente, na área contábil e financeira.
Destacamos os aspectos positivos como: domínio e conhecimento do pleno funcionamento do CONFAE pelos
Membros atuais; transferência de recursos para Secretaria de Esporte; Organização e interesses dos Membros para o Pleno
Funcionamento do CONFAE; consistência nos pareceres pelos grupos de trabalho.
Ainda e, em observação a reestruturação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, conforme
Decreto n° 36.828 de 22/10/2015, pulicado no DODF n° 205 de 23/10/2015, faz-se necessário a designação de servidores para
comporem a equipe de profissionais do CONFAE, com habilitação para o cargo especificamente, com conhecimento na área
de gestão contábil e financeira preferencialmente, afim de se buscar o pleno desenvolvimento do Fundo de Apoio ao Esporte.
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12. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – UO: 19.101
A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF, unidade orgânica de direção superior, da
Administração Direta do Distrito Federal, nos termos do Decreto nº 33.370, de 29 de novembro de 2011, publicado no DODF de
1º/12/11, tem a competência institucional de promover a gestão tributária e financeira distrital; bem como supervisionar,
coordenar e executar a política tributária e fiscal do Governo do Distrito Federal.
Norteada pela missão institucional que integra as áreas de administração tributária, financeira e contábil do
Governo, a SEF implementou ações objetivando garantir o equilíbrio fiscal e o nível adequado de receita governamental do
Distrito Federal, mesmo em face dos efeitos da crise econômica mundial, atuando preponderantemente na gestão tributária,
priorizando meios para garantir efetiva fiscalização dos setores econômicos, reduzindo a inadimplência e combatendo a
sonegação fiscal.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Quadro do GDF
Requisitados

Órgãos do GDF
Fora do GDF

Servidores comissionados, sem vínculo efetivo
Programa Jovem Candango
Estagiários
Terceirizados *
Cedidos para Órgãos do GDF
Cedidos para fora do GDF

Com cargo em
comissão
400
20
01
27
-

Sem cargo em comissão

Total

802
35
93
13

1.202
55
01
27
62
50
55
93
13
1.558

Total Geral
*Terceirizados apenas da empresa PAULISTA, objeto dos Contratos nºs 38/2013 e 39/2013.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

As ações das unidades subordinadas e/ou vinculadas à SEF, no ano de 2015, orientadas por suas
competências e objetivos regimentais, associadas ao cumprimento das metas relacionadas às atividades finalísticas,
concorreram para o alcance dos resultados descritos a seguir.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0012 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DF
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE
FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PNAFM
0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PNAFM--DISTRITO FEDERAL
3104 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF
- PRODEFAZ-PROFISCO
0001 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO
DISTRITO FEDERAL - PRODEFAZ-PROFISCO--DF
0002 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO

DOTAÇÃO INICIAL
1.150.000
1.150.000

DESPESA AUTORIZADA
770.000
770.000

EMPENHADO LIQUIDADO
770.000
770.000
770.000
770.000

6.800.000

13.655.329

13.653.731

13.406.441

6.800.000
140.000

13.655.329
0

13.653.731
0

13.406.441
0

140.000

0

0

0

100.000

3.309.969

2.592.597

1.182.943

100.000

3.309.969

2.592.597

1.182.943

15.010.000

15.000.000

0

0

15.000.000
10.000

15.000.000
0

0
0

0
0
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DISTRITO FEDERAL - PRODEFAZ-PROFISCO-PROCREDDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL
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DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

23.200.000

32.735.297

17.016.328

15.359.383

Objetivo Específico: 002 – Assegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover
atendimento ágil e transparente ao contribuinte, com base em modelo de gestão para resultados.
Indicadores:
1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.6
1.1.1.1.1.9
1.1.1.1.1.2 1.1.1.1.1.3
1.1.1.1.1.4
Í
1.1.1.1.1.8
Periodicidade
Unidade de Índice Mais Apurado em
Denominação do Indicador
1.1.1.1.1.7
Resultado
Medida 1.1.1.1.1.5
Recente
da Apuração
Desejado
Receita Primária /Despesa Primária
978
%
13
31/12/2010
Anual
(≥)
Alcançado
Desejado
ISS – Imposto sobre serviços de
1123
%
1,073
31/12/2010
Anual
qualquer Natureza
Alcançado
Desejado
ICMS – Imposto sobre Circulação de
1124
%
1,074
31/12/2010
Anual
Mercadorias e Prestação de Serviços
Alcançado
Desejado
IPTU – Imposto Predial e Territorial
1125
%
1,041
31/12/2010
Anual
Urbano
Alcançado
Desejado
IPVA – Imposto sobre a Propriedade
1126
%
0,950
31/12/2010
Anual
de Veículos Automotores
Alcançado
Desejado
ITBI – Imposto sobre a Transmissão
1127
%
1,160
31/12/2010
Anual
de Bens Imóveis
Alcançado
ITCD- Imposto sobre Transmissão
Desejado
1128 Causa Mortis e Doação de quaisquer
%
1,233
31/12/2010
Anual
Alcançado
Bens ou Direitos
Desejado
1129 TLP – Taxa de Limpeza Pública
%
0,975
31/12/2010
Anual
Alcançado
Desejado
DTP/RCL (≤) – Despesa Total de
1130
%
0,434
31/12/2010
Anual
Pessoal/Receita Corrente Líquida
Alcançado

Desejado em

1.1.1.1.1.10
Fonte da
Informação

2012

2013

2014

2015

1
0,98
1,06
1,079
1,06
1,047
1,10
1,014
1,10
0,848
1,02
1,263
1,02

1
1,06
1,07
1,06
1,02
1,10
1,039
1,10
1,01
1,02
1,12
1,02

1
0,97
1,06
1,047
1,06
1,030
1,10
0,987
1,10
1,098
1,02
0,911
1,02

1
1,047
1,10
1,10
1,02
1,02

1,306

2,72

0,549

-

SUREC/
SEF

1,02
1,016
0,45
0,4498

1,02
1,09
0,45
0,45

1,02
0,961
0,45
0,4693

1,02
0,45
-

SUREC/
SEF
SUTES/
SEF

SUTES/
SEF
SUREC/
SEF
SUREC/
SEF
SUREC/
SEF
SUREC/
SEF
SUREC/
SEF

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
1.1.1.1.1.11

1.1.1.1.1.12

1.1.1.1.1.13
D
Unidade de
Medida
Receita Primária /Despesa Primária
978
%
(≥)
ISS - Imposto sobre serviços de
1123
%
qualquer Natureza
IPTU - Imposto Predial e Territorial
1125
%
Urbano

enominação do Indicador

Índice mais
Recente
13
1,073
1,041

Apurado
em
31/12/201
0
31/12/201
0
31/12/201
0

Periodicidade
U
da
Apuração
Anual
Anual
Anual

Í
Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

1
0,98
1,06
1,079

1
0,93
1,06
1,08

1
1,06
-

1
-

1,10

1,10

1,10

1,10

Fonte da
Informação
SUTES/
SEF
SUREC/SEF
SUREC/SEF

1.1. Gestão Tributária
1.1.1. Receita
Os resultados alcançados no âmbito da Gestão Tributária são expressos pelo desempenho da Receita de
Origem Tributária – ROT e pelas ações de combate à evasão e à sonegação fiscal conforme apresentado nos itens abaixo.
1.1.1.1. Desempenho das Receitas de Origem Tributária
No mês de dezembro de 2015, a receita de origem tributária totalizou o montante de R$ 1.230,2 milhões em
valores correntes. No confronto com dezembro de 2014, aponta-se acréscimo nominal de 9,5%, mas que corresponde a um
decréscimo real de 1,6%, tendo como índice de correção monetária o INPC/IBGE. A tabela abaixo apresenta a receita de
dezembro discriminada pelos principais tributos,
variações nominais e reais e participações percentuais no total da arrecadação.
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Distrito Federal: Arrecadação de Origem Tributária
Dados SIGGO em 20/01/2016
Valores em R$ Mil

Item
ICMS

Dez/15
(a)
520.643
153.306

ISS
SIMPLES

Dez/2014
Pelo INPC/IBGE

Dez/14
(b)

(a) – (b)

( c)

733.309
125.692

Variação Nominal

815.998
139.866

(a)/(b)

212.666
+27.613

Variação Real
(a) – (b)

-29,0%
+22,0%

-295.355
+13.440

(a)/(b)

Composição da
Arrecadação em
Dezembro/15

-36,2%
+9,6%

42,3%
12,5%

29.325

30.581

34.029

-1.256

-4,1%

-4.704

-13,8%

2,4%

IRRF

367.857

238.018

264.857

+129.839

.54,6%

+103.000

+38,9%

29,9%

IPVA

13.085

17.443

19.410

-4.358

-25,0%

-6.325

-32.6%

1,1%

IPTU

10.247

12.529

13.941

-2.282

-18,2%

-3.695

-26,5%

0,8%

ITBI

43.731

30.423

33.854

+13.308

+43,7%

+9.877

+29,2%

3,6%

ITCD

23.171

7.701

.8.569

+15.469

+200,9%

+14.601

+170,4%

1,19%

TLP

2.949

1.890

2.104

+1.059

+56,0%

+846

+40,2%

0,2%

Outras Taxas

5.816

529

588

+5.287

+1000,2%

+5.228

+888,8%

0,5%

1.170.129

1.198.116

1.333.217

-27.987

-2,3%

-163.088

-12,2%

95,1%

Receita Tributária Total (A)
Dívida Ativa

47.118

(88.052)

(97.981)

+135.171

+153,5%

+145.099

+148,1%

3,8%

Multas e Juros de Mora – Dívida Ativa

5.226

5.898

6.563

-672

-11,4%

-1.338

-20,4%

0,4%

Multas e Juros de Mora dos Tributos

7.697

7.991

8.892

-294

-3,7%

-1.195

-13,4%

0,6%

60.041

(74.163)

(82.526)

+134.204

-181,0%

+142.567

-172,8%

4,9%

1.230.170

1.123.952

1.250.691

+106.218

+9,5%

-20.521

-1,6%

100,0%

Total das Outras Receitas (B)
Total da Arrecadação (A) + (B)

No resultado acumulado do período de janeiro a dezembro de 2015, a receita de origem tributária alcançou o
montante de R$ 13.659,9 milhões em valores correntes, o que representa acréscimo nominal de 4,4%, mas decréscimo real de
4,5%, em relação ao mesmo período de 2014.
DISTRITO FEDERAL: ARRECADAÇÃO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA ACUMULADA EM 2015
(SIGGO, EM 20/01/2016)
VALORES EM R$ MIL
ITEM
ICMS
ISS
SIMPLES
IRRF
IPVA
IPTU
ITBI
ITCD
TLP
Outras Taxas
Receita Tributária Total (A)
Dívida Ativa
Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa
Multas e Juros de Mora dos Tributos
Total das Outras Receitas (B)
Total da Arrecadação (A) + (B)
Fonte:SIGGO.

2015

2014

(a)
6.481.462
1.459.916
339.868
2.862.951
782.035
596.070
306.014
133.417
117.156
76.572
13.155.462
365.790
59.263
79.339
504.392
13.659.854

(b)
6.540.460
1.375.364
312.771
2.612.009
696.590
550.372
318.061
89.086
106.652
64.633
12.665.998
266.799
73.279
75.999
416.076
13.082.074

2015 pelo
2014 pelo
INPC/IBGE INPC/IBGE

Variação Nominal

(c)
6.763.806
1.521.594
354.662
2.982.105
826.980
616.805
318.959
137.722
121.264
80.045
13.723.940
379.497
61.826
82.381
523.704
14.247.645

(a) - (b)
-58.998
+84.552
+27.097
+250.942
+85.445
+45.698
-12.047
+44.331
+10.504
+11.939
+489.464
+98.991
-14.016
+3.340
+88.316
+577.780

(d)
7.452.993
1.567.900
357.022
2.974.640
797.154
626.208
363.157
101.570
121.386
73.809
14.435.841
305.955
83.739
86.334
476.028
14.911.869

(a)/(b)
-0,9%
+6,1%
+8,7%
+9,6%
+12,3%
+8,3%
-3,8%
+49,8%
+9,8%
+18,5%
+3,9%
+37,1%
-19,1%
+4,4%
+21,2%
+4,4%

Variação Real
(c) - (d)
(c)/(d)
-689.188 -9,2%
-46.307 -3,0%
-2.360 -0,7%
+7.464 0,3%
+29.826 3,7%
-9.403 -1,5%
-44.199 -12,2%
+36.151 35,6%
-123 -0,1%
+6.236 8,4%
-711.901 -4,9%
+73.543 24,0%
-21.914 -26,2%
-3.953 -4,6%
+47.676 10,0%
-664.224
-4,5%

Composição da
arrecadação
47,5%
10,7%
2,5%
20,9%
5,8%
4,3%
2,2%
1,0%
0,9%
0,6%
96,3%
2,7%
0,4%
0,6%
3,7%
100,0%

Os ingressos do ICMS Incentivado/FUNDEFE, além de apresentar comportamento irregular ao longo do tempo,
resultam em receita contábil sem fluxo financeiro e, portanto, não serão considerados nas análises comparativas subsequentes.
Avaliando o desempenho real da arrecadação tributária em dezembro de 2015 frente ao correspondente mês de
2014, depreende-se que em que pese os resultados positivos observados dentre outros para o IRRF (+R$ 103,0 milhões), o
ITCD (+R$ 14,6 milhões), o ISS (+R$ 13,4 milhões) e o ITBI (+R$ 9,9 milhões), esses aumentos foram insuficientes para
compensar a queda observada na arrecadação do ICMS (-R$ 248,0 milhões) principal responsável pelo decréscimo de
arrecadação resultante nessa comparação mensal. Essa queda no ICMS decorreu em grande parte do aumento da base de
comparação em 2014, devido ao ingresso extraordinário de R$ 119 milhões oriundos de alvará de levantamento, contabilizados
em dezembro no ICMS – Substituição Tributária fora do DF, segmento comércio atacadista de higiene e cosméticos. Observase ainda que o valor negativo para o grupo “Outros” em 2014, no Gráfico a seguir, reflete o estorno do lançamento desse alvará
de levantamento, lançado equivocadamente em outubro de 2014 na Receita da Dívida Ativa que compõe o grupo “Outros”.
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Com relação ao desempenho real da arrecadação no acumulado de 2015, na comparação com o mesmo
período de 2014, observa-se que foram obtidos acréscimos significativos na Dívida Ativa (+R$ 73,5 milhões), fruto do programa
de recuperação de créditos – REFIS; no ITCD (+R$ 36,2 milhões), decorrente do acréscimo da cobrança sobre doações aliada
ao REFIS; e no IPVA (+R$ 29,8 milhões), devido ao acréscimo da frota de veículos tributáveis. Por outro lado, houve queda real
expressiva na arrecadação no ICMS (-R$ 477,4 milhões), como também decréscimos no ISS (-R$ 46,3 milhões) e no ITBI (-R$
44,2 milhões), dentre outros, decorrentes principalmente da deterioração do cenário econômico e do mercado imobiliário.

No gráfico abaixo, são apresentados comparativos mensais entre os desempenhos das arrecadações previstas
na previsão mensal, na LOA e na programação financeira e as arrecadações realizadas por tributo. Observa-se que a receita
realizada superou à contida na previsão mensal em R$ 77,9 milhões, que corresponde a 6,8% da mesma previsão.
RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA - 2015
EM R$ MILHÕES

1.248
1.397

1.2311.247
1.077
1.021

1.123
1.123

988
1.015

1.076

1.125

1.091

1.111

PROG FIN

LOA

PREV MENSAL

1.152 1.230

1.074
1.066

1.100
1.041

1.144
1.066

1.166

1.061

REALIZADA

Quanto à previsão contida na LOA para o mês de dezembro, obteve-se um desvio negativo de realização de R$
55,0 milhões, conforme o quadro abaixo. Discriminando os desvios pelos principais itens que compõem a receita tributária, os
desvios positivos observados em especial para o IRRF, Dívida Ativa, ISS e ITCD, correspondentes a R$ 26,9 milhões, R$ 22,5
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milhões, R$ 13,1 milhões e R$ 11,7 milhões, respectivamente, foram insuficientes para suplantar o desvio negativo observado
para o ICMS (-R$ 129,6 milhões), principal responsável pela frustração de receita prevista no mês para a LOA.
Com relação à programação financeira, a receita realizada ficou, também, abaixo da prevista em R$ 7,7
milhões, sendo que o maior desvio negativo foi novamente o do ICMS, de R$ 101,1 milhões.
VALORES EM R$ MIL

RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL -DEZEMBRO 2015
ICMS
ISS
SIMPLES
IRRF
IPVA
IPTU
ITBI
ITCD
TLP
OUTRAS TAXAS

RECEITA TRIB TOTAL
DÍVIDA ATIVA
M/J DÍVIDA ATIVA
M/J TRIBUTOS

TOTAL OUTRAS REC
TOTAL DA ARRECADAÇÃO

PREVISÃO
MENSAL (A)
541.326
124.656
30.997
340.920
4.919
21.984
29.364
7.088
6.813
6.254

PREVISTA
LOA 2015 (B)
650.280
140.163
32.678
340.920
15.581
9.063
40.983
11.503
2.182
6.050

PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA (C)
621.745
128.547
31.674
340.920
6.095
19.411
35.575
8.151
5.928
5.875

RECEITA
REALIZADA ( D)
520.643
153.306
29.325
367.857
13.085
10.247
43.731
23.171
2.949
5.816

1.114.321

1.249.402

1.203.920

1.170.129

25.102
7.199
5.676

24.665
4.943
6.201

22.115
5.204
6.616

47.118
5.226
7.697

37.976
1.152.297

35.809
1.285.211

33.935
1.237.855

60.041
1.230.170

(D-A)

(D -B)

(20.683)
28.650
(1.672)
26.938
8.165
(11.737)
14.367
16.082
(3.863)
(438)
55.808
22.017
(1.973)
2.021
22.065
77.873

(D-C)

(129.637)
13.142
(3.353)
26.938
(2.496)
1.184
2.748
11.667
767
(234)

(101.102)
24.759
(2.350)
26.938
6.990
(9.165)
8.156
15.020
(2.978)
(59)

(79.273)

(33.791)

22.453
283
1.496

25.004
21
1.081

24.232
(55.041)

26.106
(7.685)

No acumulado do ano de 2015, houve desvio positivo de realização em relação à previsão mensal, de R$ 345,5
milhões. Em relação à previsão mensal, os maiores desvios negativos foram observados para o ITBI e o SIMPLES, os quais
foram suplantados pelos desempenhos positivos observados, especialmente no IRRF. Quanto à LOA e à programação
financeira, houve déficit nos montantes de R$ 1.026,9 milhões e em R$ 406,8 milhões, respectivamente, ressaltando-se que em
ambos os casos, a maior frustração de realização foi no ICMS, e a maior superação no IRRF.
VALORES EM R$ MIL

RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
ICMS
ISS
SIMPLES
IRRF
IPVA
IPTU
ITBI
ITCD
TLP
OUTRAS TAXAS

RECEITA TRIB TOTAL
DÍVIDA ATIVA
M/J DÍVIDA ATIVA
M/J TRIBUTOS

TOTAL OUTRAS REC
TOTAL DA ARRECADAÇÃO

PREVISÃO
MENSAL(A)
6.464.153
1.411.416
354.567
2.695.564
764.431
601.105
322.422
87.281
124.025
72.060

PREVISTA
LOA 2015 (B)
7.315.216
1.752.218
388.132
2.695.564
780.126
648.086
402.650
100.968
101.344
73.721

PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA (C)

71.584

RECEITA
REALIZADA (D)
6.481.462
1.459.916
339.868
2.862.951
782.035
596.070
306.014
133.417
117.156
76.572

12.897.025

14.258.024

13.659.018

13.155.462

285.914
65.649
65.801

287.272
65.457
76.018

365.790
59.263
79.339

417.365
13.314.389

428.747
14.686.771

257.566
68.919
81.107
407.592

7.157.019
1.458.493
354.802
2.695.564
761.290
588.740
362.192
89.928
119.406

14.066.610

504.392
13.659.854

(D-A)

(D-B)

(D-C)

17.309
48.500
(14.699)
167.387
17.604
(5.035)
(16.408)
46.136
(6.869)
4.512
258.437
79.876
(6.386)
13.538
87.028

(833.754)
(292.301)
(48.264)
167.387
1.909
(52.016)
(96.636)
32.449
15.812
2.851
(1.102.562)
78.518
(6.194)
3.321
75.645

(675.557)
1.424
(14.934)
167.387
20.745
7.330
(56.178)
43.489
(2.250)
4.987
(503.557)
108.224
(9.656)
(1.768)
96.801

345.465

(1.026.917)

(406.756)

1.1.1.2. Desempenho da Arrecadação e o Cenário Econômico
Vale contextualizar o desempenho da arrecadação de origem tributária frente ao cenário econômico. Nesse
sentido, apresentam-se as análises sobre o comportamento do nível de atividade econômica, da inflação e dos juros.
 PIB
Conforme o Boletim Focus do Banco Central em 25/01/2016, a previsão de decréscimo do PIB foi de 3,73%
para 2015, 3,0% para 2016 e acréscimo de 0,80% para 2017.
De acordo com o G1 Economia, da globo.com, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou em 19/01/2016,
através do relatório "World Economic Outlook", revisões do PIB brasileiro. Considera a previsão de decréscimo de 3,8% para
2015, enquanto que em outubro a queda estava prevista em 3%, e para 2016 considera queda de 3,5%, enquanto que em
outubro, a projeção era de contração de 1%. Já em 2017, o Fundo aponta que o Brasil deve registrar estagnação econômica,
deixando de ver expansão de 2,3% como antes.
A recessão que atinge a economia brasileira desde o segundo trimestre de 2014 pode ser a mais longa já
documentada no país, na avaliação do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV). Os modelos da
instituição apontam que a crise atual vai durar 11 trimestres. Caso se estenda, risco que o Ibre considera provável, este será o
maior período recessivo entre os 09 últimos observados no Brasil pelo Comitê de Datação de Ciclos (Codace), também da FGV.
Na última edição de 2015 do Boletim Macro do Ibre, a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) entre
2014 e 2016 será de pelo menos 8,1%. A queda é parecida à registrada nas duas recessões longas dos anos 80 e 90, destaca
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o Ibre, quando o PIB recuou 8,5% entre 1981 e 1983, e 7,7% de 1989 a 1992. Estima-se que a retração atual fará a economia
regredir ao nível do começo de 2011.
No cenário do Ibre, o quarto trimestre de 2016 será o último de recessão econômica, mas são citados dois
fatores que podem postergar a saída da crise para meados do ano seguinte, além das incertezas no ambiente político: a
inflação elevada prevista para este ano, de aproximadamente 7,5%, que aumenta a probabilidade de aperto adicional dos juros;
e uma piora longa do mercado de trabalho, que se estenda também para 2017.
Para a equipe de conjuntura do Ibre, os maiores progressos de 2015 foram a correção dos preços relativos, com
o realismo tarifário aplicado aos itens administrados, a depreciação cambial, e os cortes de benefícios aprovados no começo do
ano.
Quanto à previsão do Boletim Focus do Banco Central, divulgada em 25/01/2016, a projeção para o
desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano teve ligeira piora. A expectativa é de retração de 3% ao invés de 2,99%.
A estimativa para 2017 saiu de crescimento de 1% para 0,8%. No caso da produção industrial, a expectativa é de contração de
3,57% em 2016, em vez de queda de 3,47%, e de avanço de 1,50% em 2017, em lugar de expansão de 1,80%.
 IPCA
O avanço de 18,08%, os preços administrados, como eletricidade, água e combustíveis, puxaram a inflação de
2015, que ficou em 10,67%, a maior taxa desde 2002, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu
12,53%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado do IPCA superou aquele registrado em 2014, quando o índice de preços teve aumento de 6,41%, e
ficou acima do teto da meta estipulado pelo governo, de 6,5%. Somente em dezembro de 2015, o IPCA apresentou alta de
0,96%, depois de subir 1,01% um mês antes. Apesar da desaceleração, a taxa foi a mais expressiva para um último mês de ano
desde 2002. Em dezembro de 2014, a inflação tinha se situado em 0,78%.
De acordo com o último Boletim Focus de 25/01/2016, as expectativas dos analistas de mercado sobre a
inflação continuaram a se deteriorar. A mediana das estimativas para o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) subiu pela quarta semana consecutiva, de 7% para 7,23%, e para 2017, de 5,40% para 5,65%. Os preços
administrados devem contribuir com menor pressão sobre os preços, mas em ritmo bem menos intenso do que o desejado.
O Banco Central reconhece que o elevado peso dos preços indexados à inflação passada na composição dos
índices de preços dificulta a gestão da política monetária. Reconhece que a inflação dos administrados apresenta maior grau de
persistência do que a inflação de livres, aumentando a inércia inflacionária geral, ainda acrescentando que a elasticidade dos
administrados em relação às mudanças na política monetária é muito menor.
A inflação medida pelo IPCA em Brasília apresentou reajuste de 1,21% em dezembro do ano passado. Ao longo
do ano, o IPCA no Distrito Federal acumulou 9,67%, ficando abaixo do índice verificado para o Brasil, 10,67%.
De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), a análise foi feita com base nos
índices oficiais calculados pelo IBGE, que pesquisou cerca de 400 itens de consumo constante das famílias. Ao todo, o índice
da inflação no DF fecha o ano com a quarta maior alta entre as 13 localidades pesquisadas pelo IBGE.
 SELIC
O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano, em sua
reunião de 19 a 20/01/2016.
O Copom considerou a elevação das incertezas domésticas e, principalmente externas, além do cenário
macroeconômico, o atual balanço de riscos e as perspectivas para a inflação.
Por parte dos analistas, existe ainda a percepção geral de que a política monetária tem hoje um "trade-off"
negativo. Ou seja, subir os juros provocaria mais perdas, como o aprofundamento da recessão, do que ganhos.
Conforme o Boletim Focus do Banco Central em 25/01/2016, a previsão para a SELIC ao fim de 2016 saiu de
15,25% para 14,64%. Para 2017, foi de 12,88% para 12,75%.
1.1.1..3. Composição da Receita Tributária
Tendo em vista as receitas do ICMS e ISS responderem por 60% do total da arrecadação de origem tributária,
cabe analisar com maior detalhamento os comportamentos dessas arrecadações.
 Arrecadação do ICMS
No mês de dezembro de 2015, a receita do ICMS registrou o montante de R$ 520,6 milhões em valores
correntes. No comparativo com equivalente mês do ano precedente, houve decréscimo nominal de 29,0% e queda real de
36,2%, tendo como índice de correção monetária o INPC/IBGE. Em relação ao resultado acumulado de 2015 frente ao
observado em 2014, registra-se queda nominal do imposto de 0,9% e real de 9,2%.
Desconsiderando a arrecadação proveniente do ICMS Incentivado/FUNDEFE, o resultado acumulado de 2015
apresenta uma redução da queda real para 6,6%. Cumpre salientar que em 2014 houve recolhimentos dessa modalidade de
incentivo creditício da ordem de R$ 211,8 milhões em termos reais. Já em 2015 houve realização de apenas R$ 127,0 milhões
nessa modalidade de recolhimento.
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Em dezembro de 2015, no cadastro fiscal do Distrito Federal, havia 142.413 pessoas jurídicas ativas
cadastradas no ICMS, segundo dados divulgados pela SUREC, em 31/12/2015. Deste total, 84,6% estão enquadrados nos
regimes simplificados do Simples Nacional e do SIMEI, com 46.142 e 74.409 contribuintes, respectivamente.
Nome do Regime X Agências de Atendimento da Receita
DEZEMBRO DE 2015
NOME DO REGIME
DO ICMS
1) Reg. Especial Prod. Origem Animal
2) Regime Normal de Apuração
3) PRO-DF Logistico
4) Regime Especial de Refeições
5)Reg. Especial-Varejista Mat. Construção
6) Revendedor Porta-a-Porta
7) SIMEI - Microempreendedor Individual
8) Simples Nacional - outras modalidades
9) Substituto Tributário-OUTRA UF
10) Telecomunicações-Centralizada
11) Telecomunicações - Centralizadora
12) Outra UF ( E-Commerce)
TOTAL
participação das agências no total:
aumento mês atual sobre o mês anterior
Fonte: CCALT/SUREC, em 31/12/2015

AGBAN

AGBRA
1
702

2
3.878

3

167
1

4.229
2.204

12.538
11.091

8
7.147
5,02%
1,16%

1
13
27.691
19,44%
0,87%

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA RECEITA
AGCEI
AGEMP
AGGAM
AGPLA
AGSIA
3
9
7
3
1.533
1.942
1.651
655
2.536
4
1
104
2
1
31
18
1
23
11.423
11.180
4.651
6.611
4.908
20
4.844
2.007
5.858
754
73
7
9
2.747
5
2
17.877
5.701
17.689
7.317
15.039
12,55%
4,00%
12,42%
5,14%
10,56%
0,64%
93,45%
0,85%
0,66%
0,92%

AGSOR

AGTAG
3
4.001

735

PBRAZ
184

34
3
4.690
2.378

17.423
12.152

1.664
680

7.803
5,48%
0,68%

5
33.621
23,61%
0,87%

2.528
1,78%
0,28%

TOTAL
28
17.817
4
343
23
23
74.409
46.142
754
73
8
2.789
142.413
100,00%
2,79%

No confronto com o observado em novembro, houve expansão de 3.872 contribuintes, com destaque para o
novo regime de apuração (E-Commerce) que registrou adesão de 2.789 novas inscrições, seguido do regime Normal com
adição de 1.397 contribuintes. Para os regimes simplificados de empresas de faturamentos menores apurou-se aumento de 703
contribuintes no SIMEI e queda de 1.023 inscritos no Simples Nacional.
Na avaliação das alterações no cadastro pelas circunscrições da receita, observam-se adesões no regime
Normal em todas as regiões, sendo relevantes os ingressos de contribuintes desse enquadramento nas circunscrições de maior
participação no cadastro, ou seja, Taguatinga (377), Brasília (296) e SIA (204). De maneira similar os aumentos no regime
SIMEI e os cancelamentos no Simples Nacional se deram em todas as regiões, mais intensamente na localidade de
Taguatinga.

Contribuintes do ICMS
145.000
140.000
135.000

130.000
125.000

120.000
115.000
110.000
dez/14
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fev
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abr

mai
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jul

ago

set

out
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dez/15

Numa visão de longo prazo, de acordo com o exposto nos gráficos a seguir, cumpre destacar a recorrente
expansão no quadro de contribuintes, apesar do atual cenário econômico recessivo. O regime SIMEI apresentou exclusão de
contribuintes em dezembro após dez elevações consecutivas, já o regime normal ampliou sua base cadastral, alcançando o
maior posto dos últimos onze meses.
No que se refere à composição do ICMS por situação de recolhimento em dezembro de 2015, constata-se que a
maior participação no total da receita do imposto continua advindo do regime normal, com 56,0%, contudo representa o menor
nível médio dos últimos 12 meses. A segunda maior participação foi da Substituição Tributária fora do DF que saltou de 18,8%
em novembro para 21,6%.

ICMS por Situação de Recolhimento
dezembro de 2015
Antecipado
3,7%

ST fora do DF
21,6%

Incentivado PADES
0,0%
Outros
5,4%
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Analisando a perda real de R$ 295,4 milhões na receita total do ICMS em dezembro de 2015, na comparação
com dezembro de 2014, depreende-se que quase todos os itens apresentaram baixa de pagamentos, excetuando-se o
aumento consignado em substituição tributária interna (+R$ 4,8 milhões) e o ICMS antecipado (+R$ 4,0 milhões). O principal
destaque negativo ficou a cargo da substituição tributária fora do DF (-R$ 153,2 milhões) seguido pelo ICMS Normal (-R$ 79,8
milhões). Cumpre salientar que grande parte da perda apurada foi decorrente da elevada base comparativa de dezembro de
2014, em função de forte ingresso de receita proveniente do setor atacadista de cosméticos, bem como de contabilizações de
ingressos no âmbito da modalidade de incentivos creditícios PADES.
ICMS: ARRECADAÇÃO POR ORIGEM DE RECOLHIMENTO¹
variação real (em %)

Valores Reais (em R$ mil)
ITEM
dez/15
291.753
69.267
112.623
19.050
27.950
520.643

Normal
ST no DF
ST fora do DF
Antecipado
Incentivado PADES
Outros
Total da Arrecadação

jan-dez/15
4.237.409
767.095
1.372.593
198.015
0,1
188.694
6.763.806

dez/14
371.519
64.497
265.786
15.090
47.375
51.730
815.998

jan-dez/14
4.449.047
720.822
1.592.218
232.991
211.765
246.149
7.452.993

Composição da
dez/15
jan-dez/15
arrecadação (dez/15)
dez/14
jan-dez/14
-21,5%
-4,8%
56,0%
7,4%
6,4%
13,3%
-57,6%
-13,8%
21,6%
26,2%
-15,0%
3,7%
0,0%
-46,0%
-23,3%
5,4%
-36,2%
-9,2%
100,0%

Fonte:SIGGO.
Nota: 1. Apuração com base no INPC/IBGE
Nota 2. Outros = Importação, Auto de Infração, LC 52/97, Energia elétrica+transporte+comunicação

O gráfico seguinte ilustra a arrecadação do ICMS em dezembro de 2015 contra dezembro de 2014, por
modalidade de recolhimento.
ICMS por Situação de Recolhimento
Em R$ milhões de dezembro de 2015 (INPC/IBGE)

450
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novembro de 2014
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novembro de 2015

350
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265,8
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64,5 69,3
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47,4
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27,9

15,1 19,0
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0
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ST no DF
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Incentivado PADES

Outros

No resultado acumulado até dezembro de 2015, a arrecadação do ICMS apresentou queda real de R$ 689,2
milhões em relação ao mesmo período de 2014. Corroborando com a análise mensal, todos os grupos apresentaram
desempenho negativo, à exceção da Substituição Tributária no DF. A maior queda foi verificada na Substituição Tributária Fora
do DF (-R$ 219,6 milhões) acompanhado do ICMS Incentivado/PADES (-R$ 211,8 milhões), e do ICMS Normal (-R$ 211,6
milhões).
ICMS acumulado por Situação de Recolhimento
Em R$ milhões de dezembro de 2015 (INPC/IBGE)

5.000
4.500

4.449,0
4.237,4

4.000

2014

2015

3.500
3.000
2.500

1.592,2

2.000

1.372,6

1.500

720,8

1.000

767,1
233,0
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198,0

211,8

0,0

246,1 188,7

0

Normal

ST no DF

ST fora do DF
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Incentivado PADES

Outros

No corte do total do ICMS pelas principais atividades econômicas em dezembro de 2015, observa-se que os
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setores mais representativos foram combustíveis e comércio atacadista, com participações de 23,2% e 19,2%, respectivamente,
seguido do comércio varejista com 18,4% e comunicação com 16,3%.

ICMS por Atividade Econômica
dezembro de 2015

Indústria
14,7%

Energia Elétrica
0,3%

Veículos
6,3%

Demais Atividades
1,6%

Combustíveis
23,2%

Comércio Atacadista
19,2%

Comunicação
16,3%

Comércio Varejista
18,4%

Em função de possíveis distorções
na análise da arrecadação do ICMS por segmento econômico, a
arrecadação do ICMS Incentivado PADES/FUNDEFE será desconsiderada nas comparações da arrecadação setorial
subsequentes.
Delineando a perda real em dezembro de 2015 com relação ao mesmo período de 2014, podemos inferir que
todos os segmentos apresentaram perdas reais, exceto agropecuária. Dentre as principais quedas, destacam-se as ocorridas
no setor de comércio atacadista (-R$ 143,3 milhões), em função de contabilização de ingressos provenientes de empresa do
ramo de cosméticos em dezembro de 2014; comunicação (-R$ 40,2 milhões) e comércio varejista (-R$ 22,8 milhões). Quanto
ao segmento comunicação, a queda real de receita diverge da tendência apontada pelas informações da Telebrasil (Associação
Brasileira de Telecomunicações), que segundo os últimos dados apurados, apontam crescimento da receita bruta do segmento.
Já no comércio varejista, o destaque negativo é o ramo de calçados e vestuários, com perdas aproximadas de R$ 5,8 milhões.
Por fim, o baixo recolhimento do setor de energia elétrica está associado ao alto recolhimento de R$ 197,1 milhões ocorrido no
mês anterior.

ICMS: ARRECADAÇÃO POR ATIVIDADES SELECIONADAS ¹
variação real (em %)

Valores Reais² (em R$ mil)

dez/15

ITEM
Agropecuária
Combustíveis
Comércio Atacadista
Comércio Varejista
Comunicação
Energia Elétrica
Indústria
Veículos
Demais Atividades

dez/15
2.629
112.744
93.524
89.647
79.233
1.571
71.622
30.403
4.996

jan-dez/15
12.964
1.333.629
1.140.064
1.155.302
1.058.289
666.478
815.200
458.796
65.314

dez/14
542
115.425
236.861
112.433
119.385
22.300
73.865
47.754
6.475

jan-dez/14
7.888
1.388.016
1.373.248
1.251.377
1.177.457
407.506
853.383
542.028
73.477

jan-dez/15

dez/14
jan-dez/14
385,2%
64,4%
-2,3%
-3,9%
-60,5%
-17,0%
-20,3%
-7,7%
-33,6%
-10,1%
-93,0%
63,6%
-3,0%
-4,5%
-36,3%
-15,4%
-22,8%
-11,1%

Composição da
arrecadação
(dez/2015)
0,5%
23,2%
19,2%
18,4%
16,3%
0,3%
14,7%
6,3%
1,0%

Fonte:SITAF.

Notas: 1. Valores sem incentivado.
2. Apuração com base no INPC/IBGE.

ICMS por Atividade Econômica - sem incentivado
Em R$ milhões de dezembro/2015 (INPC/IBGE)
236,9
dezembro/2014

115,4112,7

119,4

112,4
93,5

dezembro/2015

89,6

79,2

73,9 71,6
47,8
30,4

22,3

7,0

1,6
Combustíveis

Comércio
Atacadista

Comércio
Varejista

Comunicação Energia Elétrica

Indústria

Veículos

7,6

Demais
Atividades
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Na comparação do resultado acumulado no período de janeiro a dezembro de 2015 contra correspondente
período de 2014, discriminando por segmento econômico e sem considerar a receita do ICMS Incentivado PADES/FUNDEFE,
verificou-se que o único destaque positivo é energia elétrica (+R$ 259,0 milhões), grande parte desse resultado adveio de
recolhimentos extemporâneos ocorridos em novembro último. Os demais segmentos apresentaram quedas, sendo que as mais
relevantes foram verificadas em comércio atacadista (-R$ 233,2 milhões), influenciado, conforme citação anterior, pelo resultado
de dezembro de 2014; comunicação (-R$ 119,2 milhões) e comércio varejista (-R$ 96,1 milhões), esse último com maiores
perdas nos ramos mais sensíveis a restrição de crédito, a saber, materiais de construção (-R$ 20,8 milhões) e produtos
eletrônicos (-R$ 28,3 milhões).
ICMS por Atividade Econômica - sem incentivado
2015 contra 2014 (acumulado no ano)
Em R$ milhões de dezembro/2015 (INPC/IBGE)
1.388,0
1.333,6

1.373,2
1.140,1

1.251,4
1.155,3

2014

2015

1.177,5
1.058,3
853,4

815,2

666,5
542,0
458,8

407,5

81,4
Combustíveis

Comércio
Atacadista

Comércio
Varejista

Comunicação

Energia Elétrica

Indústria

Veículos

78,3

Demais
Atividades

Combustíveis
O consumo de combustíveis no Brasil caiu cerca de 3% em 2015, segundo dados divulgados pelo Sindicato
Nacional de Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom). As associadas da entidade comercializaram
pouco mais de 101 bilhões de litros no ano passado.
Os veículos leves consumiram 1,7% menos gasolina e etanol - considerando-se a soma da venda dos dois
combustíveis e a equivalência energética dos produtos. Segundo o Sindicom, a queda reflete o menor consumo das famílias ao
longo do ano.
As vendas de etanol hidratado foram o destaque positivo de 2015. Foram vendidos mais de 11 bilhões de litros
do biocombustível, o que representa crescimento de 39,2% frente a 2014. Apesar da redução das vendas em novembro e
dezembro, devido à perda da atratividade dos preços do produto em comparação com a gasolina, o Sindicom destaca que o
consumo de hidratado foi o maior desde o início do programa do álcool.
Com o aumento da demanda pelo etanol, as vendas de gasolina caíram 8,6% em relação a 2014. Na maior
parte do ano, os preços do hidratado tiveram paridade de preços favorável em relação à gasolina nos principais Estados
produtores e o biocombustível se tornou opção preferida. Já as vendas de diesel caíram 5%, refletindo a menor atividade
econômica.
Quanto ao segmento de combustíveis no Distrito Federal na avaliação das vendas de derivados de petróleo,
conforme publicação da Agência Nacional do Petróleo - ANP, ilustrada a seguir, observa-se que no mês de novembro de 2015
houve expressiva queda no faturamento do setor, o menor em nove meses. Tal queda repercutiu na arrecadação do ICMS, com
forte decréscimo na comparação com o mês anterior.

ICMS combustíveis X Vendas de combustiveis
160
140
120
100
80
60
40
20
0

vendas combustivies
ICMS combustíveis

Nota : Dados apurados pela ANP e SUREC.
Base 100 em janeiro de 2013
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Comunicações
Em relação aos serviços de telecomunicações, de acordo com dados divulgados pela Telebrasil, registra-se no
mês de outubro de 2015 uma queda no número de acessos dos serviços de telefonia e TV por assinatura, excluída os serviços
de banda larga, na comparação com equivalente período de 2014, interrompendo uma tendência de crescimento que vinha
ocorrendo no comparativo dos meses de outubro desde 2011. Por outro lado, no que se refere à telefonia fixa o desempenho
manteve-se estável ao redor de 44 milhões de acessos. Finalmente, quanto ao faturamento do setor, observam-se elevações
sucessivas para os valores entregues nos terceiros trimestres dos últimos quatro anos.
Serviços de Comunicação
Total de Acessos Telefonia Fixa - milhões

Total de Acessos - milhões
255

260
250

44,9

45,0

249

248

44,8

239

240
44,6

44,4

230

220

44,3

44,4

214

44,1

44,2

210

44,3

44,0

200
190

43,8
out/11

out/12

out/13

out/14

out/15
43,6

Fonte:Telebrasill.
Engloba telefonia e tv por assinatura , exclui banda larga.

out/11

out/12

out/13

out/14

out/15

Fonte:Telebrasill.

Receita Trimestral- R$ milhões
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Fonte:Telebrasill.

Quanto ao segmento da indústria, observa-se no gráfico seguinte que no mês de novembro de 2015 houve
queda na atividade pelo sexto mês consecutivo, porém numa maior intensidade, -2,4% (sobre outubro na série com ajuste),
maior decréscimo desde janeiro de 2014. Essa queda decorre não apenas devido ao acidente na Samarco, mas também devido
à greve dos petroleiros. A produção do setor de transformação caiu 1,8%, com recuo forte em outros setores, além das
refinarias de petróleo. Onde houve crescimento, como veículos, a alta mal arranhou a queda nos meses anteriores.
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Produção Nacional Indústria - %
2,2
1,7
1,2
0,7
0,2
-0,3
-0,8
-1,3
-1,8
-2,3
-2,8

1,8
1,4
0,3

0,2

0,2

-0,3

-0,5 -0,6

0,4

0,1

-0,6
-1,1 -1,1

-1,2
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-1
-1,4

-1
-1,8

-2,1

-0,6
-1,8
-2,4

fonte : IBGE. Dados -mês corrente em relação a mesmo mês do ano anterior

A produção de bens de capital caiu 24% nos 12 meses encerrados em novembro do ano passado e retrocedeu
mais de dez anos. O volume produzido de máquinas, equipamentos, veículos pesados, tratores e outros produtos desse grupo
no trimestre encerrado em novembro é semelhante ao de boa parte do ano de 2004.
Mesmo que dezembro consiga absorver toda a retração de novembro, ainda assim esse será o patamar de
queda do período. Talvez sugira um PIB ainda menor que o já previsto no último trimestre do ano.
Se a produção geral resume a recessão de 2015, a queda na fabricação de bens de capital indica futura perda
de capacidade produtiva e de produtividade. A indústria deverá sair da crise defasada tecnologicamente e pior preparada para
ganhar mercados no exterior.
Os dados da PIM (Pesquisa Industrial Regional divulgada pelo IBGE) mostram uma desaceleração contínua da
indústria nos Estados pesquisados. Em termos regionais, 12 dos 15 locais pesquisados mostraram taxas negativas em
novembro de 2015 e também 12 apontaram menor dinamismo frente ao índice de outubro.
Na avaliação do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), os setores mais afetados são os
de bens de consumo duráveis e de bens capital, porém, os dados mostram que praticamente todos os setores em todas as
regiões sofreram queda na indústria em 2015.
Conforme o Boletim Focus de 25/01/2016, as projeções para a produção industrial deterioraram. A de 2016 saiu
de queda de 3,47% para recuo de 3,57%. Para 2017, mudou de alta de 1,80% para 1,50%.
Veículos
Com 2,57 milhões de veículos comercializados - entre carros, utilitários leves, caminhões e ônibus -, as
montadoras terminaram 2015 com queda de 26,6% em relação às vendas de 2014, o que representa o maior decréscimo do
mercado automotivo nacional em 28 anos. Desde 1987, ano de recessão econômica e quando o consumo de veículos teve
retração de 33,1%, não se via queda tão expressiva.
O setor completa, assim, três anos consecutivos de queda nas vendas. Nesse período, perdeu quase um terço 32,4%, mais precisamente - do volume que tinha em 2012, o último ano de um ciclo de nove anos ininterruptos de crescimento
que colocou o Brasil entre os quatro maiores mercados de carros do mundo. Agora, é o sétimo colocado nesse ranking.
Tradicionalmente o melhor mês para as vendas de automóveis, em razão, principalmente, da chegada de
recursos do décimo terceiro salário na economia, dezembro não ajudou a aliviar a crise das montadoras. Em dezembro, os
emplacamentos, incluindo caminhões e ônibus, somaram 227,8 mil unidades, numa queda de 38,4% em relação ao mesmo
período de 2014. Foi o pior dezembro desde 2008, quando a crise financeira internacional, ao secar a disponibilidade de
crédito, levou as vendas para menos de 200 mil unidades.
Como reflexo do quadro de recessão e de incertezas na economia - fatores que se combinam à retirada de
incentivos fiscais e às dificuldades no acesso ao crédito, as concessionárias entregaram durante o ano passado 929 mil
veículos a menos do que em 2014, o que, se considerado o ritmo do ano retrasado, significa a perda de três meses inteiros de
venda.
A desvalorização cambial, fortalecendo as montadoras nacionais na briga com a concorrência internacional
tanto em casa quanto no exterior, poderá dar estabilidade à produção de veículos, a despeito da tendência de mais queda da
demanda por automóveis no país em 2016.
Pelo menos, essa é a tendência indicada pelas previsões que apontam para baixa de 7,5% do mercado interno,
mas alta de 0,5% da produção, anunciadas em 07/01/2016 pela Anfavea, a entidade que representa a indústria de veículos.
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A diferença é que, apesar da retração aguardada no consumo, a associação aposta num crescimento de 8,1%
das exportações, junto com um movimento de substituição de carros importados por nacionais - nesse caso, como reflexo não
apenas do câmbio, mas também do início da produção local de modelos que vinham do exterior.
Nas contas da Anfavea, a participação dos importados sobre o total de veículos comprados no Brasil deve cair
dos 16,1%, do ano passado, para 15% em 2016. Já as exportações devem dar continuidade à recuperação que vem sendo
puxada pela retomada das vendas à Argentina, principal destino dos carros exportados no Brasil, somada à demanda crescente
em mercados clientes do país como México, África do Sul, Chile e Peru. Em 2015, os embarques, de 417 mil veículos,
cresceram 24,8%, graças, sobretudo, ao aumento dos fluxos a esses destinos.
Com isso, o setor pode terminar este ano mostrando uma situação pouco comum, em que a produção, estimada
em 2,44 milhões de veículos, supera o mercado doméstico, de 2,38 milhões de unidades, algo que não acontece desde 2008.
Varejo
O IBGE apontou que a retração do comércio ganhou força ao longo de 2015. No acumulado de outubro e
novembro, o volume de vendas restritas encolheu 6,7% sobre igual período do ano anterior, queda mais forte do que a
registrada no terceiro trimestre, de 5,7%. No primeiro e no segundo trimestres do ano, as perdas foram de 0,8% e 3,5%,
respectivamente.
A queda do varejo provavelmente está associada com o poder de compra das famílias. As linhas de crédito
tanto de recursos direcionados (BACEN e Caixa Econômica), quanto livres, vêm mostrando-se fracas. O crédito para o
consumo das famílias mostra-se em forte movimento cadente desde 2015 após estabilidade em 2013 e 2014, segundo dados
divulgados pelo BACEN, ilustrado na tabela subsequente.

Entretanto, a série de promoções da Black Friday teve efeito mais forte do que o esperado sobre o comércio
varejista em novembro. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada em 13/01/2013 pelo IBGE, o volume de
vendas do varejo restrito, que exclui automóveis e materiais de construção, cresceu 1,5% ante outubro, feitos os ajustes
sazonais. A expansão chegou a 17,4% no segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação.
Também se beneficiaram dos descontos os setores de móveis e eletrodomésticos (6,9%) e de outros artigos de uso pessoal e
doméstico (4,1%).
No varejo ampliado - que inclui automóveis e material de construção - a expansão foi mais modesta, de 0,5%.
Em meio à recessão, mais consumidores podem ter aguardado os descontos do evento, bem como terem antecipado compras
de Natal. Além disso, como a popularidade da Black Friday no Brasil é recente, o impacto das promoções ainda não é
considerado no cálculo do ajuste sazonal, outro fator que explica a surpresa positiva.
Os descontos influenciaram o crescimento das vendas ante outubro, mas o resultado do mês não indica
mudança na tendência negativa do setor, uma vez que as promoções não evitaram queda em relação a igual mês do ano
anterior. Na comparação com novembro de 2014, o volume de vendas restritas caiu 7,8%, maior recuo para o mês desde o
início da série histórica da pesquisa, em 2001, o que aumenta para 13,2% no comércio ampliado. De janeiro a novembro de
2015, o varejo restrito acumula queda de 4,0%. Acrescentando os setores de veículos e de material de construção, a retração é
de 8,4%.
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As vendas no comércio e no setor de serviços do Distrito Federal registram uma queda de 19,67% no
acumulado do ano, segundo a Federação do Comércio do DF (Fecomércio).
O comércio brasiliense teve queda de 0,07% nas vendas no mês de novembro na comparação com o mês de
outubro. Esta é a oitava baixa consecutiva nas vendas registradas pela entidade. Para a Fecomércio-DF, a baixa nas vendas
está diretamente relacionada à redução da renda, à redução de crédito e à pressão inflacionária, sendo que nem mesmo o
período de Natal pode conseguir reverter a fase ruim das vendas.
No confronto da arrecadação do ICMS do comércio varejista, incluindo os recolhimentos do tributo no âmbito do
Simples Nacional, com o faturamento do segmento pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE (PMC/IBGE) para o Distrito
Federal até novembro de 2015, observou-se que houve nesse mês um ligeiro aumento frente ao resultado registrado em
outubro de 2015, seguindo padrão sazonal após o pico intermediário observado em junho, porém em níveis abaixo do
observado em 2014, tendo em vista o cenário atual de desaceleração econômica.

COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL
FATURAMENTO E ICMS, INCLUINDO SIMPLES
EM ÍNDICES DE BASE FIXA (100,00=MÉDIA MENSAL DE 2007)
350,00

300,00

250,00
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150,00

100,00

50,00

ICMS VAREJISTA

FATURAMENTO

-

Fonte: Pesquisa Mensal do Comércio/IBGE para a receita nominal do comércio varejista ampliado e SITAF para o ICMS.
Nota: O faturamento refere-se ao mês anterior ao da arrecadação.

Com base nos dados disponíveis da receita do ICMS em nível nacional (corrigida pelo INPC), disponibilizados
pela COTEPE/CONFAZ para o mês de novembro de 2015, observa-se desempenho negativo para vinte e três Unidades da
Federação, conforme gráfico a seguir. As exceções foram os Estados do Acre, Paraná, Pará e Piauí. A própria receita em nível
nacional (ICMS Brasil) também apresentou desempenho real negativo -6,28% em comparação com o mesmo período do ano
anterior.
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ICMS BRASIL
Variação real em 2015 e 2014 na comparação com ano anterior (INPC/IBGE)

2014/2013

-15,00%

2015/2014

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Fonte primária: COTEPE/CONFAZ/MF. Acumulado novembro/2015.
Valor estimado AM, RO, AP, RN, SC e MS.
Não relacionados no DF pagamentos não identificados inferiores R$ 10 mil.

Conforme o gráfico acima, verifica-se que a receita do ICMS do Distrito Federal encontra-se na 24ª posição com
taxa de variação de -7,02%, todavia permanecendo na mesma posição no ranking nacional em relação a outubro de 2015. No
âmbito da região Centro-Oeste, o Distrito Federal voltou a apresentar o pior desempenho.
 Regime Simplificado de Tributação
Os ingressos provenientes do Simples Nacional em dezembro de 2015 totalizaram R$ 24,0 milhões. O ICMS
apresentou ingressos de R$ 12,6 milhões e o ISS R$ 11,4 milhões. Em relação ao mês anterior houve expressivo decréscimo
de 29,0% para a receita do ICMS e perda de 2,3% para o ISS.

ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL - ÚLTIMOS 6 MESES
ICMS
Mês/Ano
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Valor (em R$)
17.713.909,37
17.915.185,45
18.594.728,96
16.569.701,72
17.683.375,63
12.555.090,11

ISS
N° de
Contribuintes
50.946
49.500
50.575
48.218
40.816
46.776

Valor (em R$)
11.009.961,33
8.026.671,93
11.808.200,62
11.352.541,52
11.717.649,07
11.445.550,01

N° de
Contribuintes
44.136
35.421
43.563
42.357
36.674
46.469

Total da
Arrecadação
(em R$)
28.723.870,70
25.941.857,38
30.402.929,58
27.922.243,24
29.401.024,70
24.000.640,12

Nota: N° de contribuintes pagantes

 Arrecadação de ISS
No mês de dezembro de 2015, a receita do Imposto Sobre Serviços - ISS totalizou o montante de R$ 153,3
milhões em valores correntes. No confronto com os recolhimentos contabilizados no mesmo mês do ano anterior apurou-se um
crescimento nominal de 22,0% na arrecadação, correspondente, porém, a um acréscimo real de 9,6%, utilizando-se o
INPC/IBGE como fator de ajuste monetário. No acumulado do período de janeiro a dezembro, verificou-se ganho nominal de
6,1% o qual corresponde, entretanto, a um decréscimo real de 3,0% na arrecadação de 2015 em comparação a 2014.
O Índice de Confiança de Serviços – ICS, medido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, avalia a tendência de
curto prazo e o comportamento das empresas do setor de serviços, com abrangência nacional. O gráfico a seguir traz o
comportamento deste indicador, até dezembro de 2015, frente à arrecadação de ISS do Distrito Federal.
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Receitas do ISS X ICS
COMPARATIVO ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS x RECEITA DO ISS
RECEITA DO ISS
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Fonte: SIGGO e IBRE/FGV.

Observa-se que a arrecadação do ISS apresentou no mês de dezembro um significativo acréscimo, que
contribuiu para que a média móvel dos últimos 12 meses também apresentasse um aumento, embora mais discreto.
O ICS registrou um crescimento de 0,7 ponto na comparação com o mês anterior, na série dessazonalizada, ao
passar de 66,9 pontos para pontos 67,6. Desde abril/2015, é apenas a segunda vez que o índice aumenta.
Em 31 de dezembro de 2015, o cadastro fiscal do DF possuía 145.019 contribuintes ativos com atividade do
ISS, classificados de acordo com a tabela a seguir.
Nome do Regime X Agências de Atendimento da Receita
DEZEMBRO DE 2015
NOME DO REGIME DO ISS
1) Regime Normal de Apuração
2) Substituto Tributário Interno -ISS

AGBAN
AGBRA
1.040
12.581
2

3) PRO-DF Logistico
4) SIMEI - Microempreendedor Individual
5) SIMPLES NACIONAL
6) Sociedades Uniprofissionais

3.941
2.102
8

12.698
13.404
919

4
7.095

1
9
39.614

4,89%

27,32%

7) Substituto Tributário - ISS (OUTRA UF)
8) Telecom/Energia Elétrica - Centralizada
9) Telecom/Energia Elétrica - Centralizadora
10) Outra UF (E-Commerce)
TOTAL
PARTICIPAÇÃO

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA RECEITA
AGCEI AGEMP AGGAM AGPLA
AGSIA
AGSOR AGTAG PBRAZ
1.642
2.312
1.653
547
4.552
967
5.998
150
39
2
10.176
9.837
3.706
6.282
4.415
15.908
1.427
3.673
14
3.506
1.253
5.767
2.046
10.888
483
7
10
4
3
68
9
84
1
1
51
6
3
812
4
1
3
15.501
3.247
15.004
5.509
16.670
7.437
32.881
2.061
10,69%

2,24%

10,35%

3,80%

11,50%

5,13%

22,67%

1,42%

TOTAL
31.442
41
2
68.390
43.136
1.113
1
51
7
836
145.019
100,00%

No mês de dezembro em relação a novembro houve um acréscimo de 2.058 inscrições, devido ao aumento de
1.301 inscrições no regime normal de apuração e de 741 no SIMEI.
Em termos de participação por localidade, 27,3% do total de inscritos encontram-se na circunscrição de Brasília,
22,7% na circunscrição de Taguatinga e 50,0% nas demais localidades. Do total de inscrições, 21,7% estão no Regime Normal
de Apuração, 47,2% no SIMEI, 29,7% no Simples Nacional, e apenas 1,4% nas demais modalidades.
Na avaliação das principais modalidades de recolhimento do ISS em dezembro de 2015, o ISS Normal
respondeu por 40,9% dos ingressos do imposto, a retenção via SIAFI por 27,2% e a substituição tributária por 19,9%.
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Verifica-se na tabela abaixo que houve no mês de dezembro, em comparação com igual período do ano
anterior, acréscimo para o ISS Normal (+10,9%) e Retenção via SIAFI (+49,4%) e decréscimo nas modalidades de arrecadação
de Retenção (-32,0%), de Retenção via SIGGO (-30,5%) e Outros (-22,8%).
Arrecadação do ISS por Situação de Recolhimento

ARRECADAÇÃO DO ISS POR SITUAÇÃO DE RECOLHIMENTO
Valores Reais (em R$ mil)

ISS
dez/15
Normal

62.641

Retenção

jan-dez/15
634.012

dez/14

Variação Real 1 (em%)

jan-dez/14

56.474

dez/15

jan-dez/15

dez/14

jan-dez/14

652.712

10,9%

-2,9%

Composição
da
arrecadação
(jan-dez 15)

41,7%

3.381

44.959

4.969

65.163

-32,0%

-31,0%

3,0%

Substituição Tributária

30.523

360.670

29.160

361.355

4,7%

-0,2%

23,7%

Retenção via SIGGO

12.517

123.910

18.019

136.094

-30,5%

-9,0%

8,1%

Retenção via SIAFI

41.643

333.108

27.876

321.189

49,4%

3,7%

21,9%

2.600
153.306

24.936
1.521.594

3.367
139.866

31.387
1.567.900

-22,8%
9,6%

-20,6%
-3,0%

1,6%
100,00%

Outros
Total da Arrecadação
Fonte: SIGGO

1:Apuração com base no INPC/IBGE.

Detalhando o aumento real de R$ 13,4 milhões em dezembro de 2015 frente a igual período de 2014, verificase que os maiores crescimentos ocorreram nas modalidades Retenção via SIAFI (R$ 13,7 milhões) e Normal (R$ 6,1
milhões). Esses aumentos estão relacionados a acúmulo de pagamentos atrasados e de 13° nas áreas de serviços de
limpeza, segurança e vigilância por parte da União, como também, ao trabalho de monitoramento da fiscalização tributária
junto às instituições financeiras e de seguro. Como será visto adiante, os recolhimentos que mais cresceram, no mês sob
análise, foram os realizados por tais instituições.
ISS por situação de recolhimento
Em R$ milhões de Dezembro/2015 (INPC/IBGE)
62,6

Dezembro/2014

Dezembro/2015

56,5

41,6

29,2

30,5

27,9

18,0
12,5
5,0

Normal

3,4

Retenção

2,2
Substituição
Tributária

Retenção via SIGGO

Retenção via SIAFI

2,6

Outros

Var: 10,9%
Var: -32,0%
Var: 4,7%
Var -30,5%
Var: 49,4%
Var: 16,1%
Outros: ISS autônomo, importação, parcelamento, auto de infração, compensação com precatórios e demais situações.
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O gráfico seguinte ilustra, por sua vez, a comparação da arrecadação acumulada no período de janeiro a
dezembro de 2015 com a observada no mesmo período do ano anterior. Depreende-se que houve decréscimos reais em quase
todas as modalidades de arrecadação com destaque para as quedas observadas nas modalidades Retenção (-R$ 20,2
milhões), Normal (-R$ 18,7 milhões) e Retenção via SIGGO (-R$ 12,2 milhões).
Arrecadação Acumulada do ISS: 2015 X 2014
ISS por situação de recolhimento
2015 contra 2014 (acumulado até dezembro)
Em R$ milhões de dezembro/2015 (INPC/IBGE)

652,7

634,0

2014

2015

361,4 360,7
321,2

136,1
65,2

Normal

333,1

123,9

45,0

Retenção

28,0 24,9
Substituição Tributária

Retenção via SIGGO

Retenção via SIAFI

Var: -2,9%
Var: -31,0%
Var: -0,2%
Var: -9,0%
Var: 3,7%
Outros: ISS autônomo, importação, parcelamento, auto de infração, compensação com precatórios e demais situações.

Outros
Var: -11,0%

O gráfico a seguir mostra a tendência de crescimento na arrecadação do ISS, tanto na modalidade Normal
quanto nas modalidades sob responsabilidade (substituição tributária, retenção via SIAFI e retenção via SIGGO), a partir de
dezembro de 2012. Da análise dos gráficos, verifica-se o ritmo maior de crescimento nas modalidades sob responsabilidade.
Arrecadação do ISS: Responsabilidade X Normal

120,00
100,00

80,00

y = 0,0213x - 821,95

60,00
40,00
y = 0,0147x - 566,8
20,00
-

Resp o n sabilid ade

No rmal

Lin ear (Resp o n sabilidad e)

Lin ear (No rmal)

Partindo para a composição do ISS por segmento econômico em dezembro de 2015, verifica-se pelo gráfico
seguinte que a maior participação na arrecadação do imposto foi de 41,0% do segmento de instituições financeiras e de seguro,
seguido pelos segmentos de saúde e veterinária, ensino e construção civil, com participações de 7,5%, 3,8% e 3,5%,
respectivamente.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

371

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEF

Os gráficos a seguir discriminam a arrecadação do ISS realizada pelos principais setores econômicos, nas
comparações mensal e acumulada. Foram excluídas as retenções efetuadas por órgãos públicos concentradas nas áreas de
informática, segurança e limpeza, pois essas não constam integralmente da base de dados que serve de referência para esta
análise.
Na comparação da arrecadação dos segmentos econômicos de dezembro de 2015 com o correspondente mês
do ano anterior verifica-se que o maior crescimento ficou a cargo do setor de instituições financeiras e de seguro (+R$ 3,5
milhões), seguido por advocacia (+R$ 655,3 mil) e vídeo, foto e similares (+R$ 179,2 mil). Por outro lado, as maiores quedas
ocorreram nos segmentos de construção civil (-R$ 2,6 milhões), saúde e veterinária (-R$ 1,2 milhão) e outros serviços (-R$ 1,1
milhão).
ISS por Atividade Econômica - Total de Contribuintes
Maiores Variações Absolutas- Atividades Selecionadas*
Em R$ mil dezembro/2015 (INPC/IBGE)
45.181
41.676

dez/14

dez/15

11.504

10.412

9.426 8.226

6.545

Na
comparação
3.897
1.470
acumulada observa-se que
os
maiores
815
505
326
aumentos em termos
absolutos
foram
INSTITUIÇÕES
ADVOCACIA
VÍDEO, FOTO E
OUTROS SERVIÇOS SAÚDE E VETERINÁRIA CONSTRUÇÃO CIVIL
E DE
SIMILARES
para os segmentos de FINANCEIRAS
ensino
(+R$
13,0
SEGURO
milhões),
instituições (*) Exclui os setores de informática, segurança e limpeza, pois o financeiro dos contribuintes contempla apenas parcialmente a retenção por órgãos públicos. financeiras e
de seguro (+R$ 7,3 milhões) e advocacia (+R$ 5,7 milhões). Por sua vez, as maiores quedas foram observadas nos segmentos
de construção civil (-R$ 32,6 milhões), agenciamento de mão-de-obra (-R$ 9,0 milhões) e hotelaria (-R$ 8,8 milhões).
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ISS por Atividade Econômica - Total de Contribuintes
Maiores Variações - Atividades Selecionadas*
Em R$ mil de dezembro/2015 (INPC/IBGE) - acumulado

495.730 502.981

2014

2015

87.708
50.453

63.437

9.300
ENSINO

INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E DE
SEGURO

14.957

ADVOCACIA

31.640

22.880

HOTELARIA

30.351

55.140
21.425

AGENCIAMENTO DE MÃODE-OBRA E SIMILARES

CONSTRUÇÃO CIVIL

(*) Exclui os setores de informática, segurança e limpeza, pois o financeiro dos contribuintes, até o momento da elaboração d o relatório, não contemplava
integralmente a retenção por órgãos públicos.

1.1.1.4. Fiscalização Tributária
As atividades da fiscalização tributária dividiram-se em quatro focos principais:
Monitoramento: acompanhamento do comportamento tributário e identificação de eventuais inconsistências
para comunicação aos contribuintes com vistas à correção espontânea. São monitorados os contribuintes de segmentos
econômicos específicos considerados relevantes, principalmente em termos de potencial de arrecadação (empresas de energia
elétrica, combustível, comunicação, substitutos tributários, etc.), bem como quaisquer outros em que o cruzamento de
informações aponte indícios de irregularidades fiscais;
Auditorias: realização de ações fiscais para constituição de crédito tributário em contribuintes com indícios
relevantes de descumprimento de obrigações tributárias, identificados pela programação fiscal por meio de cruzamento de
dados;
Diligências: alcance de elevado número de contribuintes em ações pontuais, cujo objetivo maior é ostentar a
presença do fisco;
Fiscalização de mercadorias em trânsito: verificação da regularidade fiscal das mercadorias destinadas ao
Distrito Federal e constituição de crédito tributário relativo às infrações identificadas.
Ações fiscais distribuídas para os agentes
Tipo de ação Fiscal
AEC - ALÍ. FÓRA
AEC - ANTECIPADO
AEC – CAN. CDA/R. LFE
AEC - CARTÃO
AEC - CARTÓRIOS
AEC - DELETA
AEC - MISSING
AEC - OUTRAS N. ESP.
AEC - PRÓ-DF
AEC - WALKING DEAD
AUDITORIA
Baixa de Substituto
DIL. ESPECIAL
DIL. GEJUC/TARF
DIL. GEMAE
DIL. NUDIL/GEAUT
DIL. NUOPE/GEAUT
DIL. PREPARO
DILIGÊNCIA ESPECIAL
DILIGENCIA PADRAO
DILIGÊNCIAS X. KABRA
MONITORAMENTO
PERÍCIA JUDICIAL

TOTAIS

Total de ações
até 31/10

Ações Distribuídas em Nov/15
Ajustes ref. O.S. emitidas
até 31/10/2015
Redistribuídas pelos chefes
Diretamente

Total de ações
até 30/11/15

7
75
18
65
59
11
65
148
2
8
47
14
58
19
280
1
334
114
51
2
2
394
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
9
0

6
10
0
9
0
0
1
13
2
0
8
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
1

13
85
18
74
59
11
66
161
4
8
55
14
59
19
287
1
364
114
51
2
2
405
1

1774

13

79

7

1873
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Ações Fiscais em Ordens de Serviço a serem redistribuídas pelos chefes dos núcleos
Até outubro

Em novembro

Total

1.006

41

1.047

Ações fiscais e crédito tributário constituído
N.º de Auditorias - Acumulado até novembro de 2015
Nº AFR*
nov/15

Núcleos

Concluídas

Concluídas

Auditorias

Crédito

Distribuídas

com débito

Sem Débito

em andamento

Constituído (R$)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

115

80

12

23

226.825.209,84

46

23

23

294.690.544,43

NUAUD I

10

NUAUD II

11

NUAUD III

0**

99

67

32

0

195.063.931,03

NPISS

4

60

23

13

24

4.360.421,08

NUOPE

9

283

101

181

1

578.133,71

NUAFI

4

15

15

0

0

52.779,39

TOTAL

38

664

332

261

71

721.571.019,48

92

* Quantidade de Auditores Fiscais da Receita do DF lotados nos núcleos, incluindo os chefes.
** O Núcleo de Auditoria III – NUAUD III foi extinto em novembro/2015 com a edição do Decreto nº 36.879/2015, que alterou a estrutura administrativa da
Secretaria da Fazenda.
Fonte primária: Relatórios encaminhados pelos chefes de núcleos.

Monitoramento e Auditorias Especiais
Núcleo de Monitoramento de Regimes Especiais – NUMES
Quantidade de contribuintes
monitorados

Arrecadação induzida pelo monitoramento (à vista
ou parcelamento)

Relatórios/documentos
elaborados

Diligências externas realizadas

321

R$ 51.198.999,99

75

363

Núcleo de Monitoramento de Combustíveis – NUCOM
Quantidade de autos de infração
lavrados em decorrência do
monitoramento

Crédito tributário constituído
(R$)

Análise de processos de restituição, baixa ou
cancelamento de débitos

Diligências externas realizadas

14

95.689.933,86

19

755

Núcleo de Monitoramento do ICMS – NICMS
Quantidade de contribuintes
monitorados

Notificações
emitidas

Arrecadação induzida pelo monitoramento (à vista
ou parcelamento)

Auditorias
concluídas

Crédito tributário
constituído (R$)

700

68

R$ 23.522.282,44

57

31.485.485,89

Núcleo de Monitoramento de Comunicação e Energia Elétrica – NUCEL
Notificações de
monitoramento emitidas

Valor cobrado por meio de notificação de
monitoramento (R$)

Relatórios/pareceres elaborados para
subsidiar defesa judicial do DF

Diligências externas
realizadas

4

113.612.491,27.

17

726

Núcleo de Monitoramento do ISS - NUISS
Arrecadação induzida
pelo monitoramento (R$)

Quantidade de
auditorias
concluídas

Crédito tributário
constituído (R$)

Análise e manifestação em
processos judiciais referentes a
substitutos tributários do ISS

Diligências em processos
envolvendo contribuintes do ISS

6.197.747,22

11

301.159,64

74

788
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Núcleo de Monitoramento de ME e EPP - NUMEP
Quantidade de
contribuintes
monitorados

Termos de Exclusão do
Simples Nacional
lavrados

Download e carga de arquivos do
sistema SISREC (RFB) para a base
de dados da SEF (qtde. de arquivos)

Elaboração de réplicas às
impugnações dos Termos de
Exclusão

Diligências externas
realizadas

5.669

210

3.350

142

484

Núcleo de Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos – NUARE
Quantidade de processos e retificações de Livros Fiscais analisados

1024

Contribuintes alcançados pela Malha-DF
Total de contribuintes alcançados pela Malha-DF - Jan a Nov/2015
Total de contribuintes

38.611

Resumo das divergências identificadas - Malha-DF
Tipo de divergência

Quantidade

01 - Faturamento declarado no Livro Fiscal Eletrônico - LFE x Movimentação do Cartão Débito/ Crédito

237.617

02 - Saída de Mercadoria do Livro Fiscal Eletrônico - LFE x Saída de Mercadorias de NF-e emitidas

16.326

03 - Transporte do Saldo Credor do Mês Anterior

10.914

04 - Aproveitamento Indevido de Crédito

49.027

05 - Cupom Fiscal Analítico x Mapa Resumo ICMS

125.171

06 - Limite MEI x Compras NF-e

5.207

07 - Limite MEI x Faturamento do Cartão Débito/ Crédito

7.447

08 - Valor do ICMS ST - Nota Fiscal Eletrônica X ICMS - ST Declarado no LFE - Livro Fiscal Eletrônico.

1.766

09 - Valor do ISS da Nota Fiscal Eletrônica NFe x Valor do ISS Declarado no Livro Fiscal Eletrônico - LFE

18.207

10 - Cupom Fiscal Analítico ICMS x Valor Contábil do Mapa Resumo Declarado no Livro Fiscal Eletrônico

240.817

11 - Valor da Nota Fiscal de Serviços - Valor Contábil Declarado no Livro Fiscal Eletrônico

4.029

12 - Valor da Nota Fiscal de Serviços (Simplificada) x Valor Contábil Declarado no Livro Fiscal Eletrônico

542

13 - Cupom Fiscal Analítico ISS x Valor Contábil do Mapa Resumo Declarado no Livro Fiscal Eletrônico

7.831

14 - Valor da Nota Fiscal (Código 01 e 04) - Valor Contábil Declarado no Livro Fiscal Eletrônico

63.001

15 - Valor da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Valor Contábil Declarado no Livro Fiscal Eletrônico

1.144

16 - Valor Contábil de NFe x Valor Contábil de LFE

69.812

Resultados alcançados - Malha-DF
Resultado de alteração de declarações*

Total R$

ICMS

ISS

Saldo Credor

ICMS_ST

595.958.804,95

168.449.274,88

238.614.117,84

27.612.663,29

* Os números referem-se a alterações de declarações de contribuintes que foram objeto de ação pelo MALHA DF, podendo ser exclusivas ou não.

Autos de Infração
Autos de Infração lavrados - NUMAF
Quantidade

Crédito tributário constituído (R$)

5

5.753.043,70

Resumo das atividades realizadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito no Distrito Federal – 2015
ITENS
QUANTIDADE DE NOT EMIT
PAGAMENTO DECORRENTE NOTIFICAÇÕES
QUANT DANFES C/ REGISTRO PASSAGEM

TOTAL
11.274
R$ 263.767,84
1.379.276
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ITENS

TOTAL

QUANTIDADE AUTUAÇÕES REALIZADAS

2.414

VALOR TOTAL CRED CONST AUTUAÇÕES

R$ 440.478.508,02

QUANTIDADE DAR/GNRE

32.412

VALOR TOTAL ARRECADADO DAR/GNRE

R$ 30.702.036,32

OPERAÇÕES ICMS IMP SEM DESONERAÇÃO

1.297

ARRECADAÇÃO ICMS IMPORTAÇÃO

R$ 24.093.448,20

OPER COM CRED ICMS IMP EXONERADO – GLMEs

2.814

VALOR IMP EXONERADO

R$ 659.446.530,25

ICMS DIFERIDO IMPORTAÇÃO

R$ 40.579.159,72

Controle de Processos Administrativos Fiscais
Entradas no período

Saídas no período

Estoque inicial (dez/2014)

(jan a nov/2015)

(jan a nov/2015)

Estoque final (30/nov/2015)

714

4.102

2.255

2.561

1.1.1.5. Atendimento ao Contribuinte
Ações desenvolvidas com o objetivo primordial de prestar um atendimento de qualidade cada vez melhor aos
cidadãos que procuram a Subsecretaria da Receita, com destaque para a ampliação da oferta de serviços pela internet.
Atendimento virtual
Eventos - Atendimentos virtuais

2015

2010

2011

2012

2013

2014

Central - 156 (atendimentos por telefone)

228.407

260.241

267.576

292.650

329.746

277.459

AGREM ¹

24.971

46.616

67.569

61.534

61.135

62.031

Agênci@net (serviços)

136.598

147.103

161.670

188.512

203.973

173.250

Nota Fiscal Avulsa – SENFA

13.226

34.462

46.144

65.312

97.406

110.858

TOTAL

403.202

488.422

542.959

608.008

692.260

623.598

(até 30/11)

Fonte: AGREM - Obs.: os serviços disponibilizados na área pública da página da SEF na internet não são quantificados e, portanto, não foram
contabilizados acima.

Atendimento do plantão fiscal virtual
Plantão Fiscal Virtual – 2015

Total (Até 30/11)

ITBI / ITCD

528

ICMS

3.086

ISS

1.572

Livro Eletrônico

2.710

NFe - Nota Fiscal Eletrônica

5.363

Nota Fiscal Avulsa

713

ECF/ TEF

286

Simples Nacional

713

CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico

121

TOTAL

15.092

Fonte: AGREM - Obs.: o Plantão Fiscal é um serviço de esclarecimento de normas e dúvidas de caráter geral.
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Arrecadação promovida pela Agência de Atendimento Empresarial - AGEMP
ITEM

2015

2014

(Até 30/11)

Pagamentos efetivados em decorrência de cobranças

11.830.912,04

6.783.006,48

Lançamentos por notificação

17.302.411,32

5.065.832,76

34.542,31

Sem dados

29.167.865,67

11.848.839,24

Convênio ICMS 64-06 – alienação veículos locadoras
TOTAL
Fonte: AGEMP

Análise processual - Processos de contribuintes nas Agências
Situação dos Processos por exercício

2015

2010

2011

2012

2013

2014

Processos recebidos

41.168

38.969

43.027

48.550

43.641

12.571

Processos analisados

25.448

21.232

21.272

28.810

29.480

7.210

Estoque final para análise

6.355

7.036

8.799

9.071

4.966

4.983

255.250

175.716

197.315

175.191

172.888

141.362

Processos conclusos para arquivo

(até 30/11)

Fonte: BD OS-COATE nº14

Atendimento Presencial X Remoto
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Canal

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º Trimestre
(até 30/11)

Total Anual

Remoto

31.900

32.912

38.079

11.504

114.395

Agências

161.878

204.038

145.893

38.266

550.075

TOTAL

193.778

236.950

183.972

49.770

664.470

Remoto

115.369

120.619

116.973

135.461

488.422

Agências/CAEMI

123.473

130.997

114.283

100.205

468.958

TOTAL

238.842

251.616

231.256

235.666

957.380

Remoto

153.435

128.338

123.298

137.888

542.959

Agências/CAEMI

127.341

132.073

126.047

74.341

459.802

TOTAL

280.776

260.411

249.345

212.229

1.002.761

Remoto

143.536

156.708

153.093

154.671

608.008

Agências/CAEMI

121.529

132.174

112.071

109.952

475.726

TOTAL

265.065

288.882

265.152

264.623

1.083.722

Remoto

154.261

174.258

192.892

170.849

692.260

Agências/CAEMI

107.224

98.605

103.935

91.010

400.774

TOTAL

261.485

272.863

296.827

261.859

1.093.034

Remoto

174.814

168.638

164.422

115.724

623.598

Agências/CAEMI

94.797

114.975

122.027

88.521

420.320

TOTAL

269.611

283.613

286.449

204.245

1.043.918

Fontes: BD 0S-COATE nº 36/2007 e AGREM
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Comparativo entre os atendimentos prestados de forma presencial x remota:
Presencial x Remota

Inscrições e alterações promovidas no Cadastro Fiscal do DF
Mês

Quantidade de inscrições

%

Quantidade de alterações

%

TOTAL

1

1065

42,30%

1453

57,70%

2518

2

1229

39,09%

1915

60,90%

3144

3

1613

36,27%

2834

63,73%

4447

4

3543

58,53%

2510

41,47%

6053

5

2254

43,73%

2900

56,27%

5154

6

2677

43,81%

3433

56,19%

6110

7

1354

31,71%

2916

68,29%

4270

8

1072

31,29%

2354

68,71%

3426

9

1167

28,28%

2959

71,72%

4126

10

1081

33,17%

2178

66,83%

3259

11

990

30,05%

2305

69,95%

3295

TOTAL

18045

40,70%

27757

59,30%

45802

Fonte: SIGEST

1.1.1.6. Cadastro e Lançamento Tributário
Foram direcionados esforços para o saneamento de inconsistências nos diversos cadastros de contribuintes,
bem como para a melhoria dos processos de lançamento e arrecadação dos tributos diretos (IPTU, TLP, IPVA, ITBI e ITCD).
Lançamento do exercício de 2015 - IPTU
Quantidade de imóveis do cadastro
(tributáveis)

Total do IPTU lançado (excluídos os não
tributáveis)

Valor da arrecadação

808.514

R$ 749.156.557,27

R$ 589.277.551,98

Lançamento do exercício de 2015 - IPVA
Quantidade de veículos do cadastro
(tributáveis)

(excluídos os não tributáveis)

Total do IPVA lançado

1.201.893

R$ 931.520.391,89

Valor da arrecadação

R$ 782.280.301,72
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Impostos sobre a transmissão (ITBI e ITCD) - 2015
Quantidade de transações tributadas

Imposto lançado

Total da receita (com acréscimos)

ITBI

41.861

287.683.412,37

296.565.901,44

ITCD

38.588

TOTAL

80.449

124.722.671,26

133.435.530,11

412.406.083,63

430.001.431,55

Com relação aos imóveis, destaca-se a continuidade das ações de vistorias fiscais “in loco” para verificação de
área construída. Nessa ação, no primeiro semestre de 2015 foram realizadas aproximadamente 47.600 vistorias. Ao longo do
período foram visitadas as regiões de Ceilândia e Samambaia.
A alteração cadastral decorrente das vistorias realizadas nos imóveis tem efeito imediato para o lançamento do
ITBI e ITCD e produzirá resultados para o IPTU do exercício de 2016.
Quantidade de processos tramitados
Estoque inicial (dez/2014)

Entradas no período (2015)

6.967

Saídas no período (2015)

9.775

Estoque final (30/11/2015)

12.437

4.305

Dados relativos à Dívida Ativa do Distrito Federal
Tributária Ajuizadas
SALDO ANTERIOR
(31/12/2014)
ACRÉSCIMOS LEGAIS
(+)
AJUIZAMENTOS/INSCRIÇÕES
(+)
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
(+)
SUSPENSÕES

QTDE. CDAS
VALOR (R$)

PARCELAMENTOS
(-)
CANCELAMENTOS
(-)
BAIXA

VALOR (R$)
QTDE. CDAS
VALOR (R$)
QTDE. CDAS
VALOR (R$)

VALOR (R$)
QTDE. CDAS
VALOR (R$)
QTDE. CDAS
VALOR (R$)
QTDE. CDAS

(-)
AJUIZADOS

Não Tributária Não
Ajuizada

1.445.848

39.789

836.103

7.528

14.853.899.663,30

823.937.810,18

845.611.123,91

33.956.584,96

1.936.558.454,20

109.006.881,80

118.651.419,63

3.250.878,53

VALOR (R$)

163.479

7.723

574.317

8.651

1.890.854.963,63

93.768.075,18

3.047.524.144,47

91.893.757,00

267.306

2.683

275.948

693

1.671.555.774,83

22.274.758,28

601.918.210,05

2.935.486,30

40.825

539

35.244

254

831.357.510,97

9.287.187,14

225.045.908,45

126.166,06

196.149

1.551

246.221

453

839.063.593,58

12.987.571,14

372.810.485,38

2.809.320,24

21.650

286

18.958

305

869.227.800,72

10.073.167,82

280.553.424,56

3.420.478,88

99.218

982

262.335

864

531.455.715,38

7.064.458,25

186.139.924,57

4.007.590,92

163.453

7.665

1.890.857.428,39

93.771.075,16

QTDE. CDAS

(-)
PRECATORIOS AGUARDANDO
REQUISITOS ART 100 DA C.F.

VALOR (R$)

(-)

VALOR (R$)

QTDE. CDAS

QTDE. CDAS
TOTAIS (30/11/2015)

Tributária Não
Ajuizada

QTDE. CDAS

QTDE. CDAS
(-)

Não Tributária
Ajuizada

VALOR (R$)

48

205

1.134.670,28

4.061.816,22

1.518.743

46.837

959.952

7.331

17.280.629.565,03

1.009.575.141,09

1.654.335.910,49

27.902.075,53
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Quantidade de processos tramitados
Estoque inicial (dez/2014)

Entradas no período (2015)

1.232

Saídas no período (2015)

13.153

Estoque final (30/11/2015)

13.365

1.020

Contribuintes de tributos indiretos ativos (2012 / 2015)
PESSOAS JURÍDICAS

PESSOAS FÍSICAS

2012

2013

2014

11/2015

2012

2013

2014

11/2015

143.475

165.957

185.860

213.575

15.354

14.880

14.657

14.267

Dentre as principais ações relacionadas ao Cadastro Fiscal do DF, destaca-se a Depuração Cadastral, que
consiste em um conjunto de levantamentos sistêmicos para promover a alteração em massa da situação cadastral dos
contribuintes. Essa alteração pode implicar medidas punitivas para o contribuinte (ex: suspensão ou cancelamento da inscrição)
ou automatização de procedimentos visando à diminuição de processos em papel (ex: baixa automática de contribuintes
cancelados há mais de 5 anos).
O Quadro abaixo apresenta resumo das atividades de depuração cadastral executadas até Novembro de 2015.
Ocorrências de situação cadastral
Tipo da ação

Motivação

Qtd de inscrições

Baixa de inscrição

Inscrição cancelada há mais de 5 anos

4.304

Baixa de Inscrição

Baixa Indeferida há mais de 5 anos

Cancelamento de inscrição

Prestação de informações cadastrais falsas

Cancelamento de inscrição

Permanecer suspensa por prazo superior a 90 dias

Cancelamento de inscrição

Contribuinte extinto ou baixado na Receita Federal do Brasil

Reativação de inscrição Suspensa
Suspensão de inscrição

Contribuinte regularizou entrega de LFE e teve sua inscrição reativada de forma
automática
Não solicitação de AIDF

Suspensão de inscrição

Documentos Fiscais vencidos

Suspensão de inscrição

Cessação de atividade no endereço para o qual a inscrição foi concedida

Suspensão de inscrição

Não atender 2 notificações consecutivas

Suspensão de inscrição

Cessação de atividade no endereço cadastral com imediata Denegação de NF-e

Suspensão de inscrição

Omissão na entrega de Livro Fiscal Eletrônico

Suspensão de inscrição

Não entregar GIA-ST por 60 dias ou 2 meses alternados

321
30
10.733
0
1.260
0
0
3.433
0
55
3.069
173

ISS Autônomo 2014
Quantidade de profissionais inscritos/lançados
em todo o exercício

Valor total Lançado

Valor Total inscrito em Dívida Ativa

% inadimplência

Nível médio

3.608

3.086.607,73

1.993.626,74

64,59%

Nível superior

5.514

9.495.008,52

3.844.466,36

40,49%

TOTAL

9.122

12.581.611,25

5.838.093,10

46,40%

ISS Autônomo 2015
Quantidade de profissionais
inscritos/lançados

Valor total Lançado

Valor total vencido até
30/11/2015

Valor pago até
30/11/2015

% inadimplência

Nível médio

3.542

3.239.657,81

2.411.384,14

744.760,47

69,11%

Nível superior

5.232

9.576.698,22

7.125.141,82

3.900.688,08

45,25%

TOTAL

8.774

12.816.356,03

9.536.525,96

4.645.448,55

51,29%
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Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - 2014 / 2015
Mês/Ano

Qtd total de emissores

Qtd total de notas autorizadas

Qtd Emissores
exclusivamente ISS

Qtd de notas dos Emissores
exclusivamente ISS

01/2014

11.701

3.140.716

1.730

128.119

02/2014

12.267

3.019.571

1.951

135.098

03/2014

13.192

2.933.430

2.656

119.639

04/2014

20.162

3.335.809

8.156

318.062

05/2014

23.059

3.599.816

10.244

376.821

06/2014

23.565

3.204.979

10.627

354.430

07/2014

24.702

3.633.111

11.294

404.906

08/2014

25.054

3.571.218

11.478

405.109

09/2014

25.673

3.625.801

11.822

413.031

10/2014

26.241

3.808.518

12.103

463.113

11/2014

26.191

3.493.433

12.135

421.352

12/2014

26.542

3.664.235

12.420

424.420

01/2015

25.399

3.486.017

11.712

398.583

02/2015

25.819

3.135.804

11.994

394.226

03/2015

26.930

3.637.846

12.581

461.271

04/2015

26.514

3.400.330

12.381

430.611

05/2015

27.411

3.508.995

12.870

461.182

06/2015

27.886

3.531.270

13.157

467.086

07/2015

28.124

3.561.229

13.228

441.190

08/2015

27.951

3.410.051

13.037

427.260

09/2015

29.041

3.691.133

13.746

460.805

10/2015

29.436

3.819.120

13.992

489.828

11/2015

29.471

3.630.478

14.047

472.426

Além da nota fiscal eletrônica, há obrigatoriedade no Distrito Federal da emissão do Conhecimento de
Transporte Eletrônico - CTe e do Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico – MDFe. A obrigatoriedade do CTe iniciou-se em
2012 e a do MDFe em 2014, estando listadas na tabela abaixo as quantidades emitidas no Distrito Federal em 2014 e 2015.
Emissão de CTe e MDFe - 2014 / 2015
CTe
Mês/Ano
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015

Quantidade de
Emissores
302
315
326
359
378
376
382
389
406
406
401
407
412
408
416
416
422
439
428
430
429
434
427

MDFe
Quantidade de
documentos
150.959
147.799
138.039
151.432
155.496
146.108
164.855
155.074
163.589
170.225
157.440
156.872
151.048
129.886
154.503
137.726
157.066
155.686
155.252
147.191
161.186
163.914
158.533

Quantidade de
Emissores
33
51
49
53
57
61
87
101
87
132
127
126
131
141
149
145
148
151
153
148
152
154
163

Quantidade de documentos
9.187
10.042
10.234
9.184
10.674
10.343
14.903
15.656
15.038
16.598
15.846
16.138
16.350
14.517
17.677
16.041
16.088
14.470
16.616
18.911
19.105
19.665
18.877
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A emissão da NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor – Eletrônica) iniciou-se no Distrito Federal em novembro de
2014. O início de obrigatoriedade está previsto para janeiro de 2016, mas já há uma quantidade considerável de NFC-e
autorizada pelo DF.
Emissão de NFC-e - 2014 / 2015
Mês/Ano
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015

Quantidade de Emissores
4
14
20
35
81
112
163
237
319
395
492
638
777

NFCe
Quantidade de documentos
12
898
2.017
10.531
21.883
47.048
92.926
169.160
261.515
354.400
444.749
553.787
698.182

Quanto à recepção dos Livros Fiscais Eletrônicos, estão discriminadas abaixo as quantidades de declarantes e
livros fiscais transmitidos:
Envio de LFE - 2014 / 2015
Livro Fiscal Eletrônico
Qtd livros processados com
sucesso

Mês/Ano

Número de
contribuintes

01/2014

66.640

100.624

7.636

02/2014

53.211

73.844

6.146

03/2014

62.342

90.565

7.081

04/2014

62.318

92.088

7.420

05/2014

67.283

107.066

9.262

06/2014

59.938

83.890

6.634

07/2014

69.669

116.168

8.938

08/2014

64.592

110.939

8.586

09/2014

71.582

132.078

13.944

10/2014

74.457

124.044

11.531

11/2014

66.912

97.273

14.207

12/2014

68.443

101.343

9.846

01/2015

70.833

102.366

8.958

02/2015

64.291

85.963

8.213

03/2015

72.334

111.063

14.867

04/2015

63.394

96.776

12.552

05/2015

67.576

101.777

9.853

06/2015

73.569

124.366

12.955

07/2015

75.203

139.849

15.611

08/2015

71.951

132.596

12.020

09/2015

74.857

217.782

15.070

10/2015

77.441

178.816

14.758

11/2015

74.805

141.920

13.847

Qtd livros rejeitados

Com o objetivo de coibir a omissão na entrega do Livro Fiscal Eletrônico, iniciou-se em julho de 2014, ação
visando à suspensão da inscrição cadastral dos omissos. Foram notificados 8.508 contribuintes, sendo que 5.736 foram
efetivamente suspensos. Em 2015, a mesma ação foi iniciada em fevereiro com prazo para regularização até maio, tendo sido
10.533 contribuintes notificados e 3.069 contribuintes efetivamente suspensos.
Um ponto importante em relação ao LFE é a elaboração do Manual Técnico, que consolida as normas de
diversas fontes relativas à geração dos arquivos do Livro Fiscal Eletrônico - LFE. Esse manual está sendo confeccionando para
ser um produto único de referência para contribuintes e técnicos desenvolvedores de software para geração de arquivos LFE,
observando-se a harmonização entre o Ato Cotepe 35/2005, a Portaria 210/2006 e as regras de validação do Programa
Validador.
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Quantidade de processos tramitados
Estoque inicial (dez/2014)

Entradas no período (2015)

199

Saídas no período (2015)

470

Estoque final (30/11/2015)

485

184

Atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nota Legal – Janeiro a Novembro/2015:
Resumo das atividades do Programa Nota Legal
Atividade
Quantidade
Protocolos de reclamação para análise
93.327
Análise de reclamações
69.324
Autos de Infração gerados
0 (**)
Processos analisados (consumidores)
331
E-mail’s / demandas SIGAC respondidos
1.393
Documentos fiscais digitalizados
85.915
Número de contadores/CRC participantes de reuniões para dirimir dúvida sobre o LFE voltado para o PNL
208 (***)
Treinamento de Agências de Atendimento da Receita sobre o PNL (depósito bancário) e o CCR Web
8 reuniões
(*) Houve interrupção no envio de e-mail’s aos consumidores, em razão de intercorrências na área de tecnologia da informação;
(**) Não houve emissão de auto de infração devido à edição do REFIS-DF; contudo, há cerca de 70.000 reclamações preparadas para a geração de autos;
aguarda-se também a manifestação da PGDF sobre os critérios de rateio de 50% da multa com o consumidor ou o ingresso de ADIN contra a Lei nº 5.474/2015
(processo 127-002246/2015);
(***) As reuniões foram suspensas após a reunião realizada em junho em razão da proximidade da expectativa de disponibilização do novo portal do
Agenci@Net.

Quantidade de processos tramitados
Estoque inicial (dez/2014)
80

Entradas no período (2015)
283

Saídas no período (2015)
346

Estoque final (30/11/2015)
17

1.1.1.7. Cobrança Tributária
Durante o exercício de 2015, houve o desenvolvimento e execução do Programa de Incentivo à Regularização
do Distrito Federal (REFIS), bem como a organização e coordenação do Mutirão de Conciliação Fiscal, em parceria com a Vara
de Execuções Fiscais do DF.
Resultados alcançados com o REFIS – 2015
REFIS - Pagamento à vista
R$ 317.250.187,85

REFIS - Parcelamentos
R$ 1.112.283.048,61

Total
R$ 1.429.533.236,46

Também foi realizada a remessa de débitos inscritos em dívida ativa aos Cartórios de registro de Protesto. Essa
ação, iniciada no exercício de 2014, trouxe resultados financeiros bastante significativos, elevando sobremaneira o patamar do
DF na recuperação de créditos inscritos em dívida ativa.
Cerca de 70.000 comunicados de cobrança de parcelamentos administrativos foram enviados, bem como as
adesões aos programas Recupera I,II e III.
Resultados alcançados com parcelamentos administrativos e com o Programa Recupera – 2015
Parcelamento Administrativo
Recupera
TOTAIS

R$ 95.377.229,07
R$ 170.945.776,85
R$ 266.323.005,92

Cobrança dos débitos inscritos no Cadastro da Dívida Ativa
Receita

Total Corrigido

Inscrição Divida Ativa – ICMS

R$ 649.016.132,81

INSC DAT-ICMS-AUTO INFR-SONEGA/FRAUDE/CONLUIO

R$ 241.710.974,76

Inscrição Divida Ativa – IPTU

R$ 98.004.517,48

INSCRICAO EM DAT - ICMS-SUBSTIT TRIBUTARIA

R$ 62.388.775,08

Inscrição Divida Ativa – IPVA

R$ 56.734.849,58

Inscrição Divida Ativa – ISS

R$ 47.234.564,88

Inscrição Divida Ativa – ITCD

R$ 24.401.353,96

Inscrição Divida Ativa - Correção Monetária

R$ 18.887.285,89

INSCRICA DIVIDA ATIVA – TLP

R$ 16.712.605,19

Inscricao Divida Ativa – ITBI

R$ 12.636.314,49

INSC DAT-ISS-AUTO INFR(SONEGA/FRAUDE/CONLUIO)

R$ 11.372.311,49
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R$ 9.008.150,53

Inscrição Divida Ativa - ICMS Importação
Inscrição Divida Ativa - ISS AUTONOMO

R$ 7.104.888,46

INSCR.DAT-MULTA ACES.E/OU Multa LEI860/95

R$ 3.960.537,09

INSCRICAO EM DAT-ISS-Substituicao Tributaria

R$ 3.835.824,78

Inscrição Divida Ativa - SIMPLES Candango

R$ 1.268.425,04

Inscrição Divida Ativa – CIP

R$ 3.069,47
TOTAL

R$ 1.264.280.580,98

Análise dos processos julgados pelo TARF e posterior envio de intimação aos contribuintes autuados.
Ação

Quantitativo de processos analisados e
intimações feitas
313

Autos do TARF

Valor intimado
R$ 552.782.067,03

Suporte às Agências de Atendimento ao Contribuinte, orientando os servidores daquelas unidades quanto aos
procedimentos de inclusão/exclusão/manutenção de parcelamentos administrativos e protestos, bem como toda a gestão do
sistema de parcelamento.
Além das ações supramencionadas, efetua a recepção e conferência de documentação de processos de
compensação de débitos com precatórios e posterior remessa destes à Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF).
Ocorreram cerca de 550 atendimentos para esta ação.
No período de Janeiro a Novembro de 2015 foi alcançada a meta de executar a rotina do Rito Especial relativa a
todo o exercício de 2014, bem como do 1º semestre de 2015, com a identificação de diferenças tributáveis no montante de R$
576.739.891,71, em desfavor de 14.754 contribuintes.
No 2º semestre de 2013 foram feitas inscrições em dívida ativa dos débitos alcançados pelo Rito Especial
relativos aos exercícios de 2009, 2010 e 2011. Nos meses de Julho e Agosto de 2014 foram feitas inscrições relativas aos
exercícios de 2012 e 2013, respectivamente. No mês de Junho de 2015 foram inscritos os débitos do exercício de 2014 e, por
fim, no mês de outubro de 2015 foram inscritos os débitos relativos a fatos geradores ocorridos no 1º semestre de 2015. Os
resultados financeiros destas ações no período são os seguintes:
Resultados Financeiros pelo Rito Especial
Valores Pagos (Sit 01 ou 04)
R$ 9.571.862,58

Receita de Parcelamentos (Sit 39 ou 50)
R$ 10.149.606,95

Total no período
R$ 19.721.469,53

Quantitativos de Análises Rito Especial
Ação
Análise de Processos
Memorandos
Atuação em perícias
SIGAC respondidos
Atendimento presencial
Atendimento telefônico

Quantitativo
1158
120
33
276
Cerca de 300
Cerca de 650

1.1.1.8. Tributação
Os resultados auferidos no exercício de 2015, em termos de crédito tributário julgado, refletem os esforços da
Administração Tributária para incremento da arrecadação própria do Distrito Federal, mediante alocação de recursos humanos,
racionalização de rotinas, implantação de novo sistema de informação e dinamização da sistemática de gestão do estoque de
processos do contencioso fiscal. Além disso, tendo em vista que essa expressiva soma de crédito tributário constitui excelente
oportunidade incremento da arrecadação, foi estabelecido fluxo de informações ágil/constante com a Coordenação de Cobrança
Tributária a fim de acelerar a recuperação/realização dos lançamentos tributários julgados em primeira instância.
Em 2014, foram julgados 1.013 processos o que, em termos de crédito constituído, equivaleu a
aproximadamente R$ 469,4 milhões. Em 2015, no período de janeiro a novembro, foram julgados 645 processos, totalizando
cerca de R$ 2,98 bilhões.
Evolução do Crédito Tributário Julgado – 2014/2015
Crédito Tributário
(R$ bilhões)

2014
0,47

2015 (jan/Nov)
2,98

Atualmente o estoque de processos corresponde a cerca de R$ 1,62 bilhões em termos de crédito tributário
constituído, o que, comparado com o estoque ao final de dezembro de 2014, cerca de R$ 3,7 bilhões, equivale a uma redução
nominal de 56% no estoque de crédito tributário.
Crédito Tributário Constituído/Processos
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2015(1) (jan/Nov)
1,62

2014
3,70

Crédito Tributário
(R$ bilhões)

Estoque de processos
2014
3.161

Número De Processos

2015
3.164

Quantitativo de processos julgados/mês-2015 e crédito tributário constituído
Mês
2015 – 01
2015 – 02
2015 – 03
2015 - 04
2015 - 05
2015 - 06
2015 - 07
2015 - 08
2015 - 09
2015 - 10
2015 - 11
Total

Número De Processos
121
17
35
97
71
60
39
101
50
38
16
645

Crédito Constituído Antes Do Julgamento (R$)
2.938.453
28.144.709
194.491.024
497.161.781
83.753.822
81.270.699
121.299.658
684.895.293
33.921.499
1.144.351.331
244.929.144
3.117.157.412

Atividades de Disseminação de Normas no período de janeiro a dezembro de 2015
jan
fev
mar abr
mai
jun
jul
1. Disponibilizar no SISLEGIS em 48 horas todas as normas tributárias publicadas no DODF:
Total
de
normas
publicadas
disponibilizadas no SISLEGIS em 48 h
15
13
18
11
18
23
12

ago

set

out

nov

18

21

24

13

186

14

12

23

7

141

3. Disponibilizar no site da SEF/DF em 48 horas o acesso às normas tributárias publicadas e às alteradas:
Total de normas disponibilizadas no site
da SEF/DF em 48 h
26
27
40
25
40
46
19
32
33

47

20

355

4. Baixar em 48 horas os SCDs que resultarem em normas publicadas:
Total de SCDs baixados em 48 h
1
5
8
5

4

4

1

6

3

5

1

41

5. Cadastrar no SISREF em 72 horas os benefícios fiscais publicados:
Total de benefícios cadastrados no
SISREF em 72 h
0
0
9
0

0

0

0

2

0

9

9

29

1

0

23

20

12

153

2. Atualizar no SISLEGIS em 48 horas todas as normas tributárias alteradas:
Total
de
normas
alteradas
disponibilizadas no SISLEGIS em 48 h
11
14
22
14
22

23

7

6. Verificar em 72 horas a vinculação da norma tributaria publicada ao ato normativo registrado no SISCONFAZ:
Total de normas vinculadas no
SISCONFAZ em 72 h
1
8
6
1
3
3
0
0
0
7. Informativo NUDIS:
Quantidade de informativos divulgados
10
9
12
9
18
21
10
16
16

dez

TOTAL

Quantidade de documentos emitidos de Benefícios Fiscais
1 - Atos Declaratórios
2 - Despachos de Arquivamento
3 - Despachos de Indeferimento
4 - Demais despachos processuais
5 – Notificações
6 – Pareceres
7 - Check-list

743
700
94
99
548
103
986

Documentos emitidos e estoque de processos
DOCUMENTOS EMITIDOS

1019

Atos Declaratórios SUREC

133

Atos Declaratórios GEESP

17

Termos de Acordo de Regime especial

08

Termos de Anuência

01

Termos de Denúncia

02

Termos Aditivos

03

Notificações

224
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Despachos PRÓ-RURAL

101

Despachos

75

Despachos Lei 5005/2012
TOTAL DE PROCESSOS NO NÚCLEO
Processos em análise
Aguarda distribuição
Aguarda anuência

89
124
82
42
13

1.2. Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais
O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS é um órgão colegiado, paritário, integrado por
Conselheiros indicados pelo Governo do Distrito Federal, dentre servidores da Carreira Auditoria Tributária e representantes dos
contribuintes, indicadas por entidades representativas da sociedade organizada.
Ao TARF compete julgar, em segunda instância, os processos administrativos fiscais de jurisdição contenciosa e
voluntária de reconhecimentos de benefícios fiscais de caráter não geral, de autorização de adoção de regime especial e de
restituição, onde o contribuinte exerce o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, sem qualquer ônus, por
meio de duas câmaras e o pleno. As duas câmaras do TARF podem ter suas decisões revistas pelo pleno, respeitados os
pressupostos de admissibilidade para que o recurso seja recebido. Qualquer contribuinte insatisfeito com o lançamento
tributário contra ele efetuado pode recorrer ao TARF em sede de segunda instância administrativa, o qual não se limita a julgar
as lides que envolvem os tributos indiretos (ICMS e ISS). Também o IPTU, o IPVA, o ITBI, o ITCD e a TLP podem ser
contestadas junto ao TARF, se infrutífero o recurso à primeira instância (Subsecretaria da Receita). compete, ainda, julgar os
reexames necessários sempre que a decisão de Primeira Instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou multa
superior ao valor de alçada.
Dados Estatísticos – 2011 a 2015
Recursos Registrados
Recurso Voluntário
Recurso De Ofício / Reexame Necessário
Recurso Extraordinário
Recurso De Ofício Ao Pleno / Reexame Necessário Ao Pleno
Recurso Contra A Decisão Do Presidente
Embargos De Declaração
Pedido De Avocação
Recurso De Jurisdição Voluntária
Total

2011
129
178
32
20
200
25
584

Quantitativo De Processos Para Julgamento
Recursos Negado Seguimento
Recursos Recebidos Por Espécie
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECURSO DE OFÍCIO / REEXAME NECESSÁRIO
RECURSO DE OFÍCIO AO PLENO / REEXAME NECESSÁRIO AO PLENO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECURSO CONTRA A DECISÃO DO PRESIDENTE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PEDIDO DE AVOCAÇÃO
RECURSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
TOTAL

Recursos Pautados
Recursos Julgados Por Espécie
Recurso Voluntário
Recurso De Ofício / Reexame Necessário
Recurso De Ofício Ao Pleno / Reexame Necessário Ao Pleno
Recurso Extraordinário
Recurso Contra A Decisão Do Presidente
Pedidos De Esclarecimento Apreciados / Embargos De Declaração
Pedido De Avocação
Recurso De Jurisdição Voluntária
Total
Decisões
Negado Provimento

2012
194
38
38
16
4
78
1
166
535

2013
66
28
2
2
2
1
135
236

2014
382
40
34
17
4
18
188
683

2015
584
200
24
8
1
30
2
137
986

2011
634

2012
479

2013
505

2014
578

2015
794

13

1

30

118

129

112
168
17
44
1
216
558

63
13
12
19
2
61
50
220

57
30
3
7
4
237
338

6
33
2
19
1
156
536

462
198
7
20
1
24
3
89
804

2011

2012

2013

2014

2015

811

348

261

594

591

152
202
13
140
1
224
1

79
32
13
15
3
133
1
32
308

61
14
1
10
0
18
0
96
200

140
51
14
18
1
13
0
244
485

286
21
15
31
1
14
0
119
487

733
2011
282

2012
123

2013
2014
2015
150
374
392
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Dado Provimento
Feito Anulado
Provimento Parcial
Pedido De Desistência
Não Conhecido O Recurso E Embargos
Dec De Primeira Inst Anulada
Decisão Cameral Anulada
Recurso Prejudicado
Total
Acórdãos Publicados
1ª Câmara
2ª Câmara
Pleno
Total
Sessões Realizadas
1ª Câmara
2ª Câmara
Pleno (Ordinária)
Pleno (Administrativa)
Total

32
13
20
0
383
3
0

29
4
9
0
141
0
1
1
308

733
2011
200
205
503
908
2011
79
85
28
13
205
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30
71
50
1
1
1
12
17
16
0
0
0
6
21
28
0
1
0
0
0
0
1
0
0
200
485
487
2012
48
47
172
273
2012
30
30
27
7
94

2013
21
20
109
150
2013
19
19
41
7
86

2014
108
110
227
445
2014
45
45
62
12
164

2015
128
133
154
415
2015
61
61
46
13
181

1.3. Representação do Distrito Federal na Comissão Técnica Permanente do ICMS
Representação do Distrito Federal na Comissão Técnica Permanente do ICMS - REFAZ é uma estrutura
organizacional que visa, dentre outras atribuições: assistir e assessorar o Secretário de Estado de Fazenda nos assuntos de
competência do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ; representar o Distrito Federal na COTEPE/ICMS;
assessorar o Secretário de Fazenda nas questões tributárias nacionais junto ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo
Federal.
Principais atividades realizadas:
 assessoramento ao Secretário de Fazenda ou seu representante nas reuniões do Conselho Nacional de
Política Fazendária – CONFAZ – em 4 Reuniões Ordinárias (155ª a 159ª) e 21 Reuniões Extraordinárias (235ª a 255ª);
 assessoramento ao Secretário de Fazenda ou seu representante nas 3 (três) Assembléias da Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - ABRASF;
 participação em reuniões da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS - para apreciação e
discussões de propostas de convênios, protocolos, ajustes e atos COTEPE em 4 (quatro) reuniões ordinárias (159ª a 162ª) e
15 (quinze) reuniões extraordinárias (231ª a 245ª);
 participação nas reuniões da Câmara Técnica Permanente da ABRASF;
 assessoramento ao Secretário de Fazenda no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e na Câmara
Distrital.
Em decorrência das reuniões ocorridas, no âmbito do CONFAZ, foram celebrados e publicados os seguintes
atos: 186 Convênios ICMS; 91 Protocolos ICMS; 17 Ajustes SINIEF.
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2. GESTÃO FINANCEIRA
2.1. Despesa Pública
Quadro 99 - Execução da Despesa Pública em 2015- Janeiro a Dezembro
Despesas Fiscais

Despesas
Autorizadas (A)

Despesas correntes (I)

Despesas
Realizadas (B)

Realização
(%) B/A

29.050.181.958

26.934.543.490

92,72

21.492.509.621

20.743.609.371

96,52

230.116.691

230.071.568

99,98

7.327.555.646

5.960.862.550

81,35

Despesas de Capital (II)

4.683.644.463

816.752.625

17,44

Investimentos (d)

4.285.158.303

496.986.002

11,60

157.202.048

80.957.109

51,50

7.530.048

7.283.631

96,73

149.671.999

73.673.478

49,22

Pessoal encargos sociais (a)
Juros e encargos da Dívida (b)
Outras Despesas Correntes ( c)

Inversões Financeiras (e=e1 + e2)
Concessão de Empréstimos (e1)
Outras Inversões (e2)
Amortização de Dívida (f)
Despesa Primária (III) = (I) + (II) - (b + el + f)

241.284.112

238.809.514

98,97

32.856.409.410

26.955.364.778

82,04

2

0

0,00

Reserva de Contingência

Fonte: SIAC/SIGGo-2015. Cons ulta extraída em 12/01/2016 no SIGGo Gerencial da Execução Orçam entária por Categora de Gas to, s endo (A)
Des p. Autoiz+Bloq e (B) Em penho Liquidado - Pos ição FECHADA

Os dados do quadro acima demonstram que do total de R$ 32.856.409.410 das dotações programadas para
despesas primárias, 82,04% já foram realizadas no exercício 2015. Para tanto, considerou-se como despesa realizada o total da
despesa empenhada e liquidada. Ressaltando-se que para o alcance desse percentual foram excluídas as despesas com juros
e encargos da dívida pública, concessão de empréstimos e amortização da dívida pública. Cabendo frisar que 96,52 da
despesa com pessoal e encargos sociais, 81,35 de outras despesas correntes e 11,60 de investimento foram executados em
2015.
2.2. Fundo Constitucional do Distrito Federal
O Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, foi instituído por meio da Lei Federal
nº 10.633/2002, em atendimento à Carta Política de 1988, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e
manutenção da polícia civil, polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira
para execução de serviços públicos de educação e saúde.
Na citada lei, ficou definido que para o orçamento anual do fundo, a partir de 2003, a União teria como base de
cálculo o valor de R$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais) corrigido pela variação da receita corrente
líquida apurada no período de julho do ano anterior a junho do ano da atualização. Com isto, para o exercício financeiro de
2003, verificados os critérios de atualização do mencionado valor, o FCDF teve aporte orçamentário de R$ 3.356.357.953,00
(três bilhões trezentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais).
2.2.1. Orçamento do Fundo Constitucional
Para o exercício em análise, o valor do orçamento do fundo é de R$ 12.399.541.238,00 (doze bilhões, trezentos
e noventa e nove milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais).
A partir de 2015, no âmbito da União houve a convergência do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP para a Contabilidade Internacional, o que acarretou mudanças nas rotinas de execução orçamentária e financeira dos
recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, com mudanças significativas no SIAFI, criação do NOVO SIAFI e
do TESOURO GERENCIAL.
Cabe ressaltar que a partir de 2015 os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF destinados
às áreas de Educação e Saúde passaram a compor o orçamento do DF como receita de transferência na fonte 130 Transferências entre Estados e Municípios.
No exercício corrente, foram realizados remanejamentos necessários ao bom andamento da execução
orçamentária no âmbito das áreas de Segurança, não afetando assim a composição orçamentária das Áreas. A tabela abaixo
demonstra, por área, o que foi orçado inicialmente e o cenário orçamentário atual:
(Em R$ 1,00)
ÁREA

VALOR INICIAL
SEGURANÇA
6.405.947.226
SAÚDE
3.139.161.451
EDUCAÇÃO
2.854.432.562
TOTAL
12.399.541.239
Fonte: SIAFI. Dados referentes ao período de janeiro a dezembro/2015.

VALOR ATUAL
6.296.206.536
3.242.826.961
2.860.507.742
12.399.541.239

% ATUAL
98
103
100
100,00
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Os remanejamentos orçamentários, com abertura de crédito suplementar no montante de R$ 453.927.477
(quatrocentos e cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais), foram para
atender:
Área de Segurança o montante de R$ 344.186.787,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, centos e oitenta e
seis mil e setecentos e oitenta e sete reais), sendo que o valor de R$ 343.473.141 (trezentos e quarenta e três milhões,
quatrocentos e setenta e três mil e cento e quarenta e um reais) foi autorizado pelo Decreto nº 21 de outubro de 2015, publicado
no Diário Oficial da União - DOU de 21/10/15, o valor de R$ 150.440,00 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e quarenta reais)
foi autorizado pela Portaria nº 580, de 14 de dezembro de 2015, e o valor de R$ 563.206,00 (quinhentos e sessenta e três mil e
duzentos e seis reais), foi autorizado pela Portaria nº 610, de 21 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial da União –
DOU de 22/12/2015.
 Para assistência financeira para execução de serviços públicos de educação e saúde, o montante de R$
109.740.690,00 (cento e nove milhões, setecentos e quarenta mil, seiscentos e noventa reais), foi também autorizado pela
Portaria nº 580, de 14 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 15/12/2015.
2.2.2. Prestação de Contas Anual do Fundo Constitucional
Refere-se ao acompanhamento, orientação, análise e consolidação da prestação de contas anual do FCDF.
A prestação de contas do FCDF, referente ao exercício 2014, apresentada em 2015 ao Tribunal de Contas da
União – TCU, diferentemente dos exercícios anteriores em que havia a exigência de encaminhamento de forma consolidada, foi
encaminhada no formato individual, ou seja, o TCU exigiu que cada Unidade Gestora da área de segurança pública do DF que
compõe o FCDF1 apresentasse seu relatório de gestão. Para tanto, aquela Corte de Contas federal inovou na forma de
apresentação, tendo criado, em seu sistema de informação, um módulo específico chamado e-Contas, onde cada Unidade
Gestora postou seu relatório.
Ressalta-se, que todo o procedimento de elaboração dos relatórios, obedecidas as regras editadas pelo TCU,
fora orientado, monitorado e controlado pela Coordenação de Gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal – CFCDF,
unidade orgânica subordinada a Subsecretaria do Tesouro, da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.
Cabe destacar que a CFCDF, na qualidade de unidade orgânica que compõe a estrutura da Subsecretaria do
Tesouro distrital e que tem como missão principal fazer a gestão do FCDF sob as orientações do gestor do mesmo, bem como
do seu gestor financeiro, elaborou e enviou, no mês de Abril/2015, o Relatório de Gestão (RG) 2014 do FCDF, no qual foram
prestadas informações consolidadas da Unidade Gestora Central do Fundo, UG 170392, compostas por aspectos técnicos
contábeis sobre a execução orçamentário-financeira e atendimento as recomendações dos órgãos de auditoria interno e
externo. Dito relatório foi acompanhado com dados referentes às execuções das despesas das áreas da educação e saúde
custeadas com recursos do FCDF.
2.2.3. Acompanhamento e Controle do Fundo Constitucional
Conforme as recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU), constantes do Relatório de Prestação de
Contas – Exercício de 2012 – FCDF, ficou sob a responsabilidade do Gestor do FCDF, ou seja, do Secretário de Estado de
Fazenda do Distrito Federal, o monitoramento da implementação de medidas para divulgação na internet da remuneração dos
servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal. Após inúmeras tratativas, as quais já vinham sendo feitas desde a publicação da lei que trata da transparência na
gestão pública, Lei nº 12.527/2011, a chamada “lei de acesso à informação”, enfim, a partir de do mês de Janeiro/2015, as
remunerações dos servidores dos mencionados órgãos passaram a ser publicadas no site da Corregedoria Geral do DF
(CGDF).
A CFCDF monitorou por meio de ofícios, e-mails e telefonemas, durante o corrente exercício, os pagamentos
referentes aos ressarcimentos de salários dos policiais civis cedidos a diversos órgãos do Distrito Federal, da União e de outros
Estados, que são pagos com recursos do FCDF.
Ressalte-se que, no mês de Setembro/2015, técnicos da CFCDF participaram de reunião na CGU, a qual
coordenada pelo Secretário-Executivo daquele órgão, com a presença de diversas autoridades da União e do Distrito Federal,
dentre elas o Gestor do FCDF, bem como seu Gestor Financeiro, cujo tema central do encontro foi à questão das cessões e
ressarcimentos dos salários dos servidores da área de segurança pública do DF cedidos e remunerados pelo FCDF;
Naquela oportunidade, foi informado pelo Secretário-Executivo que a CGU, com as participações dos Ministérios
da Fazenda e do Planejamento Orçamento e Gestão, preparava minuta de portaria conjunta visando disciplinar o assunto
cessão de servidores da área de segurança pública do DF cedidos e remunerados pelo FCDF. No entanto, até a presente data
(12/01/2016), dita portaria ainda não foi editada e a notícia que se tem, no momento, é que a aludida minuta se encontra em
análise sob os aspectos jurídicos no âmbito daqueles órgãos federais.
Um ponto relevante e que merece destaque é o fato de que o TCU, por meio da Decisão nº 3194/2014, decidiu
afastar a necessidade de o GDF ressarcir ao FCDF os valores pagos, com recursos deste, a carreira de Apoio às Atividades
São elas: Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, órgão central, (UG 170392); PMDF-FCDF (UG 170393); CBMDF-FCDF (UG 170394); PCDFFCDF (UG 170395); Assistência Médica – PMDF-FCDF (UG 170485) e Assistência Médica – CBMDF-FCDF (UG 170495).
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Policiais do DF e a carreira de Atividades Complementares de Segurança Pública, no período Junho/2004 a Junho/2009, no
montante de R$ 46.740.444,53 (quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta e três centavos) atualizado à época.
Portanto, o Plenário do TCU isentou o GDF de devolver ao FCDF dito valor, embora os votos que embasaram a
citada decisão tenham evidenciado que o GDF jamais deveria ter pagado as mencionadas carreiras com recursos do FCDF,
haja vista terem sido criadas e estruturadas pelo próprio GDF e não pela União nos termos do art. 21, inciso XIV, da
Constituição Federal. Porém, após esclarecimentos técnicos, sob a ótica orçamentário-financeira da Subsecretaria do Tesouro
distrital e defesa jurídica da Procuradoria-Geral do DF junto ao TCU, esta Corte de Contas federal resolveu acatar as
argumentações apresentadas e passou a considerar que os recursos foram aplicados de boa-fé no pagamento de carreiras que
dão suporte técnico-administrativo à área de segurança pública distrital. E mais, restou consignado nos autos do Processo TC
032.061/2008-1 que, a partir do mês de Julho/2009, aquelas carreiras passaram a ser totalmente custeadas com recursos do
Tesouro distrital.
Com o objetivo de proporcionar uma visão de adequação estrutural e conceitual aos cidadãos comuns, técnicos
e autoridades do GDF, TCDF e CLDF, bem assim da União, principalmente, do MPOG, MF, CGU e TCU, voltadas para o
contexto de uma dimensão governamental ocupada pelo FCDF no âmbito do GDF, o governo local resolveu editar o Decreto nº
36.287, de 20/01/2015, publicado no DODF nº 16, de 21/01/2015, p. 14, que, em apertada síntese, dispõe sobre a gestão dos
recursos do FCDF. Cabendo ressaltar que a edição desse decreto vem ao encontro de recomendações feitas pela CGU,
quando das auditorias realizadas no FCDF como um todo, ou seja, auditorias realizadas em todas as Unidades Gestoras que
compõem o FCDF.
A CFCDF também preparou informações requeridas pelo TCU, as quais relacionadas a Notas de Auditoria
encaminhadas aos gestores do FCDF, as quais tratavam sobre questionamentos feitos a respeito da execução orçamentáriofinanceira do fundo, englobando: referencial monetário, valores de aportes anuais de recursos, pagamentos feitos a
aposentados nas áreas de educação e saúde, ressarcimento de salários de servidores cedidos, alterações na forma de
execução da despesa nas áreas de educação e saúde etc. Os esclarecimentos foram prestados e encaminhados oficialmente
ao TCU pelo Gestor Financeiro do FCDF, respeitando-se os prazos estipulados e a tramitação de praxe.
Dentre as notas técnicas elaboradas pela CFCDF, destaca-se a Nota Técnica 02/2015, na qual foi desenvolvido
um raciocínio quanto à evolução histórica no que tange a atualização dos recursos aportados anualmente pela União ao FCDF
em função da variação da Receita Corrente Líquida (RCL) da própria União, bem como, na NT, outros temas de grande
relevância foram abordados, tais como: superávit financeiro, criação de fundo específico pela União para recepcionar receita de
contribuição dos militares e bombeiros militares descontada na fonte etc. Cabendo frisar que a CFCDF também atendeu
demandas oriundas da CGDF versando sobre temas voltados à gestão do fundo.
Importante frisar que a CFCDF teve participação decisiva nas discussões em reuniões feitas no âmbito da
PGDF e da SEF sobre emendas que tramitam no Congresso Nacional. Destaca-se, para tanto, a emenda que cria o Fundo
Nacional de Segurança Pública onde a CFCDF apresentou sugestão visando preservar os recursos do FCDF garantidos pela lei
de sua criação (Lei nº 10.663/2002), quando percebeu que a intenção do projeto inicial da emenda era retirar recursos do
FCDF. Assim, pelo que se tem de conhecimento, a sugestão apresentada pela CFCDF junto a PGDF e a Coordenação de
Relações com o Congresso Nacional, da Subsecretaria de Articulação Federal, da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais do Distrito Federal, fora acatada pelo relator da emenda.
Nos meses de Setembro e Outubro próximos passados, técnicos da CFCDF participaram de reuniões realizadas
com técnicos da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda (SPOA/MF), técnicos
das UGs PCDF, PMDF e CBMDF, reuniões essas que aconteceram tanto na SPOA/MF, setor contábil, como nas UGs PMDF e
PCDF, para tratar de conformidades contábeis e orientações as UGs sobre a contabilização das folhas de pagamento e demais
despesas.
Com a edição do Decreto nº 36.240, de 02/01/2015, publicado no DODF, Edição Extra, de 02/01/2015, que
dispõe sobre mecanismos de Governança no âmbito do Distrito Federal, e instituiu a Governança-DF e outros atos normativos
editados posteriormente, despesas com manutenção e investimento das UGs que compõem o FCDF somente passaram
acontecer após deliberação do plenário da Governança-DF.
Um assunto de extrema relevância desenvolvido pela CFCDF em 2015 e que merece destaque diz respeito à
elaboração do Planejamento Estratégico do FCDF para o período 2015-2017 da UG 170392, encaminhado à CGU como parte
integrante do Plano de Providências, este atualizado anualmente, por exigência da própria CGU. O referido planejamento
estratégico é fruto de recomendação feita por esse órgão de controle interno da União, haja vista ter sido constatado em
procedimentos de auditorias que havia a necessidade de um documento formal com objetivo claro e preciso da missão do
FCDF, bem como com metas e indicadores de desempenho para fins de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade da
gestão dos recursos do referido fundo.
2.2.4. Proposta Orçamentária do Fundo Constitucional

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

390

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEF

A partir de junho de 2015, foi dado início à elaboração da proposta orçamentária do FCDF, tendo sido enviados
ofícios às Unidades Gestoras para apresentarem suas demandas para o exercício de 2016. Após análise e levantamento de
dados e projeções, bem como realização de reuniões em conjunto com as referidas unidades visando orientar, dirimir dúvidas e
consolidar a proposta orçamentária apresentada, a mesma foi consolidada e inserida no Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento – SIOP com os seguintes montantes:
 Pessoal e Encargos Sociais – R$ 10.833.170.478 (dez bilhões, oitocentos e trinta e três milhões, cento e
setenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais);
 Outras Despesas Correntes – R$ 1.056.816.473 (um bilhão, cinquenta e seis milhões, oitocentos e
dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais);
 Investimentos – R$ 127.331.254 (cento e vinte e sete milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais).
A soma dos valores apresentados perfaz o orçamento total destinado ao FCDF para o exercício de 2016, qual
seja: R$ 12.017.318.205 (doze bilhões, dezessete milhões, trezentos e dezoito mil e duzentos e cinco reais).
2.2.5. Conformidade Contábil do Fundo Constitucional
O processo de verificação da conformidade contábil ocorre, mensalmente, de forma a obedecer ao calendário
estabelecido pelo Governo Federal para o fechamento contábil do mês, quanto às consistências das informações contábeis,
sintética e analítica, bem como a conformidade dos registros realizados pelos executores de cada Unidade Gestora. Para tanto,
são verificadas e analisadas, no SIAFI, as seguintes transações: CONRAZÃO, BALANSINT e Balancete, bem como o “módulo
auditor de rotina contábil” CONDESAUD (Consultor Desequilíbrio de Equação e Auditor). Por sua vez, para fins de registro da
conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras do FCDF, UGs:
170392, 170393, 170394, 170395, 170397, 170399, 170484, 170485 e 170495 e do órgão 25915, utiliza-se o módulo
“CONFORM”.
2.3. Dívida Pública e Ajuste Fiscal
No exercício de 2015, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, relacionados à situação
fiscal do Distrito Federal envolvendo a apuração do resultado primário e dos limites de endividamento do Distrito Federal,
segundo metodologias definidas pela legislação em vigor e adotadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, como também, no
acompanhamento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF/DF.
No desempenho de suas competências prestou, ainda, por força legal, informações sobre a evolução da dívida
pública fundada, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa do DF e ao Tribunal de Contas do DF.
Além disso, atuou na elaboração das projeções e cálculos dos juros e amortizações da dívida pública fundada,
do Pasep, que subsidiaram a elaboração do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta
orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º,
inciso III.
Para subsidiar a captação de operações de crédito acompanha sistematicamente o Serviço Auxiliar para
Transferências Voluntárias – CAUC.
Com a necessidade de garantir o cumprimento dos ditames da Lei Complementar 101/2000, elaborou quadros
mensais, bimestrais e quadrimestrais sobre evolução da dívida publica e serviço da dívida da Administração Direta além de
consolidar os quadros da Indireta, para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e fornecer
demonstrativos contendo a posição da Dívida Pública Fundada para a execução do Relatório de Gestão Fiscal.
2.3.1. Evolução da Dívida Pública Fundada
2.3.1.1. Projeção do Serviço da Dívida
O pagamento do Serviço da Dívida Fundada Interna e Externa em 2015 alcançou R$ 438 milhões. A projeção
para a liquidação total da dívida se estende até 2039. Observamos uma trajetória de crescimento até o ano de 2018, em função
de liberações dos empréstimos externos e internos. Dentre os empréstimos externos, somente os: Programa de Transporte
Urbano do DF e Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – Procidades, contratados junto ao BID, encontra-se em fase
de liberação. Já os contratos de empréstimos internos em fase de liberação são:
Junto ao BNDES:
 Complementação de Fonte de Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários; e
 Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - PROINVESTE
Junto à CAIXA:
 Implantação do Sistema de Abastecimento de Águas de Águas Lindas e Adjacências;
 Implantação de Sistema de Abastecimento de Esgotamento de Águas de Águas Lindas e Adjacências;
 Pró-Moradia para Infraestrutura e Saneamento do DF,
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 Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Mestre D’armas;
 Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Arapoanga;
 Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Sol Nascente/Ceilândia;
 Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul;
 Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul - Complementação;
 Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste;
 Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Arniqueira – DF;
 Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritizinho Sobradinho – DF;
 Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires
– DF;
 Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão Porto Rico;
 Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios – PNAFM;
 Ampliação da DF – 047 para o acesso ao aeroporto;
 Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte;
 Implantação do Trecho 1 - Aeroporto Internacional de Brasília/Terminal Asa Sul – VLT; e
 Programa de Financiamento de Contrapartida do PAC – CPAC.
 Junto ao Banco do Brasil:
 Empreendimento Residencial Parque do Riacho - 5ª Etapa - Riacho Fundo II; e
 Mobilidade Integrada.
Assim, a partir de 2022, será retomada a trajetória de decréscimo conforme as projeções demonstradas no
quadro a seguir:
R$ Mil
Ano

Amortizações

Encargos

Total

Ano

Amortizações

Encargos

Total

2.015

215.928

222.211

438.139

2.028

396.097

120.903

517.000

2.016

262.326

266.155

528.481

2.029

347.809

96.714

444.523

2.017

312.814

310.809

623.624

2.030

257.035

78.195

335.230

2.018

348.209

335.099

683.308

2.031

250.794

62.700

313.494

2.019

375.479

342.467

717.946

2.032

250.055

47.301

297.356

2.020

424.362

325.807

750.169

2.033

191.659

32.003

223.662

2.021

428.752

298.341

727.093

2.034

150.351

18.274

168.625

2.022

406.006

272.109

678.115

2.035

108.649

8.570

117.219

2.023

399.033

247.227

646.260

2.036

63.563

2.270

65.832

2.024

401.295

222.458

623.753

2.037

9.762

253

10.015

2.025

401.728

197.560

599.288

2.038

9.762

140

9.902

2.026

401.253

171.896

573.149

2.039

4.881

28

4.909

2.027

401.689

146.389

548.078

2.3.1.2. Estoque da Dívida Interna por Credor
A Dívida Fundada Interna é composta por trinta e cinco contratos, sendo um junto a Secretaria do Tesouro
Nacional – STN, referente ao refinanciamento da dívida, vinte e oito com a Caixa Econômica Federal, quatro contratos junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e dois contratados recentes junto ao Banco do Brasil - BB.
O estoque da Dívida Fundada do contrato da STN vem sofrendo acréscimo em relação ao exercício anterior,
devido à elevação do IGP-DI no decorrer do ano. A dívida com a CAIXA e BB sofreu acréscimo em função dos desembolsos
das operações. A STN é credora de 41%, o BNDES de 12%, o BB de 17% e a CAIXA de 30%.
Quadro 102
CREDOR
STN

2010

2011
1.127,1

2012
1.147,8

2013
1.192,0

R$ Milhões
2015

2014
1.211,8

1.211,0

1280,0
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BNDES
BB
CAIXA
TOTAL
Em valores correntes.

250,7

302,8

278,0

254,0
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396,6
363,0

0,2

0,1

0

0

0

289,6

302,0

465,1

631,9

907,3

554,0
952,0

1.667,6

1.752,7

1.935,1

2.097,7

2.514,9

3149,0
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2.3.1.3.. Estoque da Dívida Externa por Credor
A Dívida Fundada Externa refere-se a cinco contratos, sendo três contraídos junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID e dois, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. O crescimento da
dívida teve um acréscimo em virtude das liberações ocorridas no período, bem como pela grande alta do dólar.
Quadro 103
CREDOR

2010

STN

2011

2012

2013

R$Milhões
2015

2014

1.127,1

1.147,8

1.192,0

1.211,8

1.211,0

1280,0

250,7

302,8

278,0

254,0

396,6

363,0

0,2

0,1

0

0

0

554,0

CAIXA

289,6

302,0

465,1

631,9

907,3

952,0

TOTAL

1.667,6

1.752,7

1.935,1

2.097,7

2.514,9

3.149,0

BNDES
BB

Em valores correntes.

2.3.2.. Evolução do Serviço da Dívida
2.3.2.1.. Serviço da Dívida Interna
Em 2015, as despesas com serviço da Dívida Interna do Distrito Federal (administração direta) foram de R$
142,5 milhões com amortização e R$ 204,1 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R$ 346,6 milhões.
Quadro 104
R$ Milhões
Pagamento do Serviço da Dívida Interna
2010

CREDOR

2011

2012

2013

2014

2015

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

STN

30,3

66,5

32,0

64,2

39,3

71,9

44,4

73,8

49,8

74,8

56,1

76,8

BNDES

30,4

18,1

30,0

23,8

42,5

23,6

24,0

18,3

25,1

16,9

34,4

28,2

CAIXA

12,2

29,2

12,5

26,2

15,5

29,8

17,0

48,4

25,9

71,6

52,0

84,6

BB

0,2

0,01

0,1

0,01

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

14,5

TOTAL

73,1

113,8

74,6

114,2

97,4

125,3

85,4

140,5

100,8

163,3

142,5

204,1

Em valores correntes

2.3.2.2. Serviço da Dívida Externa
As despesas com o serviço da Dívida Externa do Distrito Federal foram assim distribuídas: R$ 73,4 milhões com
amortização e R$ 18,0 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R$ 91,4 milhões.
Quadro 105
R$ Milhões
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Em valores correntes

Pagamento Do Serviço Da Dívida Externa
Amortização
Encargos
26,0
18,2
27,2
15,6
22,7
9,9
38,0
11,5
57,1
12,2
65,2
12,5
73,4
18,0

Total
44,2
42,8
32,6
49,5
69,3
77,7
91,4

2.3.3 Operações de Créditos
2.3.1. Liberações
contratos:

Em 2015 foram liberados R$ 580,7 milhões em operações de crédito. Foram liberados recursos nos seguintes
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CAIXA – Implantação do Sistema de Abastecimento de água de Águas Lindas e Adjacências R$13.301.184,23,
Implantação do Sistema de Esgotamento de Águas Lindas R$10.460.373,88, Programa Pró-Moradia - Obras de infraestrutura e
saneamento - Sol Nascente R$983.273,69, Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios –
PNAFM R$13.862.726,84, Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul R$9.384.314,43 e Programa de Financiamento de
Contrapartida do PAC – CPAC R$18.636.328,32.
BB – Empreendimento Residencial Parque do Riacho - 5ª Etapa - Riacho Fundo II R$41.324.110,30 e
Mobilidade Integrada R$450.024.999,99.
Nos contratos da dívida externa as liberações ocorreram da seguinte forma:
BID – Programa de Transporte Urbano do DF R$ 17.227.128,20; e
BID – Programa de Desenvolvimento Econômico do DF R$ 5.540.788,56.
O quadro a seguir demonstra a evolução das liberações nos últimos 6 anos:
Quadro 106
R$ Milhões
LIBERAÇÕES OCORRIDAS
DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
Em valores correntes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

125,5
166,5

109,9
43,3

191,6
21,7

181,2
9,2

461,1
26,8

557,9
22,8

2.3.2.. Novas operações de crédito
Em 2015 foram contratadas às operações de crédito interna, MOBILIDADE INTEGRADA – BB, no valor de R$
500 milhões e CPAC RIACHO FUNDO II - 5ª ETAPA, no valor de R$ 68 milhões.
Quando das negociações de novos pleitos de operações de crédito interna e externa no decorrer de 2015, o
anexo V, da 12ª revisão do Programa de Ajuste Fiscal do Distrito Federal teve como base as previsões de novas operações de
crédito a seguir discriminadas:
2.3.3.. Operações de crédito externas
1. Brasília Sustentável II – BID, valor do financiamento: R$233 milhões, para o período de 2015 a 2018;
2. PRODETUR – BID, valor do financiamento: R$75 milhões, para o período de 2016 a 2018;
3. Programa Rural – BID, valor do financiamento: R$82 milhões, para o período de 2016 a 2017;
4. PROFISCO SEF- BID, valor do financiamento: R$75 milhões, para o período de 2015 a 2018.
2.3.4. Operações de crédito internas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CPAC Planaltina - Caixa, valor: R$ 60 milhões, período de 2015 a 2017;
CPAC São Sebastião Crixá - Caixa, valor: R$ 45 milhões, período de 2015 a 2017;
CPAC São Sebastião Nacional - Caixa, valor: R$ 52 milhões, período de 2015 a 2017;
CPAC Riacho Fundo II - 3ª etapa - Caixa, valor: R$ 21 milhões, período de 2015 a 2017;
CPAC Riacho Fundo II - 4ª etapa - Caixa, valor: R$ 25 milhões, período de 2015 a 2017;
CPAC Vargem da Bênção – Caixa, valor: R$ 98 milhões, período de 2015 a 2017;
CPAC Recanto das Emas - BB, valor: R$ 28 milhões, período de 2015 a 2016;
CPAC Sobradinho Nova Colina - BB, valor: R$ 41 milhões, período de 2015 a 2016;
CPAC Itapoã Parque - BB, valor: R$ 47 milhões, período de 2015 a 2017;
Obras Eixo Norte – Caixa, valor: R$ 322 milhões, para o período de 2015 a 2018;
Aquisição de 10 Trens para o a Linha 1 do Metrô - Caixa, valor : R$ 220 milhões, período: 2015 a 2017;
Estação 104, 106 e 110 Sul Metrô – Caixa, valor: R$ 75 milhões, para o período de 2015 a 2017;
Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, valor : R$ 50 milhões, período: 2015 a 2017.
Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública – BNDES, valor: R$ 7 milhões, período: 2015 a
2016.
15. Aquisição de 10 veículos para linha 1 do VLT - BNDES, valor: R$ 120 milhões, período: 2016 a 2018.
16. Ligação Torto Colorado - BNDES, valor: R$ 80 milhões, período de 2015 a 2017.
17. Trevo de Triagem Norte - Caixa, valor:: R$ 98 milhões, para o período de 2015 a 2017.
2.3.5. Capacidade de Endividamento
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Com relação à aprovação de novas operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de
autorização submetem-se aos ditames da Resolução 40 e 43 do Senado Federal de 2001. Os dados apurados da Capacidade
de Endividamento são publicados anualmente no Balanço Geral do Distrito Federal.
2.4. Acompanhamento do Programa de Ajuste Fiscal
No ano de 1999, o Governo do Distrito Federal refinanciou sua dívida fundada interna com a União, ao amparo
da Lei 9.496/97, assinando o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Distrito Federal – PAF/DF, parte integrante do
contrato de renegociação da dívida com previsão para o período de 30 anos. O PAF/DF é revisado anualmente com ações
corretivas de ajuste fiscal ao longo do referido contrato.
O Programa prevê em sua revisão anual a definição de metas que envolvem o controle efetivo da execução da
despesa e realização da receita pública, o cumprimento de compromissos e ações previstas, a elaboração de relatório anual
com prazo de entrega para até 31 de maio de cada exercício e ainda, o recebimento da equipe de técnicos da Secretaria do
Tesouro Nacional, com objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas pelo PAF/DF para o exercício em análise e
formulação de metas para o triênio seguinte.
A última revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF/DF, pelo Governo do Distrito Federal foi
realizada em 10 de dezembro de 2014, para o período de 2014-2016.
A Secretaria do Tesouro Nacional – STN avalia, anualmente, a execução do programa de ajuste referente ao
exercício anterior. Para o ano de 2014, o Distrito Federal apresentou os seguintes resultados:
a) Meta n.º 1: manter relação ajustada Dívida Financeira/Receita Líquida Real a 1; O DF cumpriu a meta com
a relação de 0,23 da RLR.
b) Meta n.º 2: apresentar resultado primário deficitário em até R$ 430 milhões; O DF apresentou resultado
primário deficitário de R$ 2.277 milhões, expurgadas receitas e despesas previdenciárias. Dessa forma, não atingindo a meta
estabelecida;
c) Meta n.º 3: limitar a despesa com pessoal a 60% da Receita Corrente Líquida; O DF cumpriu a meta com a
relação de despesa com pessoal/RCL igual a 56,98%, excluídas as despesas previdenciárias.
d) Meta n.º 4: alcançar receita de arrecadação própria no valor de R$ 12.006 milhões; O DF arrecadou receitas
no montante de R$ 11.465 milhões, excluídas as receitas previdenciárias, aquém da meta em 541 milhões.
e) Meta n.º 5: meta estabelecida na forma de compromissos, com destaque para limitar a relação de 41,97%
para as Outras Despesas Correntes em relação à RLR; O DF apresentou o índice de 43,21% com Outras Despesas Correntes
em relação à RLR, expurgadas receitas e despesas previdenciárias.
f) Meta n.º 6: limitar os gastos de investimentos e demais despesas de capital a 15,26% da Receita Líquida
Real anual – RLR; O DF apresentou um índice de 14,52% para as despesas de investimentos em relação à RLR.
De acordo com as indicações, decorrentes do processamento do conjunto de informações encaminhadas, de
que houve o descumprimento das metas 1 e/ou 2 do Programa, o Distrito Federal terá sua adimplência suspensa em relação às
metas e aos compromissos do Programa. Em 2014, o DF não cumpriu a meta 2.
Por consequência, a suspensão da continuidade do processo de análise e conclusão da verificação de limites e
condições das operações pleiteadas pelo DF, junto à STN, conforme Art. 5º da RSF nº 43. Além disso, cobrança a título de
amortização extraordinária, por meta não cumprida, de valor correspondente a vinte e cinco centésimos por cento da Receita
Líquida Real - RLR, média mensal, a ser exigida juntamente com a prestação devida, por seis meses consecutivos.
Posteriormente, a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional que conclua pelo descumprimento das metas e
compromissos, de acordo com o inciso IV, do parágrafo único, do artigo 26 da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24/08/01,
poderá o Ministro de Estado de Fazenda revisar a avaliação pelo descumprimento de metas e compromissos à vista de
justificativas fundamentadas.
Nesse sentido, o Distrito Federal solicitou ao Ministro que reavaliasse o descumprimento, assim conforme
despacho em 03 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 07 de dezembro de 2015, considerou
adimplente em relação às metas e compromissos estabelecidos no Programa para o exercício de 2014.
Verifica-se na tabela abaixo os resultados apresentados pelo Distrito Federal em cumprimento às metas
estabelecidas no PAF-DF para o período de 2010 a 2014.
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Evolução das Metas Acordadas no PAF-DF
ACOMPANHAMENTO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL-PAF/DF
ANO
METAS

META 1
Dívida Financeira/RLR

META 2
Resultado Primário
(R$ milhões)

REALIZADO

METAS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,24

0,24

0,23

0,22

0,23

≤1

≤1

130

54

-433

-946

-2.277

-1.173

-1.334

META 3
Despesa Pessoal/RCL

48,99%

53,06%

52,28%

51,51%

56,98%

60%
(projeção de
comprometimento
de 52,98%)

60%
(projeção de
comprometimento
de 53,80%)

META 4
Receita Própria
(R$ milhões)

7.819

8.649

9.496

10.818

11.465

13.256

14.412

META 5 *
Outras Despesas
Correntes/RLR

43,87

40,38%

44,40%

46,12%

43,21%

43,51%

42,63%

META 6
Investimentos/RLR

11,51%

10,35%

15,76%

15,55%

14,52%

17,96%

17,89%

* A meta n.º 5 é estabelecida também na forma de compromissos não mensuráveis.

Por fim, em 2015 o Distrito Federal optou pela manutenção das metas e dos compromissos estabelecidos na
décima segunda revisão do Programa, vigente para o período 2014-2016, devendo obrigatoriamente revisar em 2016 para o
triênio 2016-2018.
2.5. Cadastros Informativos
O CAUC foi criado pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 4 de maio de 2001, sucedida pela Instrução Normativa
nº 2, de 2 de fevereiro de 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a qual disciplina a coleta e o fornecimento de
informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios, para a realização de transferências
voluntárias.
O CAUC consiste num subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas as unidades do Governo Federal e, na internet, no sítio da Secretaria
do Tesouro Nacional.
O objetivo do CAUC é simplificar a verificação, pelo gestor público do atendimento pelos entes federativos
beneficiários de transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e legislação aplicável.
O CAUC consolida num só lugar, a verificação das documentações comprobatórias exigidas no momento da
formalização de um convênio, bem como para contratar operações de créditos.
O acompanhamento é diário e visa identificar a inclusão do Governo do Distrito Federal como inadimplente junto
à União ou entidades federais. Tarefa de caráter inadiável, em se considerando as diversas implicações para o governo local,
inclusive quanto ao impedimento de órgãos e entidades do GDF receberem transferências de recursos da União e contratar
operações de crédito.
2.5.1. Certidão Negativa – CND junto a RFB e a PGFN
A Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União é um documento emitido pela
Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que comprova a inexistência de débitos,
com validade de 180 dias.
Regularmente são feitas consultas ao site da Receita Federal do Brasil, com a finalidade de acompanhar o
relatório de situação fiscal, pois caso algum órgão do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal, apresente
alguma pendência, têm-se que regularizar imediatamente, para não ocasionar atrasos quando da renovação da citada Certidão.
A atual certidão relativa ao Governo do Distrito Federal tem prazo de validade até o dia 02 de fevereiro de 2016.
2.6. Contribuição ao Programa e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
O PASEP foi instituído pela Lei Complementar n° 8, de 03/12/70, com a finalidade de constituir um fundo para
prover o servidor público de um abono anual e saque dos depósitos em seu nome, por motivo de casamento, aquisição de casa
própria, aposentadoria ou morte.
Posteriormente, por força do art. 239 da Constituição Federal, o PASEP passou a financiar, também, programas
de desenvolvimento econômico, através do BNDES e o programa de seguro - desemprego.
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A Lei nº 9.715, de, 25/11/98 estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público interno, passariam a
contribuir para o PIS/PASEP com base no valor mensal das suas receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes
e de capital recebidas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades públicas.

Contribuições da Administração Direta e Fundos
R$ MILHÕES

ANO

2011
105,54

Valores pagos

2012

2013

2014

2015 (*)

111,40

124,98

134,45

95,48

(*) Com apuração até novembro/2015.

2.7. Haveres do Tesouro do Distrito Federal
O acompanhamento do regular ingresso no Tesouro Distrital dos dividendos financeiros provenientes do
resultado anual das empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal o qual, na condição de acionista
único, majoritário ou minoritário, por meio da COGOV/SUTES/SEF incumbe o exame crítico das alterações da composição
anual do capital social das sociedades de economia mista com vistas à avaliação da gestão administrativa de seus haveres
mobiliários.
O grau de participação dos recursos do Tesouro na execução financeira anual das empresas públicas
dependentes do orçamento fiscal do Distrito Federal tem seu exame crítico efetivado traduzido pela evolução individual e total
dos índices de dependência operacional dos repasses financeiros efetivados pelo Tesouro do Distrito Federal.
2.8. Empresas Estatais Dependentes (Posição de 01/12/2015)
As empresas do Distrito Federal com execução financeira condicionada à efetivação de repasses do Tesouro
Distrital, denominadas empresas dependentes, são as seguintes:
 EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
 NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
 METRÔ - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
 TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
 CODEPLAN - Companhia de Planejamento do Distrito Federal
 CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
No exercício de 2015, o total de recursos das empresas dependentes atingiu o valor de R$ 1.388 milhões,
posição de 1 de dezembro de 2015, com participação de recursos do Tesouro da ordem de R$ 1.235 milhões, configurando,
portanto, o índice de dependência total (Idt) de 89%, conforme o seguinte quadro demonstrativo:
Quadro 109 - Receita total por fonte de recurso e índice de dependência (Idt%) – 2015
Total
1.387.745.534
Fonte: SIGGO 01/12/2015

Indices De Dependências Das Empresas Estatais Do Distrito Federal
*Receita Realizada Acumulada (R$)
Própria
Tesouro – DF
152.634.467
1.235.111.067
*Valores correntes

Índice de Dependência
89,00%

Avaliando os dados das empresas desde o ano de 2007, obtém-se uma evolução dos índices de dependência,
com o índice caindo até 2012, porém, voltando a subir nos anos seguintes.
Neste ano, o índice global apresentou expressiva alta em relação à 2014. Contribuiu para o aumento da
dependência do Tesouro, principalmente, o aporte do Tesouro no METRÔ-DF (R$ 245,4 milhões), 34,8% superior ao
apresentado em 2014 (R$ 182 milhões), bem como o repasse recebido pela CODHAB no corrente exercício (R$ 96,3 milhões),
que foi 104,2% maior que a transferência de recursos do Tesouro realizada no ano anterior (R$ 47,2 milhões). As demais
empresas receberam repasses do Tesouro menores em relação à 2014.
Com esta situação, o índice voltou a apresentar a dependência verificada no ano de 2008, quando apresentou
um idt de 88,05%. Os gastos tem mantido uma tendência clara em relação à Receita Corrente Líquida (até o 2º Quadrimestre
de 2015) – apresentando um comprometimento médio próximo a 7,5% no período de 2007 a 2015.
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DEPENDÊNCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS DO DISTRITO FEDERAL
* EVOLUÇÃO DOS GASTOS DO TESOURO COM AS EMPRESAS 2007-2015 (R$ milhares)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EMATER
BRASILIATUR
NOVACAP
METRÔ
TCB
CODEPLAN
CODHAB
TOTAL
RCL/DF**
GASTOS/RCL

52.938
10.855
234.674
201.089
10.583
187.471
CRIADA EM 2008

697.609
8.165.043
8,54%

Fonte: SIGGO 01/12/2015

ÍNDICES DE DEPENDÊNCIA (ID) DAS EMPRESAS ESTATAIS DO DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO DA DEPENDÊNCIA 2007 / 2015
ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DAS EMPRESAS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EMATER
BRASILIATUR
NOVACAP
METRÔ
TCB
CODEPLAN
CODHAB
TOTAL

98,15%
94,37%
98,31%
80,86%
76,19%
99,19%
CRIADA EM 2008

92,31%

2014

2015

54.859
56.440
65.721
79.064
82.830
78.181
97.209
87.909
25.706
56.697
32.924
ATIVIDADE ENCERRADA
257.449
279.827
310.935
387.715
511.422
863.107
832.508
663.456
185.418
244.472
286.827
267.640
185.599
209.177
182.009
245.383
13.506
10.539
10.826
11.002
12.033
79.720
60.433
12.319
84.324
102.031
98.384
107.058
114.461
121.621
139.516
129.730
5.068
20.078
32.574
13.515
12.120
17.361
47.154
96.314
626.329
770.086
838.191
865.994
918.465
1.369.167
1.358.829
1.235.111
9.626.476
10.254.999
11.485.148
12.859.744
13.758.411
15.811.905 16.802.788 18.291.933
6,51%
7,51%
7,30%
6,73%
6,68%
8,66%
8,09%
6,75%
* em valores correntes nos respectivos anos
** Até o 2º Quadrimestre em 2015

95,53%
72,19%
98,96%
76,07%
79,69%
92,18%
85,12%
88,05%

93,40%
87,06%
99,63%
77,48%
53,71%
99,90%
46,57%
86,84%

98,28%
88,32%
99,54%
77,29%
56,45%
99,99%
32,33%
83,32%

99,79%

96,91%

97,81%

2014

2015

98,12%

98,21%

68,60%
64,15%
85,69%
100,00%
83,87%
72,95%

95,65%
72,55%
55,39%
100,00%
84,20%
89,00%

ATIVIDADE ENCERRADA

61,88%
74,82%
56,47%
99,94%
30,42%
70,15%

42,80%
63,70%
56,41%
100,00%
44,20%
52,94%

72,58%
63,02%
88,60%
99,99%
76,12%
74,60%

Fonte: SIGGO 01/12/2015

O equilíbrio em conta corrente das empresas estatais dependentes dá-se, por definição, em consequência dos
repasses efetivados pelo Tesouro do Distrito Federal para cobertura das despesas anuais fixadas pelo orçamento fiscal.
A evolução dos repasses anuais do Tesouro do DF para cobrir despesas destas empresas (em valores
nominais) mostra que o índice de dependência tem se mantido elevado, sendo que os valores transferidos tiveram aumento até
o ano de 2013, invertendo para queda a partir de 2014, que se acentuou no corrente exercício, tendo em vista os esforços
realizados pela Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal – GOVERNANÇA-DF, em
especial pela GOVERNANÇA-EP, bem como pela Subsecretaria do Tesouro, para contenção de gastos nas empresas em que
o GDF possui participação acionária.
Dessa forma, a implementação de diretrizes de governança corporativa na administração dos haveres do Distrito
Federal, em poder das empresas públicas, configuram importante possibilidade de estruturação das ações no sentido de
aperfeiçoar o controle dos riscos fiscais, inclusive no equacionamento de questões relacionadas aos passivos contingentes e na
diminuição do índice de dependência das empresas que constam do orçamento fiscal do Distrito Federal.
2.9. Gestão Financeira do Distrito Federal
a) Gerenciamento e controle do ingresso de recursos públicos, oriundos de diversas fontes, a exemplo dos
repasses da União, convênios, arrecadações e contribuições;
b) Execução da programação financeira aprovada, acompanhando e analisando a realização das despesas de
que trata o cronograma mensal de desembolso;
c) Conferências e acompanhamento das Ordens Bancárias junto ao Banco de Brasília, referentes às Folhas de
Pagamento da Administração Direta do Poder Executivo, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas;
d) Acompanhamento da movimentação dos limites orçamentários’ autorizados e liberação dos recursos
financeiros necessários às Unidades integrantes do sistema de programação financeira;
e) Conciliação bancária das contas do Tesouro, Convênios e Fundos, conferindo e ajustando os movimentos
diários dos extratos das mais de 400 contas do Banco do Brasil, 105 contas no Banco de Brasília e 45 contas na Caixa
Econômica Federal;
f) Conferência e encaminhamento aos bancos, dos pedidos de abertura de contas correntes;
g) Controle e execução das aplicações financeiras dos saldos das contas gerenciadas pelo Tesouro;
h) Recebimento de depósitos judiciais, cauções, fianças, seguro garantia, guia de tributos, taxas, reposição de
valores ao GDF, ressarcimentos decorrentes de prejuízos causados ao Erário e restituições de cauções, fianças, depósitos em
títulos ou em espécie;
i) Gerenciamento dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos ao GDF;
j) Fechamento, diário, do Caixa do Tesouro, mediante conferência das movimentações bancárias nos extratos;
k) Controle de emissão de Previsão de Pagamento para melhor acompanhamento do fluxo de caixa;
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l) Atendimento de solicitação às Unidades/Entidades, fornecendo-lhes cópias das conciliações bancárias, de
extratos bancários, de declarações de saldos, e de detalhamento da conta contábil.
m) Acompanhamento financeiro dos fundos especiais do Distrito Federal. Foram apuradas as receitas de cada
fundo que eram arrecadados pelo Tesouro para, logo após, serem repassadas mensalmente a cada um. Em alguns casos, o
repasse foi feito através de Solicitação de Recursos – SR.
Atividades de Pagamento e Controle Financeiro
Setor

Ações desenvolvidas
Emissão de Ordens Bancárias - OBs a Fundos
Emissão de Ordens Bancárias - OBs - Conta Única

Gerência de Pagamento

2015
200
56700

Conciliação bancária das contas (Única, Movimento e Vinculadas)
Cadastro e abertura de contas
Lançamentos de resgates e aplicações
Lançamentos de receitas
Estornos de OBs (rejeitadas/devolvidas )
Compensação de OBs
Lançamentos de valores a compensar (reversão a regularizar)
Lançamentos de valores pendentes

Gerência e Conciliação Bancária

7528
18
1738
5040
2207
17995
3
75

Fonte: COGEF/SUTES

Atividades de Tesouraria
Quantidade
Até 07.12.2015

Documentos
DAR - Documento de Arrecadação / DODF
Alvará de Levantamento
DDAR - Demonstrativo diário de Arrecadação
GR - Guia de Recolhimento
DAR de Caução - Recebimento de todas as modalidades
OB - Devolução de Caução em (espécie) Atualizada

0
843
230
544
1068
154

Devolução de Caução (Fiança Bancária, seguro garantia e
Título da Dívida Pública)
NL - Nota de Lançamento
MC - Movimento de Caixa
Cheques devolvidos por insuficiência de fundos (outros)

1187
3482
230
3
Fonte: COGEF/SUTES

Conciliação Bancária de Contas Correntes do Tesouro/DF, Convênios, Fundos e elaboração de relatórios mensais
Bancos
BRB
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Total

Convênios
88
230
83
401

Fundos
38
16
01
55

Total
126
246
84
456
Fonte: COGEF/SUTES

Atividade de Controle de Compensação e Cancelamento Diário de Ordens Bancárias Mediante Exame de Extratos
Bancários Extraídos do SIGGO
Mês/Ano
01.01 a
08.12.2015

BRB
C/C
1250

Aplicação Financeira
150

3. GESTÃO ESTRATÉGICA

BB
C/C
600

Aplicação Financeira
140

CEF
C/C
75

Aplicação Financeira
32
Fonte: COGEF/SUTES

Uma das ferramentas usadas para dar sustentabilidade ao procedimento operacional de uma instituição pública
é a gestão estratégica, cuja responsabilidade cabe a alta administração, que busca o envolvimento integrado de todos para
planejar, gerenciar, executar, acompanhar e corrigir os rumos, quando necessário.
Nesse contexto, foi criada na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal a
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – ASGEP/SEF, que tem várias competências, dentre elas: elaborar o planejamento
estratégico da SEF; coordenar o alinhamento, a elaboração, a execução e o monitoramento de programas, projetos e ações
estratégicas da Secretaria; identificar os processos de trabalho e propor melhorias àqueles considerados críticos ou prioritários;
e identificar e desenvolver metodologias de gestão de projetos, processos, pessoas, conhecimento e qualidade.
A ASGEP é composta por duas unidades: a Unidade de Execução e Monitoramento de Programas – UEMP,
responsável principalmente por coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a execução de projetos inseridos em programas de
financiamentos com recursos extraorçamentários, contratados pelo Distrito Federal e administrados pela SEF; e a Unidade de
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Gestão de Projetos – UGEP, criada para orientar e promover ações de suporte ao gerenciamento de projetos, programas e
ações estratégicas da SEF, desenvolvendo metodologias e melhores práticas na gestão e monitoramento de projetos.
No ano de 2015, a ASGEP, por meio da UGEP, desenvolveu diversas atividades:
 Reuniões com a Subsecretaria de Captações de Recursos - SUCAP, da Secretaria de Planejamento e
Gestão do DF - SEPLAG, com o escopo de viabilizar a assinatura do PROFISCO;
 Monitoramento do painel GESTÃODF – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, para fins de promoção de atualizações no Acordos de Resultados 2015;
 Confecção do Relatório de Atividades da SEF/DF do ano de 2015;
 Participações em reuniões na SEPLAG para tratar sobre o Mapa Estratégico;
 Participações em reuniões com SUCAP e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para
tratar sobre Linha de Crédito PBL no valor de 300 milhões de dólares;
 Participações em reuniões no BID para tratar sobre o Índice de Transparência e Cidadania Fiscal – ITCF;
 Realização de reuniões para tratar sobre a Carta de Serviços;
 Elaboração do Painel de Contribuições;
 Organização da 26ª Reunião da Comissão de Gestão Fazendária – COGEF, em Brasília, no auditório da
SEF/DF, nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2015.
 Elaboração de Minuta da Portaria nº 166, de 10 de setembro de 2015, que cria Rede de Interlocutores do
Planejamento Estratégico da SEF/DF para o período 2016-2019.
3.1. Projeto de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal – PRODEFAZ
O Projeto de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal – PRODEFAZ, no âmbito do Programa de Apoio à
Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO, conforme dicção da Lei nº. 4.483/2010, que autorizou o Poder
Executivo a contratar empréstimo externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, deverá ser executado pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, por meio da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – ASGEP/SEF.
O objetivo do PRODEFAZ é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Distrito Federal, visando
incrementar sua receita própria, o controle do gasto público e a provisão de melhores serviços ao cidadão.
A execução deste Programa depende da assinatura de contrato com a Secretaria do Tesouro Nacional, que se
encontra em andamento junto a Subsecretaria de Captação de Recursos – SUCAP/ SEPLAN.
3.2. Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM
O QUE É: Linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID com o objetivo de integrar os
fiscos e modernizar a gestão administrativa, fiscal, financeira e patrimonial dos municípios brasileiros, tornando mais efetivo o
sistema fiscal vigente, em cumprimento às normas constitucionais e legais brasileiras.
OBJETIVO: Promover o fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis pela gestão administrativa e fiscal
dos municípios brasileiros. No caso do Distrito Federal, de forma diferenciada, ele é considerado município e estado brasileiro,
podendo ter acesso a várias linhas de financiamento.
ÁREA RESPONSÁVEL: Unidade de Execução e Monitoramento de Programas – UEMP, da Assessoria de
Gestão Estratégica e Projetos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
Instrumentos legais:
 Resolução nº 46, de 2009, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo, no valor de até US$ 150.000.000,00 ( cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos ), com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID;
 Contrato de Empréstimo Individual nº 2248/OC-BR celebrado entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;
 Acordo de Cooperação Institucional celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Fazenda, e a
Caixa Econômica Federal;
 Contrato nº 537/PGFN/CAF de Agenciamento Financeiro – Processo nº 10951.000013/2010-73;
 Contrato de Subempréstimo nº 0358792-42 celebrado entre o Governo do Distrito Federal - GDF e a Caixa
Econômica Federal – CAIXA, para utilização de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinado à
execução do PNAFM, assinado em 13 de junho de 2011;
 Decreto nº 33.612, de 13 de abril de 2012, publicado no DODF nº 74, de 16 de abril de 2012, que trata da
criação da Unidade de Execução Municipal do Distrito Federal – UEM/DF, responsável pelas atividades de coordenação e
execução do Projeto do Distrito Federal integrante do PNAFM;
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 Portaria nº 66, de 4 maio de 2012, publicado no DODF nº 94, de 15 de maio de 2012, que estabelece
medidas complementares visando à execução do Decreto nº 33.612, de 13 de abril de 2012;
 Portaria nº 67, de 4 maio de 2012, publicada no DODF nº 94, de 15 de maio de 2012, que designa os
membros da Unidade de Execução Municipal do Distrito Federal – UEM/DF;
 Portaria nº 98, de 6 junho de 2012, publicada no DODF nº 135, de 10 de junho de 2012, que altera
composição da UEM/DF;
 Portaria nº 172, de 23 outubro de 2012, publicada no DODF nº 216, de 24 de outubro de 2012, que altera
composição da UEM/DF;
 Portaria nº 207, de 14 dezembro de 2012, publicada no DODF nº 255, de 18 de dezembro de 2012, que
altera o inciso IV da Portaria nº 172, de 23 outubro de 2012;
 Portaria Conjunta SEF/STC nº 06, de 4 de julho de 2013, publicada no DODF nº 139, de 8 de julho de 2013,
que disciplina procedimentos de cooperação técnica entre as duas secretarias no âmbito do PNAFM;
 Portaria nº 257, de 5 de dezembro de 2013, publicada no DODF nº 261, de 9 de dezembro de 2013, que
aprova Modelo Operacional da Gerência de Execução e Monitoramento de Programas – GEMP, da Unidade de
Desenvolvimento Institucional – UDI da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;
 Termo de Apostilamento nº 01/2014 – Aditamento ao Contrato de Subempréstimo celebrado entre a Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro da União e Co-Executora do Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e o Município de Brasília;
 Portaria nº 274, de 22 de dezembro de 2014, publicada no DODF nº 268, de 23 de dezembro de 2014, que
altera o inciso IV da Portaria nº 172, de 23 dezembro de 2012;
 Termo de Apostilamento nº 01/2015 – Aditamento ao Contrato de Subempréstimo celebrado entre a Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro da União e Co-Executora do Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e o Município de Brasília;
 Termo de Apostilamento nº 02/2015 – Aditamento ao Contrato de Subempréstimo celebrado entre a Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro da União e Co-Executora do Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e o Município de Brasília.
Unidade de Execução Municipal do Distrito Federal – UEM / DF
A Unidade de Execução Municipal – UEM é uma equipe obrigatoriamente criada quando um município faz
adesão ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, financiado com
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Compete a esta equipe coordenar e executar o Projeto Municipal do Distrito Federal no âmbito do PNAFM.
Carteira de produtos:
A Carteira de Produtos do Projeto Municipal do Distrito Federal no âmbito do Programa Nacional de Apoio à
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM está estruturada da seguinte maneira:
Parque tecnológico modernizado: Compreende as aquisições e a contratação de serviços referentes à
modernização tecnológica tais como: aquisição de software, aquisição de equipamentos de tecnológica da informação,
desenvolvimento de sistemas, etc.
Atendimento ao contribuinte padronizado e modernizado: Compreende as aquisições e a contratação de serviços
referentes à padronização e modernização das agências de atendimento ao contribuinte tais como: aquisição de mobiliário,
equipamentos de segurança, cortinas, divisórias e prestação de serviços de reforma.
quadro permanente de servidores da SEF capacitado:Compreende a contratação de empresa para executar o
Plano de Capacitação e Educação Continuada – PCEC, bem como a participação de servidores em reuniões, palestras, fóruns,
congressos, seminários, visitas técnicas, reuniões e eventos de intercâmbio.
Educação fiscal:Compreende as aquisições e a contratação de empresa com vistas a sensibilizar a sociedade
quanto à origem e à finalidade dos recursos públicos, conscientizar o cidadão da importância do cumprimento das obrigações
tributárias na busca de justiça fiscal, estimular a participação do cidadão no processo de gestão pública.
Situação Atual de Execução do Projeto
Quadro 116
Projetos
1. Parque Tecnológico Modernizado
2. Atendimento ao Contribuinte Padronizado e Modernizado
3. Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado
4. Educação Fiscal
Total

Valor Previsto
23.953.165,13
5.904.909,55
1.166.959,15
267.172,00
31.292.205,83
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32.647.147,78
1.354.941,95

Cumpre destacar que a diferença a executar encontra-se contratada, no entanto, alguns pagamentos serão
efetuados apenas em 2016. Prazo de Execução: O contrato de subempréstimo expira em 29 de dezembro de 2016.
Prosseguiram as ações de padronização e modernização do atendimento ao contribuinte, com a conclusão das
reformas realizadas na Agência do Núcleo Bandeirante.
Adquirido Sistema Integrado de Atendimento Presencial com Senha – SINAPSE, a ser instalado nas Agências
de Atendimento ao Contribuinte da SEF/DF.
Dado prosseguimento ao Projeto Parque Tecnológico Modernizado, realizada a conclusão da redundância
elétrica da Subsecretaria de Tecnologia da Informação – SUTIC, aquisição de Storage, bem como Instalação do Centro de
Dados Secundário da SEF.
Dentro do Projeto que visa à capacitação do quadro permanente de servidores da Secretaria de Fazenda,
conforme contrato celebrado com Universidade de Brasília - UNB, foram ministrados 3 novos cursos a seguir relacionados:
Utilização do Novo Sistema Contábil, período 18/05/2015 a 23/06/2015; Gestão de Contratos, período 20/05/2015 a 01/07/2015
e Direito Administrativo e Legislação Trabalhista e Previdenciária, período 18/05/2015 a 30/06/2015. Ao todo foram certificados
171 servidores pela FUB/UNB, por intermédio do Contrato nº. 18/2014 – SEF, sendo: 13 servidores no curso de Metodologia e
Ferramentas de Segurança da Informação (160h/a),15 servidores no curso de Modelagem Estatística e Dinâmica Econométrica
(360 h/a), 40 servidores no curso de Auditoria Fiscal (160h/a), 24 servidores no curso de Legislação Tributária e Contencioso
Fiscal (160h/a), 25 servidores no curso de Utilização do Novo Sistema Contábil (44h/a), 26 servidores no curso de Direito
Administrativo e Legislação Trabalhista e Previdenciária (80h/a) e 28 servidores no curso de Gestão de Contratos (48h/a).
Também no âmbito do PNAFM foram disponibilizadas 273 vagas para cursos de capacitação, sendo 250 pela
execução do Plano de Capacitação e Educação Continuada – PCEC (Contrato nº. 18/2014 - SEF) e 23 para realização dos
cursos de Aperfeiçoamento em Introdução à Modelagem e Análise de Processos e Gerenciamento de Projetos organizados
pela Controladoria-Geral do Distrito Federal.

4. GESTÃO CONTÁBIL
 Atualização do Plano de Contas e da Tabela de Eventos para adequação às Normas de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público;
 Melhorias no sistema SIGGO/SIAC;
 Cadastramento e alterações de Credor, Unidades Gestoras, Usuários, Inscrição Genérica, dentre outros;
 Elaboração de instruções técnicas, manuais e orientações aos usuários do SIGGO/SIAC.
 Coordenação, monitoramento e controle do cadastro dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por
bens, valores e dinheiros públicos da administração direta, abrangidos pela Resolução nº 105/98 – TCDF;
 Manutenção e Auxílio do Desenvolvimento de Sistema Informacional para cadastramento dos responsáveis
por bens, valores e dinheiros públicos;
 Coordenação, organização e controle das tomadas de contas anuais dos ordenadores de despesa, agentes
recebedores e pagadores da administração direta e dos fundos especiais;
 Coordenação, acompanhamento, controle, inspeção e diligências acerca da legalidade de atos e o
cumprimento das disposições legais, quanto à prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres, subvenções
sociais e auxílios para investimentos, aos quais estão sujeitos os órgãos sob sua competência, quanto aos seus aspectos
financeiros, contábeis e patrimoniais;
 Coordenação e estabelecimento do nível e perfil de acesso dos servidores do Governo do Distrito Federal
ao SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses, criado pelo Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho
de 2007;
 Coordenação do exame e controle dos pedidos de concessão e análise das prestações de contas de
suprimento de fundos e das despesas realizadas com cartão de pagamento do Poder Executivo efetuadas pelas Unidades
Gestoras da administração pública distrital;
 Estudo e revisão dos demonstrativos de custos para alteração do layout dos demonstrativos PSIAG795 e
PSIAG820;
 Conciliação e atualização da regra de custos e dos demonstrativos de custos;
 Esclarecimentos sobre o processo de implantação do Sistema de Informações de Custos do Distrito Federal
à STN/MF;
 Elaboração do anexo de custos para inclusão no Balanço do GDF para o exercício de 2014 e monitoramento
dos registros para subsidiar o fechamento das informações de custos para o exercício de 2015;
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 Estudo sobre alternativas de distribuição de gastos incorridos em programas de trabalho não finalísticos
para os programas de trabalho finalísticos;
 Estudo sobre alternativas para registro da execução física por programa de trabalho para possibilitar a
apuração de custos por produtos relacionados aos respectivos programas;
 Formalização de Documento de Oficialização de Demanda - DOD da ferramenta de distribuição de custos
(solicitação OASIS Nº 206/2015);
 Formalização do Documento de Oficialização de Demanda - DOD da ferramenta de registro da execução
física por programa de trabalho (solicitação OASIS nº 207/2015);
 Sugestão de texto sobre o Sistema de Informações de Custos para inserção na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO/2016;
 Solicitação de automação da regra de custos para possibilitar a conciliação mensal encaminhada junto com
a demanda de automação de encerramento contábil;
 Atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – 2016/2017, com revisão das demandas
da SUCON;
 Elaboração e publicação de relatórios e demonstrativos, em atendimento ao que estabelece a Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), quanto à execução orçamentária e financeira da Administração Direta,
Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, no período de 01/01/2015 a 31/10/2015:
Demonstrativos bimestrais (Relatórios Resumidos da execução Orçamentária - RREO):
 Balanço Orçamentário;
 Demonstrativo Consolidado da Execução da Despesa Por Função e Subfunção;
 Demonstrativo Consolidado da Receita Corrente Líquida;
 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias;
 Demonstrativo do Resultado Primário;
 Demonstrativo do Resultado Nominal;
 Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão;
 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital;
 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
 Demonstrativo das Transferências da União;
 Apuração do limite de aplicação em MDE, MDEF e FUNDEB;
 Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços de Saúde;
 Demonstrativo Simplificado da Execução Orçamentária;
 Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação, conforme Decreto nº 17.256, de 28/03/96 e Art.
241, § 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF.
Demonstrativos quadrimestrais (Relatórios de Gestão Fiscal – RGF):
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo;
 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;
 Demonstrativo das Operações de Créditos;
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (anual);
 Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar (anual);
 Demonstrativo dos Limites.
Lançamento de dados contidos nos Demonstrativos da LRF junto ao SICONFI/STN:
 Os dados dos Demonstrativos bimestrais e quadrimestrais são inseridos no Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, gerenciado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Lançamento dos dados Contábeis Consolidados do exercício de 2014 do DF no SICONFI/STN:
 Lançamento das contas anuais na forma do estabelecida no §1º do art. 51 da Lei Complementar nº
101/2000 – LRF, referentes ao exercício de 2014, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro SICONFI mediante o preenchimento do QDCC- Quadro de Dados Contábeis Consolidados.
Atualização dos Demonstrativos da LRF no sítio da Secretaria de Fazenda:
 Atualização dos Demonstrativos bimestrais e quadrimestrais no sítio da Secretaria de Fazenda na Rede
Mundial de Computadores.
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Relatórios Gerenciais e Bancos de Dados
 Elaboração de relatórios gerenciais e montagem de bancos de dados para atender às demandas dos
poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, bem como às demandas de diversos órgãos e poderes da União;
 Aprimoramento das atividades de análise e consolidação dos Balanços do Governo do Distrito Federal, de
modo a contribuir para a melhoria dos processos de elaboração de relatórios, controle, análise e acompanhamento dos registros
contábeis do SIGGO. As atividades realizadas resultam na elaboração de documentos que atendem tanto as demandas
internas quanto externas (exemplo: Agências de Classificação de Riscos, BNDES, Caixa Econômica Federal – CEF, Banco do
Brasil S/A, dentre outros);
 Acompanhamento das informações inseridas pelas Unidades Gestoras no SIAC/SIGGO, dentre as quais se
destacam aquelas que compõem o Balanço Geral do GDF, que integra a Prestação de Contas Anual do Governador;
 Verificação da consistência e do fechamento das contas que integram o Balanço Geral. Na medida em que
são efetuadas as conciliações das contas, fechamentos contábeis, acompanhamento da legislação entre outras atividades;
 Minucioso trabalho exigindo conhecimentos técnicos da estrutura do Sistema, das contas contábeis e dos
eventos com seus respectivos reflexos. Estes procedimentos são realizados de forma compartilhada com as demais Unidades
da SUCON;
 Prestação de Contas Anual do Governador Realização de atividades envolvendo a preparação para o
encerramento do exercício, abertura do exercício seguinte e a organização da Prestação de Contas Anual do Governador, na
forma detalhada a seguir:

Elaboração do Balanço Geral e preparação da Prestação de Contas Anual do Governador, elaborado
anualmente para integrar a Prestação de Contas Anual do Governador, demonstra sinteticamente as informações da execução
orçamentária e financeira do GDF, e traz em si a conjugação dos dados do SIAC (Balanço Geral) com os dados das empresas
independentes que estão no Orçamento de Investimento e Dispêndio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista);
 A Prestação de Contas Anual do Governador é composta pelo conjunto de documentos relacionados no
artigo 138 da Resolução nº 38/1990 (Regimento Interno do TCDF), alterado pela Emenda Regimental 24/2008;
 Organização do conjunto de documentos elaborados por diversos órgãos do GDF que compõem o Balanço
Geral encaminhado aos órgãos de Controle Interno e Externo, conforme previsto no inciso XVII, artigo 100, da Lei Orgânica do
Distrito Federal;
 Elaboração dos Balanços e Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do
Governador;
 Organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador e posterior encaminhamento aos
órgãos de controle. Integram a referida Prestação de Contas, o Balanço Geral e os seguintes anexos:
 Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
 Demonstrativos gerenciais;
 Conciliação Bancária;
 Relatório de Atividades dos órgãos do GDF (consolidado);
 Indicadores de Desempenho por Programa de Governo; e
 Outras informações complementares exigidas pelo TCDF.
 Encaminhamento dos Balanços a diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, Governo Federal, Institutos
de Pesquisas, sociedade civil entre outros, tem por principais objetivos:
 Disponibilizar informações quanto à gestão dos recursos públicos;
 Prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos arrecadados pelo GDF;
 Dar transparência as informações do GDF por meio do Sítio da Secretaria de Estado de Fazenda, com a
disponibilização dos balanços dos exercícios de 2004 a 2014;
 Elaboração dos demonstrativos consolidados que são enviados à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio
do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.
 Coordenações participam da elaboração de demonstrativos, acompanhamentos e fechamentos contábeis;
 Análise qualitativa de contas e acompanhamento quanto ao fechamento para fins de consolidação dos
demonstrativos contábeis em vários níveis: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Tipos de Administração e
Consolidação;
 3.10) - Elaboração de documentos de natureza técnico contábil referente à análise de legislações e
documentos que tratam de assuntos da área;
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 Revisão constante das Normas visando atender às exigências legais do Governo Federal e do Governo
Distrital, que visam à adoção das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, principalmente no que se refere à
elaboração dos Balanços na estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.
Outras Atividades Desenvolvidas
ATIVIDADES
Instruções Técnicas de Procedimentos Contábeis (emitidas)
Realização de Seminário sobre Execução Orçamentária e Financeira
Atualização de Norma Contábil
Cadastro/Alterações de Credor
Cadastro e Gestão de Usuários – Valor Estimado
Alteração de Equações Contábeis
Alteração do Plano de Contas
Alteração da Tabela de Eventos
Documento de Oficialização de Demanda (DODs) enviados
Documento de Oficialização de Demanda (DODs) concluídos
OASIS do SIGGO enviados
OASIS do SIGGO rejeitado
OASIS do SIGGO concluídos
Análise e emissão de pareceres contábeis em processos de Tomada de Contas de Ordenador de Despesas
Análise de processos de superávit financeiro
Análise e conferência de conciliação bancária (Fundo de Saúde)
Análise e conferência de conciliação bancária (Fundos Especiais, exceto Fundo de Saúde)
Análise e conferência de conciliação bancária
Análise de processo de IPTU – TLP
Orientações contábeis a Unidades Gestoras
Análise de irregularidades contábeis
Registro no SIGGO, após publicação no DODF, do excesso de arrecadação.
Registro no SIGGO, após publicação no DODF, do superávit financeiro.
Registro no SIGGO de regularização de disponibilidade para repasse à Fundação Homocentro solicitado através de
Mensagem.
Registro no SIGGO de cancelamento de Restos a Pagar Não Processados.
Elaboração e encaminhamento as unidades supervisionadas de instruções sobre os procedimentos a serem adotados visando
encerramento do exercício
Análise de Inventário Patrimonial com vistas ao TCDF
Análise de processos diversos
Acompanhamento da arrecadação do GDF
Acompanhamento da Dívida Ativa, parcelamento e bens apreendidos
Acompanhamento de Convênios por transferências
Alterações cadastrais de contas contábeis, códigos de receitas e de fontes.
Registro no SIGGO de regularizações diversas, solicitados através de Mensagens.
Registro no SIGGO da Previsão Inicial da Receita
Informação sobre a adimplência de entidades que recebem recursos públicos.
Atualização diária do Sistema de Cadastro de ROLRESP/SIGGo, inerente aos ordenadores de despesas e demais
responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos das Unidades Gestoras.
Análise de concessão e prestação de contas de Suprimento de Fundos.
Alteração da lógica do Sistema de Cadastro de ROLRESP/SIGGo, inerente aos ordenadores de despesas e demais
responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos das Unidades Gestoras.
Elaboração de Instrução Normativa para acompanhamento das informações cadastrais dos ordenadores de despesas e
demais responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos das Unidades Gestoras no Sistema de Cadastro de
ROLRESP/SIGGo.
Realização de Seminário para tratar da organização das Tomadas de Contas Anuais dos Ordenadores de Despesas da
Administração Direta e Fundos Especiais.
Elaboração de Instrução Normativa para Acompanhamento, monitoramento e controle dos convênios e instrumentos
congêneres.
Organização das Tomadas de Contas dos Ordenadores de Despesas da Administração Direta e Fundos Especiais.
Organização das Tomadas de Contas Extraordinária dos Ordenadores de Despesas da Administração Direta e Fundos
Especiais.
Cobrança de Prestação de Contas de Convênios e Subvenções Sociais.
Avaliação e acompanhamento por meio do Sistema de Integrado de Gestão Governamental-SIGGO das transferências de
Convênio.
Cadastro de perfis no Sistema SICONV da União.
Acompanhamento de Convênios no SICONV da União.
Acompanhamento e consolidação contábil geral para fins de elaboração do Balanço Patrimonial do GDF e Prestação de
Contas do Governador.
Análises e registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental-SIGGO dos Superávits Financeiros de Unidades
Gestoras da administração indireta.
Análises e registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental-SIGGO do Excesso de Arrecadação das Unidades

2015
4
3
5
13.439
2.027
26
34
38
7
5
38
1
28
100
194
12
389
14
3
4.815
2.438
47
170
12
490
73
9
130
24
56
382
43
1.087
152
16
Diária
92
01
01
01
01
101
04
56
117
218
81
Diária
22
Diária
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Gestoras da administração indireta do DF.
Análises e registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental-SIGGO do cancelamento de Restos a Pagar Não
Processados.
Análises e registros no Sistema de Integrado de Gestão Governamental-SIGGO da regularização de disponibilidade para
repasse à Fundação Homocentro.
Análise, conferência e registros da Conciliação Bancária.
Demandas de Atualização e Melhoria do Sistema Integrado Gestão Governamental - Módulo Sistema Integrado de
Administração Financeira e Contábil.
Reprogramação de Cotas Financeiras por meio do Sistema Integrado Gestão Governamental.
Análises e correções de irregularidades contábeis por meio do Sistema Integrado Gestão Governamental - SIGGO.
Análise dos Registros de Participações Acionárias do GDF.
Análise das Integralizações de Capital e Incorporação de Ações das Empresas, cujo capital o GDF tem participação.
Acompanhamento da posição acionária e participações societárias do GDF nas empresas de capital aberto.
Análise e registro de processos de Inventários Patrimoniais das Unidades Gestoras.
Orientação e acompanhamento da execução das atividades relativas à gestão patrimonial das unidades administrativas
supervisionadas.
Registro de Acompanhamento de Demanda (no sistema OASIS) de aperfeiçoamento/correções no Sistema Geral de
Patrimônio
Atualização e distribuição, às unidades, do Manual de Administração Patrimonial e do Manual de Composição dos Subitens de
Despesa referentes à aquisição de equipamentos e material permanente; aquisição de imóveis; realização de obras e
instalações.
Elaboração de minuta de decreto que disciplina o controle patrimonial no âmbito da administração direta.
Elaboração das informações para disponibilização no Portal de Transparência.
Cumprimento de diligências do TCDF, com emissão de Pareceres e Ofícios sobre questões relacionadas à administração
patrimonial; redistribuição de bens ociosos.
Demandas de desenvolvimento de novas rotinas e manutenção do Sistema Geral de Patrimônio; acompanhamento da
operacionalização do sistema pelas UAGs; registro de alteração de estruturas administrativas e dos Agentes Setoriais de
Patrimônio, responsáveis pela guarda e uso dos bens móveis e pela administração dos bens imóveis.
Acompanhamento da despesa, análise da documentação e registro de bens móveis de propriedade do GDF:
- Adquiridos com recursos orçamentários (tesouro/Fundo Constitucional do DF) e extra-orçamentários (restos a pagar, doação,
reposição, apreensão, produção, nascimento e captura) incorporados:
Quantidade .. 159.734; Valor (R$) .252.296.781,58; Transferidos entre unidades administrativas: 373.912; Quantidade .
- Alienados/baixados 6.716
Acompanhamento da despesa, análise da documentação e registro de bens imóveis de propriedade do Distrito Federal:
- Adquiridos com recursos orçamentários (tesouro/Fundo Constitucional do DF) e extraorçamentários (restos a pagar e
doação)/incorporados Quantidade . 11; Valor (R$) .. 361.055.961,95 ; Transferidos entre unidades administrativas
Quantidade .. 326; Alienados/baixados 70.
Acompanhamento da despesa, análise da documentação e registro de: - Obras em andamento/ Imóveis a regularizar
Valor (R$) . 83.080.800,54; - Obras e urbanização/Obras rodoviárias/Benfeitorias e obras em imóveis de terceiros Valor (R$)
... 75.313.312,91
Análise e emissão de balancetes mensais e do Demonstrativo Patrimonial do Exercício/Cadastro de bens incorporados: - Bens
móveis e semoventes Quantidade .. 1.992.184..;- Bens imóveis Quantidade .. 2.858 ; Mobiliário urbano Quantidade .... 815..
Emissão de instruções e realização de reuniões visando a realização dos Inventários Patrimoniais Anuais de Bens Móveis e de
Bens Imóveis.
Análise dos Inventários Patrimoniais Anuais, emissão de relatórios (bens móveis/imóveis) e acompanhamento da regularização
das pendências.
Elaboração e encaminhamento às unidades supervisionadas de instruções sobre os procedimentos a serem adotados visando
ao encerramento do exercício.
Análise dos processos de transferência de bens móveis e imóveis de órgãos em processos de extinção.
Análise de demais processos de operação patrimonial relacionados a bens móveis e imóveis.
Atendimentos feitos às unidades administrativas através de reuniões e por telefone.
Ofícios e Memorandos emitidos no âmbito da SUAG e suas Coordenações.
Reintegração de Lotes
Vistoria de Lotes
Outros Memorando e Ofícios expedidos pelas Coordenações e GAB/SUCON
Cumprimento de Diligências do TCDF, com emissão de Pareceres, Ofícios e Memorandos.
Cumprimento de diligências do Ministério Público, PGDF, CLDF e outros
Cumprimento de Demandas da Controladoria Geral do DF
Atendimento de Demandas da Ouvidoria
Participação de Encontros dentro e fora do DF na área Contábil, Financeira e Patrimonial.
Elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão – Parte da SUCON

Anual
Eventual
Mensal
2
Mensal
Diária
12
10
Anual
71
71 Unidades
Administrativas
15
Diária
1
Mensal
Regularmente
Regularmente

Anual
71 Unidades
Administrattivas
Anual
84
1.787
Regularmente
597
2
17
1.463
58
12
14
21
27
01

5. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
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AÇÃO/SUBTÍTULO
9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO
FEDERAL
0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO
FEDERAL--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6207

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEF
DOTAÇÃO INICIAL DESPEASA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
82.904.005

149.161.999

78.136.164

73.673.478

82.904.005

149.161.999

78.136.164

73.673.478

82.904.005

149.161.999

78.136.164

73.673.478

Participação acionária em empresas do Distrito Federal--Distrito Federal
Dado prosseguimento ao aumento de capital, referente às obras de saneamento básico, contratados pelo GDF
junto aos órgãos e agentes financeiros da União, conforme Lei. 5.339, de 07/05/2014, DODF 90, DE 08/05/2014, bem como, a
integralização de capital na forma de participação acionária do Distrito Federal, do Fundo Garantidor de Parcerias PúblicoPrivadas do DF, nos termos do Decreto nº 35.083 de 16/01/2014.

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8390 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
400.000
344.116
344.116
303.663
400.000
400.000

344.116
344.116

344.116
344.116

303.663
303.663

Reintegra Cidadão
O objetivo dessa ação é de assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de
Fazenda do DF, conforme contrato celebrado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Assistidos: jan 21; fev 20; mar
18; abr 18; mai 17; jun 18, jul 22; ago 20; set 22; out. Processo nº 040.003.575/2011.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
100.000
100.000
100.000
6972 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE
FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
100.000
100.000
100.000
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
50.000
0
0
0010 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDADISTRITO FEDERAL
50.000
0
0
6066 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PINAT
500.000
3.880.980
3.880.980
0004 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL
400.000
3.880.980
3.880.980
0005 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PINAT-EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA-DISTRITO FEDERAL
50.000
0
0
0006 - AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PINAT-FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
SUREC-DISTRITO FEDERAL
50.000
0
0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
255.469.652
349.586.110
349.568.030
0055 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDADISTRITO FEDERAL
255.469.652
349.586.110
349.568.030
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
11.597.127
6.326.782
6.318.577
6999 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
11.597.127
6.326.782
6.318.577
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
19.300.716
25.841.802
25.839.240
0051 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
19.300.716
25.841.802
25.839.240
TOTAL DO PROGRAMA 6003
287.017.495
385.735.674
385.706.827

LIQUIDADO
100.000
100.000
0
0
3.880.980
3.880.980
0
0
349.566.316
349.566.316
6.318.577
6.318.577
22.462.817
22.462.817
382.328.691

Reforma de prédios e próprios-secretaria de Fazenda-Distrito Federal
Aporte de contrapartida de serviços de engenharia referente à reforma realizada na Agência da Receita do
Núcleo Bandeirante.
Ação de incentivo a arrecadação e educação tributária – PINAT
Pagamento de créditos em pecúnia a 29.693 contribuintes beneficiados no âmbito do Programa Nota Legal.
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PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0009 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOSPLANO PILOTO
0010 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES DE
PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO
6174 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕESPLANO PILOTO
9029 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTRATADA - EXTERNA
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTRATADA - EXTERNA--DISTRITO FEDERAL
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTRATADA - INTERNA
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL
0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
6963 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PLANO PILOTO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0063 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESSECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
7002 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDAPLANO PILOTO
9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
RELATIVA AO INSS E PASEP
0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA
AO INSS E PASEP-- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 0001
*Observação: Competência da SUTES

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
293.666.484
506.940.074
303.729.320 303.729.320
292.836.484

506.456.574

303.260.795 303.260.795

800.000

470.000

468.524

468.524

30.000

13.500

0

0

66.500.000

91.415.313

91.415.312

91.415.312

66.500.000

91.415.313

91.415.312

91.415.312

306.944.318

347.091.259

346.723.369 346.723.369

132.200.000

132.991.921

132.991.920 132.991.920

174.744.318
110.830.000

214.099.338
118.301.953

213.731.448 213.731.448
118.270.053 107.236.065

110.830.000
10.045.074

118.301.953
23.366.539

118.270.053 107.236.065
23.232.007 19.984.923

9.045.074

21.416.278

21.281.746

18.041.422

1.000.000

1.950.261

1.950.261

1.943.500

1.200.000

0

0

0

1.200.000
789.185.876

0
1.087.115.138

0
0
883.370.060 869.088.988

Execução de sentenças judiciais –precatórios
Conforme convênio nº 02/2012, foram realizados os repasses ao TJDFT a título de precatórios e RPV, - relativos
ao período de janeiro a agosto de 2015 e realizados repasses ao TRT 10ª Região a titulo de RPV nos seguintes meses: mar 42;
abr 04; mai 05; jul 44; ago 29; set 09; out 02.
Ressarcimentos, indenizações e restituições de tributos da SEF
Foram ressarcidos aos respectivos órgãos e atendidas às restituições de tributos, impostos, taxas (IPTU/TLP)
relativas a imóveis utilizados por esta Secretaria, a título de cessão de uso, bem como, Restituição de Imposto de Renda Retido
na Fonte (retidos a maior/indevidamente) a servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e realizadas despesas com o
ressarcimento de salários de servidores cedidos de outros órgãos para esta Secretaria; Indenização de transporte a servidores
da SEF, bem como o pagamento em pecúnia de licenças prêmio por assiduidade não usufruídas, por ocasião de aposentadoria.
Foram realizadas 527 restituições de tributos de competência da SEF no período janeiro a outubro de 2015,
conforme processos atuados e encaminhados pela Subsecretaria da Receita - SUREC.
Suprimento e Licitações
As atividades de suprimento e licitações iniciam-se com a análise dos Termos de Referência/Projetos Básicos
às normas tanto aquelas referentes à Lei nº 10.520/2002, quanto ao Decreto nº 5.450/2005, ou à Lei nº 8.666/1993, conforme o
caso, bem como aquelas pertinentes às aquisições de modo geral.
Com a edição dos Decretos nº 36.519/2015 e 36.520/2015, que estabeleceu as regras para o Sistema de
Registro de Preços para aquisição de materiais e serviços de uso comum a todo o Distrito Federal, e as regras para as
compras,a SEF passou a estabelecer rotinas de acompanhamento dos saldos das Atas de registros de Preços gerenciadas pela
SEPLAG.
Modalidade

QTE

Valor Estimado

Valor Licitado

(%)

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

409

Pregões Concluídos
Processos Em Andamento
Dispensas De Licitação Ratificadas
Inexigibilidades De Licitação Ratificadas
Adesão À ARP
Registros - PLS SULIC
Atas Registradas
Total Geral

15
07
6
11
3
4
2

17.294.041,92
5.59.235,33
211.834,80
9.007.579,56
643.833,00
245.820,00
32.862.344,61

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEF
6.490.580,95
37,53%
129.580,00
2,37%
211.834,80
100%
4.683.382,02
52%
643.833,00
100%
81.940,00
33,33%
12.241.150,77
37,24%

Contratos e Convênios
A execução dos contratos é simultaneamente acompanhada com efetivo controle e avaliação; busca-se adequar
as necessidades e demandas do contrato ou serviço às possibilidades da Administração, seja no que se refere aos reajustes
pleiteados, apresentação de propostas mais vantajosas, concessão de descontos, negociação de obrigações entre a contratada
e a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, dentre outros.
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Segurança Institucional
 Implementação e acompanhamento da Política de Segurança da Informação (PSI) da SEF.
 Gestão/Aprimoramento do sistema de controle de acesso do Ed. VRD.
 Implantação e aprimoramento do monitoramento de vídeo da SEF, em dez agências de atendimentos, dois
postos de fiscalização, tribunais de recursos fiscais, arquivo, corregedoria.
 Gestão de Relatório de Incidentes.
 Capacitação e conscientização de segurança,
 Julgamento dos casos relacionados a liberação de acesso a conteúdo internet na rede SEF.
 Realização de ações de gestão nos setores identificados pelo Gabinete como prioritários.
 Definição de regras e perfis de acesso a sites internet.
 Acompanhamento da implantação do software de auditoria em banco de dados dos sistemas da SEF/DF.
 Implantação de Política de Desligamento e alteração de lotação da SEF;
 Capacitação em qualidade no atendimento no serviço de recepção e portaria da SEF;
 Monitoramento e acompanhamento da atualização tecnológica do sistema Firewall de acesso a internet.
 Elaboração de artefatos padrões para suprir os processos de registro e acompanhamento de incidentes
registrados;
 Desenvolvimento de campanhas de conscientização interna em torno da temática de segurança corporativa.
 Desenvolvimento de projetos básicos para a aquisição de sistemas de auditoria em produtos Microsoft na
parte de mensageria (email), acesso à rede (active directory) e permissionamento de arquivos.
 Desenvolvimento e implantação da segunda fase do sistema de inteligência fazendária (IRIS);
 Concepção e licitação de sistema de controle de acesso, frequência e gestão de atividades internas e
externas na SEF.
 As perspectivas para 2016 consistem em:
No ramo da Contra Inteligência - SEF
















Ações e Políticas decorrentes da Política de Segurança da Informação;
Proteção de pessoas politicamente expostas;
Tecnologia da Informação;
Manual de uso da rede;
Política de Classificação das informações;
Termo de responsabilidade para acessos externos aos sistemas SEF;
Licitação de software de forense computacional;
Licitação e implantação de sistema de correlação de logs;
Licitação de software de auditoria adabas;
Monitoramento de ativos, riscos;
Consolidação de massa de dados de log para geração de big data de inteligência fazendária;
Geração de trilha de logs e análise proativa de incidentes;
Análise de segurança e performance de ativos lógicos da SEF.
Implantação do software de firewall de Próxima geração no Datacenter da SEF/DF;
Continuidade da customização da ferramenta AUDIT VOLT - Oracle

Instalações
 Execução geral do contrato de CFTV;
 Reedição de licitação frustrada da segunda fase de implantação de cftv em lugares ainda não instalados;
 Licitação para aquisição de controle de acesso baseado em biometria para acesso a locais sensíveis;
 Plano de Contingência e Gestão de Riscos da Edificação – SEF;
 Adequação da Recepção X Vigilância Patrimonial VRD;
 Regulamentação do plano de alteração de lotação;
Segurança Orgânica
 Resposta ao Incidente de Segurança - R I S;
 Treinamento de Pessoal;
 Rotina de análise de incidentes;
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 Política de tramitação de processos sigilosos nos termos da Lei de Acesso à Informação;
 Plano de segurança da SEF;
 Plano de inteligência da SEF;
 Aquisição e implantação do controle de frequência e gestão de atividades internas e externas da SEF;
 Recuperação da segurança física das unidades SEF ainda sem integração com o sistema único de CFTV (já
em funcionamento em grande parte da SEF);
 Acesso direto aos ativos da SEF e o sistema IRIS;
 Convênio para acesso a banco de dados externos;
 Gestão de apuração dos incidentes;
 Cogestão do contrato de apoio administrativo (Ed. Vale do Rio Doce);
 Política de Segurança da informação, portaria de acesso, identificação de servidores, plano de
desligamento, etc.
O exercício de 2015 foi marcado por importantes realizações e mudanças que causaram impacto na
Subsecretaria de Administração Geral, apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente pela carência de recursos humanos
e tecnológicos, ainda assim, é positiva a avaliação dos resultados, até então, obtidos neste exercício.
Visando otimizar a instrução dos processos, foi realizado estudo e criado o Manual de Gestão de Processos,
com rotinas operacionais padrão e mapeamento dos processos existentes buscando a sua melhoria.
As principais dificuldades encontradas no exercício de 2015, ressaltam-se:
 insuficiência de recursos tecnológicos;
 Carência de mão de obra;
 Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros.

6. TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
Para que a SEF/DF alcance o patamar de atuação administrativa prevista no PPA 2012-2015, coube à SUTIC
perseguir os seguintes objetivos gerais: (i) Modernização da infraestrutura física e tecnológica; (ii) Aprimoramento da interação e
da comunicação com o cidadão; (iii) Fortalecimento da integração entre a SEF/DF com os demais órgãos do Distrito Federal.
Por outro lado, o PPA 2012-2015 estabeleceu ações orçamentárias necessárias ao alcance do objetivo
específico relativo à SEF/DF, cabendo a esta SUTIC as seguintes: (i) 1471 – Modernização dos Sistemas de Informação; (ii)
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação; (iii) 3103 – Integração via Tecnologia da
Informação.
Modernização de Sistema de Informação do Distrito Federal
Dando seguimento à Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, foi procedida à
contratação de serviço de suporte técnico, banco de dados Oracle e ambiente computacional.
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI
No Programa de Trabalho são executados contratos continuados que têm por escopo garantir a efetividade dos
serviços fazendários disponibilizados à população do Distrito Federal, como o Programa Nota Legal, o Portal da SEF/DF, dentre
outros. Esses contratos contribuem, ainda, para a continuidade de sistemas corporativos de elevada criticidade para o governo
local, como o Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SISGEPAT,
Sistema Integrado de Gestão Tributária – SIGEST e Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF.
Por meio de contratações são mantidos o Sistema de Tecnologia da Informação da Secretaria, serviços de
internet, manutenção preventiva e corretiva de infraestrutura de rede, serviço técnico contínuo em tecnologia da informação e
fábrica de software.
Programas e projetos prioritários e estratégicos
Dentre as ações realizadas pela SUTIC/SEF no exercício 2015, destacam-se os Projetos a seguir apresentados,
considerando o impacto e contribuição gerados para a melhoria da prestação dos serviços fazendários, bem como o alcance do
objetivo específico de assegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover atendimento ágil e
transparente ao contribuinte, com base em modelo de gestão para resultados.
A eficácia dos resultados fazendários tem por alicerce as ações implementadas no âmbito do segmento de
tecnologia da informação e comunicação. Para tanto, no exercício 2015, a SUTIC realizou os seguintes novos projetos:
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1.
2.
3.
4.
5.

Projeto de solução de proteção à rede de dados da SEF/DF
Licenças VMWare
Projeto de solução de balanceamento de carga e de links para os Sites Primário e Secundário
Projeto de treinamento SOA
Projeto de expansão de infraestrutura de Tecnologia da Informação para o Site Secundário e reforço para o

6.
7.
8.
9.

Projeto de substituição da Central Telefônica da SEF/DF
Projeto de painel QlikView dos Contratos de TIC
Projeto de elaboração de planos da Biblioteca ITIL
Revisão do PDTI

Site Primário

Manutenção dos projetos de TIC
1. Relatórios – Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo)
Por determinação do TCDF (Decisão nº 6186/2014) a SEF/DF deverá desenvolver os seguintes relatórios
contábeis: (i) Balanço Orçamentário; (ii) Demonstrativo das Variações Patrimoniais; (iii) Balanço Financeiro; (iv) Balanço
Patrimonial; (v) Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Durante o exercício 2015 foram implementadas ações para o cumprimento da determinação do TCDF, a
exemplo da Ordem de Serviço nº 01/2015, que indicou gestores técnicos responsáveis por fazer a interface com a fábrica de
software para desenvolvimento de todos os balanços.
A partir da execução das ações estabelecidas, há a previsão de entrega, até o final deste exercício, dos
seguintes relatórios: (i) Balanço Orçamentário; (ii) Demonstrativo das Variações Patrimoniais; (iii) Balanço Financeiro; (iv)
Balanço Patrimonial.
Entretanto, ainda não há previsão para entrega do relatório Demonstrativo de Fluxo de Caixa, haja vista a
necessidade de análise detalhada da solução, que somente será efetuada após a entrega dos quatro outros relatórios. Nesse
sentido, deverá ser solicitada prorrogação de prazo junto ao e. TCDF, para que a demanda de elaboração dos relatórios possa
ser completamente desenvolvida e devidamente testada, a fim de viabilizar o fechamento do exercício de 2014.
Resultados: a implementação desta ação resultará na melhoria do acompanhamento da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial do Distrito Federal, referente ao primeiro semestre de 2014, de modo a subsidiar a elaboração do
Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do mesmo exercício.
2. Precatórios
Em 2015, objetivando cumprir determinações do TCDF e a Portaria Conjunta nº 03 de dezembro de 2014, entre
esta Secretaria e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no sentido de aprimorar a gestão do montante da dívida de
precatórios e RPVs do Governo do Distrito Federal o sistema de gestão, bem como os dados de pagamentos, foram objeto de
análise, manutenção e processamento, a seguir detalhados.
Foram registradas baixas de Requisições de Pequeno Valor – RPV relativas aos exercícios de 2012 e 2013,
restando, ainda, o registro dos pagamentos de RPVs efetuados em 2014 e os precatórios pagos pelo TJDFT após 2013.
Após o processamento de todas as planilhas de pagamento de precatórios e RPVs, será possível ter
informações sobre o montante da dívida e a sua evolução histórica.
Foram disponibilizadas funcionalidades que tratam de cessões de direito, que estão em fase de homologação
pelos gestores do sistema.
Efetivada a contabilização dos valores pagos no SIAC/SIGGO.
Com objetivo de automatizar e agilizar a gestão dos precatórios, a SUTIC tem buscado, com intermediação da
PGDF, contatar o TJDFT para verificar a possibilidade de obter, por meio eletrônico, informações sobre precatórios diretamente
deste órgão que é responsável pela inscrição e pagamentos de precatórios e RPVs do Governo do Distrito Federal.
Resultados: a implementação destas ações resultará na melhoria da gestão do montante da dívida com
precatórios e RPVs do Governo do Distrito Federal.
3. Principais módulos desenvolvidos no âmbito da SUTIC em 2014, nos sistemas estruturantes da SEF/DF
a) No sistema SIGEST-CCR:Evoluções e ajustes nas funcionalidades de indicação de créditos, migração de
funcionalidades do SIGEST/CCR para 64 bits, migração das rotinas BATCH para 64 bits com disponibilização de Monitor.
b) No sistema SITAF-PARC: Criação das funcionalidades para atender ao REFIS em ambiente Web
c) No sistema Extrator Fiscalização – PGDAS&DASN:Criação de Monitor para Gerenciamento e Controle de
Arquivos Processados nos EXTRATORES (PGDAS e TELECOM).
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d) No sistema SIGEST-DEC: Implantação de Funcionalidades para recepcionar e/ou controlar/tratar novos
documentos eletrônicos(CT-e, MDF-e, NFC-e).
e) No sistema SUTIC INFRA: Adaptação do Portal para nova versão do ColdFusion e Implantação de ambiente
para desenvolvimento de sistemas em Arquitetura Orientada a Serviço (SOA).
f) No sistema SGEJUC: Implantação do sistema de gerenciamento do julgamento em Primeira Instância.
g) No sistema ATENDE-REST: Automatização do processo de Restituição de Tributos junto ao Atendimento e
à SUAG.
h) No sistema AGENCI@NET : Migração do Portal Agênci@Net para nova plataforma.
i) No sistema SITAF-DAT: Adequações e evoluções no Relatório Contábil da Dívida Ativa.
j) No sistema SITAF-IPVA: Evoluções Diversas nas rotinas do IPVA (certidão INSS/RFB, comunicado de
venda, interligação SEF/DETRAN, locadoras).
k) No sistema SIGEST-DCO: Evolução nas críticas de aceitação dos livros retificadores.
l) No sistema SIGEST-CFI: Projeto RLE – desenvolvimento de Webservice a ser consumido pelo sistema do
RLE (Registro de Licenciamento de Empresas), com o objetivo de proceder à geração de inscrição e a baixa automática de
empresas inscritas no CF/DF, a partir de cadastro do contribuinte na Junta Comercial.
m) No sistema MALHA DF: Criação de nova entrada única de dados e criação de solução para inclusão,
consulta e edição de ajustes no sistema Malha DF.
4. Manutenção do projeto de Certificação Digital
O projeto tem por escopo serviços de certificação integrante da raiz ICP-Brasil, para a criação de Autoridade de
Registro (AR) vinculada à Autoridade Certificadora (AC) do Serviço de Processamento de Dados – SERPRO. Como resultado, a
SEF/DF foi instituída Autoridade de Registro (AR), na mesma hierarquia da Receita Federal na ICP-Brasil.
5. Manutenção do projeto de Aferição de Ponto de Função
O projeto de Aferição de Ponto de Função tem por objetivo segregar as funções de execução das atividades de
desenvolvimento e manutenção dos sistemas corporativos e de validação da execução dessas atividades. Os resultados
gerados por este Projeto estão associados ao direcionamento dos servidores de tecnologia da informação e comunicação às
atividades típicas de gestão e controle e à celeridade no controle do atendimento às demandas.
6. Manutenção do projeto de Atendimento aos Usuários – Help Desk
Este projeto, em complemento ao Projeto de Infraestrutura de TIC, tem por objetivo segregar os serviços
distintos de TIC: atendimento e suporte técnico de 1º e 2º níveis e serviços típicos de infraestrutura de TIC. Tal segregação deuse em cumprimento às determinações do egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão nº 4983/2010 e Decisão nº
4521/2010).Com a implantação deste Projeto houve aumento da qualidade do atendimento ao usuário final, bem como redução
do tempo de resposta dos chamados técnicos.
7. Manutenção do projeto de Infraestrutura de TIC
Este Projeto, em complemento ao Projeto de Atendimento ao usuário – Help Desk, tem por objetivo segregar os
serviços distintos de TIC: atendimento e suporte técnico de 1º e 2º níveis e serviços típicos de infraestrutura de TIC, tais como
administração de banco de dados, de redes de comunicação, segurança da informação e suporte a sistemas operacionais e
servidores. Tal segregação deu-se em cumprimento às determinações do egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal
(Decisão nº 4983/2010 e Decisão nº 4521/2010). A implantação deste projeto permitiu a manutenção do elevado desempenho e
disponibilidade dos sistemas corporativos.
8. Continuidade do projeto de manutenção do Sistema de Infraestrutura de Alta Disponibilidade – SIADI
Este projeto tem por objetivo prover a manutenção da solução SIADI, implantada em 2011, a fim de garantir a
efetividade do funcionamento da solução nas unidades da SEF/DF (Sites Primário e Secundário, Agências de Atendimento da
Receita e Postos de Fiscalização da Receita). Como resultado, este projeto possibilita a manutenção do ambiente de alta
disponibilidade e maior segurança para os dados e informações fazendárias.
Novos projetos de TIC
Os projetos que estão em fase de desenvolvimento (iniciados neste exercício), mas ainda não concluídos, são
os especificados a seguir.
Contratação de treinamento Oracle
A SEF/DF mantém equipe de DBA responsável pela gestão das ações de instalação, atualização, planejamento
e monitoramento pertinentes à administração dos bancos de dados Oracle. Para sustentar a qualidade dos serviços prestados,
é premente a manutenção da qualificação desses servidores, de modo que as novas tecnologias conceituais possam
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acompanhar a evolução da arquitetura tecnológica dos sistemas desenvolvidos em plataforma Oracle. Sob esse enfoque, este
projeto tem por escopo atualizar a formação dos gestores da SEF/DF, responsáveis pela plataforma Oracle.
A execução deste projeto possibilitará à SEF/DF: (i) fortalecimento da equipe DBA da SEF/DF; (ii)
aprimoramento do processo de administração de banco de dados Oracle; (iii) melhoria da utilização dos serviços provenientes
das ferramentas Oracle; (iv) aumento da eficácia da performance dos sistemas desenvolvidos em plataforma Oracle; (v)
melhoria da qualidade da prestação dos serviços fazendários.
Aquisição de licenças ColdFusion
A SEF/DF utiliza a plataforma Oracle x ColdFusion para a disponibilização dos serviços fazendários citados. Em
função dessa característica e considerando a necessidade de melhoria do desempenho e expansão das funcionalidades dos
sistemas, torna-se premente a adoção de soluções integradas às plataformas Oracle, utilizadas na SEF/DF. Dessa forma, a
expansão de funcionalidades pretendida deve ser feita com a adoção de soluções compatíveis às implantadas, o que reduz o
risco de inexecução dos projetos e garante a padronização do ambiente. Nesse sentido, o presente projeto tem por objetivo
adquirir licenças ColdFusion versão 6.
A implementação deste projeto possibilitará os seguintes resultados: (i) serviços disponibilizados aos
contribuintes de forma segura e estável; (ii) desenvolvimento dos sistemas corporativos de forma mais rápida, segura e estável;
(iii) melhoria do desempenho dos sistemas corporativos; (iv) estrutura ambiente de alta disponibilidade; (v) modernização do
parque computacional; (vi) disponibilização de serviços web aos contribuintes de forma segura e estável; (vii) desenvolvimento
de novas funcionalidades de forma mais rápida; (viii) melhoria no aproveitamento das máquinas servidoras da SEF.
Aquisição de licenças Attunity Connect
Em 2011, a SEF/DF adquiriu licenças do Attunity Connect para o seu ambiente de produção. Desde então, a
Fábrica de Software utiliza ambiente de desenvolvimento, onde realiza correções e melhorias do sistema SITAF em uma
instância do banco ADABAS, que ficava na mesma máquina física do ambiente de produção. Tal fato onera o equipamento
servidor, prejudicando a sua performance. Para apartar os ambientes e garantir o melhor desempenho dos equipamentos
servidores, faz-se necessária a aquisição de mais licenças para o ambiente de desenvolvimento/homologação, escopo do
presente projeto.
Os resultados esperados com a implementação deste projeto são: (i) manutenção adequada da integração
SIGEST, SITAF e SIGGo; (ii) garantia de qualidade nos serviços gerenciados pelo Data Center da SEF/DF; (iii) melhoria da
qualidade da prestação dos serviços fazendários à população e ao GDF.
Aquisição de equipamento Next Generation Firewall
A principal função do firewall é o bloqueio ativo de tráfego indesejado, impedindo uma gama variada de ataques
e conteúdos maliciosos. Esta SEF/DF possui em suas instalações quatro equipamentos firewall, que estão em efetiva operação
desde janeiro/2012. Estes elementos constituem o principal equipamento para a segurança de borda da rede Internet existente.
No entanto, é necessário que as soluções de segurança evoluam e estejam em condições de suprir a necessidade de garantia
de um nível de segurança maior aos serviços que são apresentados aos cidadãos. Esta configuração pode ser alcançada por
uma nova solução, disponibilizada no mercado, o Firewall de Próxima Geração (Next Generation Firewall), equipamento que
trabalha como Firewall, IPS e outros elementos de segurança integrados.
Os resultados de segurança esperados com a implementação deste projeto são: (i) impedir que a rede,
equipamentos servidores e ativos sejam acessados sem autorização; (ii) evitar que informações sejam capturadas; (iii)
possibilitar o bloqueio de programas indesejados na rede como compartilhamento de dados e de mensagens instantâneas; (iv)
permitir o fechamento de portas não utilizadas, a fim de evitar abusos na utilização da Internet; (v) permitir auditoria nos acesso
a recursos da rede; (vi) permitir a limitação de banda por serviços e monitoramento dos links de dados que passam por ele.
Aquisição de licença QlikView
Com o advento da Lei nº 5.546/2015, que alterou a Lei nº 1.254/1996, criou-se nova forma de recolhimento do
ICMS para as operações interestaduais destinadas a não contribuintes do tributo. Nesse sentido, para o estabelecimento de
cobrança do ICMS incidente sobre as operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final
localizado no Distrito Federal é premente a utilização de solução de TI, por meio da aquisição da ferramenta QlikView (QlikView
Information Access Server e QlikView PDF Report Distribution).
O resultado decorrente da implementação deste projeto será o incremento no ingresso de receitas provenientes
do ICMS, no exercício 2016, na ordem de R$ 375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais), podendo alcançar
o montante anual de R$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de reais), a partir de 2019.
Execução orçamentária e financeira
No exercício de 2015 a execução orçamentária e financeira da SUTIC, para as ações de Modernização de
Sistema de Informação e de Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação está detalhada no quadro a
seguir.
Execução Orçamentária e Financeira da SUTIC
Em R$
Ação/Subtítulo

Dotação Inicial

Dotação Autorizada

Empenhado
Liquidado
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1471 Modernização de Sistema de Informação
2557 Gestão da Informação e dos Sistemas de
Tecnologia da Informação
Total

5.348.462,00

5.170.638,00
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4.713.202,57
2.069.021,83

6.800.000,00

13.681.954,00

13.645.328,55

11.177.922,41

12.148.462,00

18.852.592,00

18.358.531,12

13.246.944,24

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, posição em 04/12/2015.

Na ação de Modernização dos Sistemas de Informação destacam-se a atualização e o desenvolvimento dos
seguintes sistemas corporativos: (i) Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, (ii) Sistema de Gestão de Pessoas –
SIGEP: (iii) ISS eletrônico; (iv) Nota Fiscal ao Consumidor; (v) Sistema do Programa Nota Legal.
Na ação de Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação destacam-se ações
relacionadas à melhoria da infraestrutura tecnológica, bem como ao aperfeiçoamento da força de trabalho, por meio da
promoção de cursos específicos de TI, tanto em nível de gestão quanto técnico.
Ao cotejar os investimentos de TI realizados no período de 2008 a 2015, tem-se que houve redução de custos
nesta gestão (2011-2015), ao tempo em que a área de TI da SEF/DF foi modernizada, revitalizada e fortalecida. O gráfico a
seguir demonstra o histórico de despesas de TI.
Histórico das Despesas de TI – 2008 a 2015

Mesmo com a redução de investimentos, notadamente em relação aos exercícios a TI da SEF/DF apresentou
um salto de qualidade na prestação de serviços nos exercícios de 2011 a 2015.
Paralelamente, a SUTIC realizou investimentos junto ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária –
FUNDAF.
Pelo PNAFM foi adquirida a solução de infraestrutura de TI, com destaque para o equipamento de
armazenamento de dados (storage), além do treinamento SOA. O total de investimentos na carteira do Programa foi de R$
3.179.859,00 (três milhões, cento e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais).
Junto ao FUNDAF, os investimentos foram na ordem de R$ 2.223.741,72 (dois milhões, duzentos e vinte e três
mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos). Os projetos financiados pelo FUNDAF foram: (i) solução de
balanceamento de carga e de link, (ii) licenças VMWare; (iii) solução de proteção à rede de dados – licenças Symantec
Protection Suite.
O detalhamento das aquisições realizadas pelo PNAFM e pelo FUNDAF está evidenciado no quadro seguinte.
Investimentos TI – Programas
Em R$

Programa
PNAFM

FUNDAF

Investimentos
Ação
Solução para expansão de infraestrutura de Tecnologia da
Informação para o Site Secundário e reforço para o Principal
Treinamento SOA
Solução de balanceamento de carga e de link
Licenças VMWare
Licenças Symantec Protetion Suite

Total

Valor
3.044.859,00
135.000,00
332.180,00
1.535.561,72
356.000,00

3.179.859,00

2.223.741,72

Total de Investimentos em 2015
Em R$

Tesouro
13.246.944,24

PNAFM
3.179.859,00

FUNDAF
2.223.741,72

Total
18.650.544,96
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Redução nos valores dos contratos

Em que pese a redução do custeio na gestão de TIC neste exercício, é fato que a SUTIC vem, ao longo dos
últimos anos, envidando esforços para redução das despesas (como comprovado no quadro seguinte), tendo o condão de
manter e/ou melhorar a qualidade dos serviços prestados.
Redução nos valores dos contratos
Exercício
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Valor
R$ 29.956.702,20
R$ 63.865.984,10
R$ 34.961.408,10
R$ 13.055.595,00
R$ 18.717.562,69
R$ 23.713.020,82
R$ 24.129.810,12
R$ 18.650.544,96

Entretanto, mesmo com a redução das despesas e a consequente diminuição nos investimentos, a SUTIC
cumpriu seu papel no suporte tecnológico às áreas finalísticas da SEF/DF, contribuindo para o desenvolvimento de ações
capazes de incrementar a arrecadação distrital.

7. OUVIDORIA FAZENDÁRIA
À Ouvidoria Fazendária compete, prioritariamente, auxiliar o cidadão junto à Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal em suas demandas. O monitoramento sistemático dos atendimentos permite assistir o contribuinte na resolução de
serviços prestados pela Secretaria de Fazenda do DF e, ainda, identificar oportunidades de melhorias que visem o
aperfeiçoamento dos processos de trabalho desta pasta.
Atualmente são disponibilizados ao cidadão/contribuinte os seguintes canais de atendimento na rede mundial de
computadores: Atendimento Virtual no Portal SEF www.fazenda.df.gov.br, Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG
http://www.ouvidoria.df.gov.br/registre-sua-manifestacao.html e Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão e-SIC
https://www.e-sic.df.gov.br/sistema/site/Default.aspx. Além dos serviços eletrônicos, é oferecido o atendimento por telefone
pelas centrais de atendimento 156, opção 3 e 162, que são gerenciadas pela Agência de Atendimento
Remoto/COATE/SUREC/SEF-DF e Ouvidoria Geral do DF, respectivamente. Acrescentando que o contato também poderá ser
feito via carta ou presencial.
Este relatório apresenta dados quantitativos dos atendimentos registrados nos supramencionados sistemas. O
item 1.1 informa o acumulado dos últimos cinco exercícios. Em breve análise, pode-se identificar que há decréscimo de
registros para atendimento da Ouvidoria. Esse é um comportamento esperado, considerando que a Secretaria de Fazenda está
ampliando os serviços via Portal SEF e tem mantido o esforço para sanar problemas técnicos, proporcionando um atendimento
mais ágil e eficiente.
Já o item 1.2 trás tabela com o quantitativo de atendimentos acolhidos no ano 2015, com dados apurados no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, totalizando 3.688 registros.
Em relação às metas previstas para o exercício, foram realizadas revisões técnicas no Sistema de Gestão de
Atendimento ao Contribuinte – SIGAC, agregando serviços e funcionalidades.
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Ainda no exercício de 2015, a Controladoria Geral do Distrito Federal por meio do Decreto 36.419/2015 de
25.03.2015, instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão. Esse instrumento está sendo elaborado por servidores da área de
Planejamento, Ouvidoria, Comunicação e Atendimento. A Ouvidoria Fazendária, em conjunto com as demais áreas, auxilia na
elaboração da referida Carta, como também acompanha o processo de implantação que está a cargo da Assessoria de
Comunicação - ASCOM.
1. Dados Quantitativos
Quantitativo de Demandas recepcionadas no período de 2011 a 2015
ANO
2011
2012
2013
2014
2015

JAN
439
677
520
408
359

FEV
705
1.434
440
386
303

MAR
407
711
368
354
478

ABR
372
525
550
399
360

MAI
512
617
620
431
322

JUN
405
565
569
327
356

JUL
455
435
619
470
313

AGO
434
498
424
433
278

SET
397
363
493
421
225

OUT
380
498
627
419
241

NOV
479
509
573
260
224

DEZ
459
351
446
244
229

TOTAL
5.444
7.183
6.249
4.552
3.688

Quantitativo de Demandas recepcionadas TAG, e-SIC e SIGAC no exercício de 2015
ANO
2015
2015
2015
Total 2015

JAN
102
245
12
359

FEV
90
199
14
303

MAR
126
337
15
478

ABR
72
278
10
360

MAI
84
227
11
322

JUN
188
148
20
356

JUL
97
194
22
313

AGO
109
158
11
278

SET
87
117
21
225

OUT
97
129
15
241

NOV
100
108
16
224

DEZ
107
109
13
229

TOTAL
1.259
2.249
180
3.688

Sistema
TAG
SIGAC
e-SIC

8. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO
A Unidade de Corregedoria Fazendária – UCF/SEF, criada pelo Decreto nº 33.370, de 29 de novembro de 2011,
compõe a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF/DF, como unidade orgânica de correição,
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Fazenda.
As competências estão disciplinadas no Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, Regimento Interno da SEF/DF,
ratificando e reorganizando a separação entre atividades de controle interno e de correição promovida pelo Decreto nº
33.370/2011.
A atividade de correição ampara-se inicialmente na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.
No âmbito do Distrito Federal, a atividade de correição está disciplinada na Lei Complementar Distrital nº 840, de 23 de
dezembro de 2011 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações -, em
vigor desde 1º de janeiro de 2012.
Além disso, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar e sindicância as seguintes normas: Lei nº
9.784/1999, Código Penal, Processo Penal e demais normas atinentes à matéria correcional.
A Unidade de Corregedoria Fazendária integra o Sistema de Correição do DF - SICOR, disciplinada pela Lei nº
4.938, de 19/09/2012, estando sob a supervisão da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, criada pela Lei n° 3.105, de 27 de
dezembro de 2002, alterada pela Lei n° 3.163, de 03 de julho de 2003.
Procedimentos Instaurados
Procedimento Disciplinares em Curso
Procedimentos (*)
Iniciados
Instaurados
Em andamento
A instaurar
Em Julgamento
Processo Administrativo Disciplinar – PAD
5
2
Sindicância
1
2
Instrução Prévia (**)
8
2
Acidente de Serviço
7
4
Grupo de Trabalho
1
Total
21
11
(*) Ainda atendemos demandas SOIWEB, diligências determinadas por autoridades julgadoras e investigações de caráter reservado.
(**) Os processos de IP que estão em julgamento se referem àqueles que foram conclusos com a sugestão de arquivo.

Atualmente encontra-se em apuração10 (dez) processos (Sindicância, PAD, Instrução Prévia, Acidente de
Serviço e/ou outros), sendo que iniciamos o presente exercício com 14 (quatorze) processos em apuração.
Evolução Anual do Quantitativo de Procedimentos Instaurados
Dentre os Procedimentos instaurados estão PAD’s, Sindicâncias, Sindicâncias de Acidente em Serviços,
Instruções Prévias e outros, totalizando 23 (vinte e três) em 2015.
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Procedimentos Instaurados Por Ano Período: 2003 a 2015
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Quantidade
11
32
39
43
54
36
56
62
47
51
34
27
23
513

Média Média Anual de Procedimentos Instaurados Período: 2003 a 2015
Quantidade
513
12
42,75

(a) Instaurações
(b) Períodos
Média Anual De Instaurações (a/b)

Considerando apenas as Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PAD’s) o quantitativo de
instaurações é o descrito abaixo:
Instaurações por Ano - Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
Ano

Quantidade
Sindicâncias
6
15
14
29
25
22
22
38
21
17
13
10
1
233

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
Total

PAD’s
4
10
9
16
10
24
16
19
9
7
7
5
136
369

Punições Administrativas Aplicadas a Servidores da SEF
Punições administrativas (expulsórias e não-expulsórias) aplicadas em servidores estatutários da Secretaria de
Estado de Fazenda por ano:
Punições Administrativas
Punições
Demissão
Cassação de Aposentadoria
Suspensão
Advertência
Total

2003
0

2004
1
1

2005
1
1

2006
3
3

2007
2
2

2008
0

2009
0

2010
0

2011
1
1

2012
0

2013
1
1
2

2014
2
2

2015
0

Total
5
1
2
4
12

Procedimentos Disciplinares Conclusos
Ações administrativas visando a celeridade na condução dos procedimentos instaurados promoveram a
conclusão de 26 (vinte e seis) procedimentos disciplinares, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Quadro 159
Procedimentos
Processo Administrativo Disciplinar – PAD
Sindicância
Instrução Prévia
Acidente de Serviço
Grupo de Trabalho

Conclusos
10
4
7
5
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No exercício de 2015 foi realizada ação visando o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da
esfera disciplinar.
Dentro da proposta prevista de modernizar o processo de correição, com objetivo de garantir a qualidade e a
celeridade dos serviços prestados pela UCF, temos a ação planejada relativa à capacitação e treinamento de servidores.
No que se refere às ações ligadas ao treinamento e capacitação na Unidade de Corregedoria Fazendária,
destacamos a participação nos seguintes eventos: GT18 – ICMS Corregedores de Fazendas Estaduais e do DF
A fim de melhorar as rotinas e aperfeiçoar as atividades afetas a esta unidade, encontra-se em
desenvolvimento, mediante grupo de trabalho, a elaboração de Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância
desta SEF.
Em face das alterações legislativas promovidas pelo Decreto 33.370/2011, a PGDF, atendendo a
questionamento da SEF, elaborou o Parecer PROPES 3.128/2012, indicando a urgência de edição de lei ordinária para a
correção de possíveis incongruências com a extinção de mandatos via decreto, sendo que criados por lei, além de dúvidas
quanto às competências da unidade e de seus membros.
Recentemente, a expedição do Parecer PGDF 413/2015 aponta a ilegalidade de dispositivos do Decreto
35.565/2014, Regimento Interno da SEF, no tocante à escolha do Corregedor Chefe dentre outras questões. A edição de Lei é
de extrema necessidade.
Para o exercício de 2016, esta Unidade de Corregedoria continuará empenhada na adoção de novas práticas
com o objetivo de aperfeiçoar as atividades de correição, dentre elas, além do Manual de PAD e Sindicância, e o Código de
Ética dos Servidores da SEF, adotar o Termo de Ajuste de Conduta para tratar desvios éticos leves, inclusive os disciplinados
na Lei Complementar nº 840/2011.
Como ações estratégicas têm-se:
a) Capacitação de servidores da UCF e das demais unidades da SEF para atuação em Comissões de PAD,
Sindicâncias e investigações preliminares;
 por meio de cursos disponibilizados pela EGOV e por outros órgãos de correição;
b) Criação e manutenção de banco de servidores capacitados para condução de comissões processantes;
c) Transparência;
 atualizar área destinada na Intranet: publicar textos sobre disciplina e ética pública; relatórios de atividades
da UCF; leis, decretos, portarias e pareceres de órgãos normativos sobre temas da área disciplinar;
A UCF pretende, adotar novas práticas, considerando a Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011, são elas:
a) Definição, padronização, sistematização e normatização dos procedimentos atinentes às atividades de
correição, mediante a edição de enunciados e instruções, tendo em vista a Lei nº 4.932/2012, que trata do Sistema de
Correição do Distrito Federal – SICOR/DF;
b) Aprimoramento de procedimentos relativos à investigação reservada e preliminar previstos no novo RJU
(arts. 210 e 211, § 4º);
c) Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Procedimentos Disciplinares – SISPAD, atualmente existente,
que serve como importante ferramenta na gestão de informações disciplinares, de forma a propiciar:
 o melhor controle do andamento dos processos;
 geração de relatórios gerenciais de forma rápida;
 o aperfeiçoamento de indicadores de desempenho de Celeridade Processual – IDCP e de Índice de
Desempenho de Instauração de procedimentos administrativos disciplinares – IPAD, instrumentos que vem sendo utilizados em
outras instâncias correcionais;

9. CONTROLE INTERNO
As atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno – UCI foram distribuídas em áreas temáticas, a saber:
orçamentária, contábil e financeira, suprimentos de bens e serviços, licitações, contratos, convênios, almoxarifado, patrimonial,
bens apreendidos, recursos humanos, prestação de contas da Gestão, acompanhamento de auditorias da Controladoria Geral e
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, elaboração de Planos de Atividades e Relatórios e assessoramento e orientações.
Unidade de Controle Interno, no cumprimento das tarefas constantes do Plano Anual de Atividades de Controle
Interno – PAACI/2015, procedeu a verificações em registros funcionais, análise de processos referentes às diversas áreas
internas e às demais atividades que competem à Secretaria de Estado de Fazenda, visitas e inspeções em vários setores do
órgão, reuniões com executores de contratos e convênios, instruções prévias para verificação de indícios de existência de
prejuízo e outros, além do atendimento a demandas extras, oriundas, em sua maioria, da Corregedoria Geral do Distrito Federal
e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
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1)

Área de Gestão

I – Acompanhamento das Decisões do TCDF
A Unidade de Controle Interno, em cumprimento ao artigo 3º, V, do Decreto nº. 34.367/2013 acompanha as
recomendações da Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF e as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
concernentes as atividades da Secretaria de Estado de Fazenda, assessorando os gestores responsáveis e o respectivo
Secretário de Estado a fim de dar cumprimento nos prazos devidos.
A Unidade de Controle Interno organiza as respostas das áreas afetas e as encaminha ao Gabinete do
Secretário de Fazenda para oficiar a Egrégia Corte o devido atendimento no prazo determinado.
A unidade redirecionou para seus interessados algumas decisões que foram remetidas a esta Secretaria pela
Colenda Corte de Contas.
As decisões que tratam de Tomada de Contas Anual de administradores de dinheiros e valores, quando se
decide pela quitação dos valores pelos responsáveis por órgãos da Administração Direta, Fundos e de Relativa Autonomia, são
encaminhados para a Subsecretaria de Contabilidade para proceder às providências de alçada.
Existem, também, casos de decisões que tratam de encerramento de Tomada de Contas Anual cujo processo é
de prefixo 040. Para esses casos, além do encaminhamento para a SUCON/SEF, são elaborados despacho para o órgão de
origem da TCA, conforme dispõe art. 3º do Decreto nº 32.074/2010 c/c Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº
33.261/2011 que estabelece que as prestações de contas consideradas regulares serão arquivadas no órgão de origem sob a
responsabilidade do ordenador de despesas.
A seguir, o quantitativo de decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por trimestre, que tiveram
apreciação desta Unidade de Controle Interno/SEF:
Órgão responsável por atender à informação requerida
SUCON
DIGEP
SUAG
SUTES
SUTIC
UCI – Acompanhar e coordenar resposta institucional
Subtotal
Total de Decisões
*Posição em 30/12/2015

1º Trimestre
15
1
4
1
11
32

2º Trimestre
46
6
3
18
73

3º Trimestre
52
2
5
8
12
79

4º Trimestre*
27
1
1
11
40

Subtotal
140
3
16
12
1
52
224
224

A Unidade tratou das providências próprias do Órgão e, posteriormente, encaminhadas aos órgãos de origem da
Tomada de Contas em questão, para providências subsequentes, conforme demonstrativo trimestral a seguir:
Quadro 162
Outros Órgãos Do GDF (Origem da TCA)

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre*

Total

20

22

28

21

91

II – Demandas da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF
A Unidade de Controle Interno acompanhou as seguintes demandas:
1) Relatório de Auditoria nº 18/2014/STC;
2) Relatório de Auditoria nº 15/2014/STC;
3) Relatório de Auditoria em TCE nº 01/2015;
4) Relatório de Auditoria nº 10/2014/STC;
5) Relatório de Auditoria nº 01/2015/CGDF;
6) Relatório de Auditoria nº 02/2015/CGDF;
7) Relatório Preliminar de Auditoria 08/2014/STC;
8) Elaboração da Nota Explicativa Nº 03/2015 – UCI/SEF, em resposta ao Ofício nº 725/2015 – GAB/CGDF,
que trata da Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal, relativa ao exercício 2014.
9) Relatório de Auditoria nº 06-2015/CGDF - Auditoria de Pessoal;.
10) Elaboração da Nota Explicativa Nº 04/2015 – UCI/SEF, em resposta ao Termo de Audiência com o Auditado
Nº 06/2009 e Relatório de Auditoria Nº 18/2011/STC.
11) Resposta à Solicitação de Auditoria nº 37/2015/CGDF - solicita a análise de 15 processos de Despesas de
Exercícios Anteriores, no âmbito da SEF - Auditoria Especial.
12) Relatório de Auditoria nº 05/2015-BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A Auditoria em Tomada de
Contas Especial.
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13) Relatório de Auditoria Especial nº 02/2015/CGDF - Auditoria de Tecnologia da Informação – Banco de
Brasília – SA.
III – Demandas da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF
A UCI/SEF elaborou/organizou as respostas aos seguintes Ofícios:
1) Ofício nº 052/2015 - PROESP/PGDF - trata do Despacho Singular nº 888/2014-RR (Decisão nº 5919/2014).
2) Ofício nº 011/2015 - PROESP/PGDF - trata de denuncia assinada por vários cidadãos inconformados com o
fato de o Fundo de Apoio à Cultura do DF não ter sido inserido entre as exceções previstas no Decreto nº 35.881/2014.
3) Acompanhamento da resposta solicitada pelo Ofício nº 489/2015–PGDF/PROESP (Oficio nº 529/2015 e
544/2015 – PROESP/PGDF), Processo nº 33.222/2014-e – Decisões nº 4458/2015 e 2154/2015, quanto item II, alínea “a”
desta, o qual solicita a apresentação dos Balanços Orçamentário e Financeiro, consolidados com base nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, conforme RI/TCDF, art. 138, III, “a”, 1.
IV – Demandas do Tribunal de Contas da União e de outros Órgãos Federais:
1) Oficio nº 0371/2014-TCU/SecexFazenda, de 16 de dezembro de 2014, que trata da Prestação de Contas do
Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, relativa ao exercício de 2012, redirecionado à SUTES.
2) A UCI/SEF consolidou resposta das Unidades da SEF ao Ofício Nº 056/2015-TCU/SecexFazenda, Prestação de Contas Anual - Relatório de Gestão do FCDF Exercício 2014.
V – Demandas relacionadas à Portaria nº 75/2015-SEF e ao que dispõe o Decreto nº 34.276/2013, que regulamenta a Lei
nº 4990/2012, Lei Distrital de Acesso à Informação – LAI:
3) Orientação aos gestores da SEF, a fim de atender ao estabelecido por meio da Portaria nº 75/2015-SEF, de
30/04/2015, publicada no DODF nº 85, de 05/05/2015, quanto ao que dispõe o Decreto nº 34.276/2013, que regulamenta a Lei
nº 4990/2012 – sobre a reavaliação das informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto no âmbito da SEF, conforme
dispõe o artigo 60, do referido Decreto.
4) Orientação aos Gestores da SEF, quanto à publicação do Relatório Estatístico com a quantidade de pedidos
de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos e informações estatísticas agregadas dos requerentes.
VI - Demandas Extras:
1) A UCI/SEF orientou aos Gestores da SEF sobre a edição de novo ato normativo: Carta de Serviços ao
Cidadão (Decreto nº 36.419, de 25/03/2015, publicado no DODF nº 60, de 26/03/2015.
2) A UCI/SEF elaborou a NOTA EXPLICATIVA Nº 002/2015 – UCI/SEF, que trata do arquivamento de
processos nos órgãos de origem TCA/PCA (Decreto nº. 34.367/2013, artigo 3º inciso V )
3) A UCI/SEF esclareceu por meio do Memorando 172/2014 - UCI/SEF, com a finalidade de pacificar
entendimento acerca dos bens patrimoniais móveis pertencentes ao Acervo Patrimonial do Distrito Federal, mencionados no
item 3 do Memorando nº 212/2014 – SUAG/SEF, de 20 de maio de 2014, que se encontram tombados de maneira apartada.
4) A UCI/SEF orientou aos gestores SEF sobre as condições gerais de armazenamento de gás liquefeito de
petróleo/GLP no Depósito de Bens Apreendidos do SIA, encaminhando orientações/recomendações.
5) A UCI/SEF encaminhou à SUAG/SEF cópia do Acórdão 7 e 9/2015 – TCU, publicado no DOU de
26/01/2015, julgado com a seguinte EMENTA: o TCU deu ciência à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Espírito Santo (SFA-ES) de que, no juízo de admissibilidade das intenções de recurso a que se referem o art.
4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, o art. 11, inciso XVII, do Decreto nº 3.555/2000 e o art. 26, “caput”, do Decreto nº
5.450/2005, deve ser avaliada pelo pregoeiro tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), constituindo afronta à jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 1.462/2010-P,
339/2010-P e 2.564/2009-P) a denegação de intenções de recurso fundada em exame prévio em que se avaliem questões
relacionadas ao mérito do pedido (item 1.6.1, TC-030.634/2014-8, Acórdão nº 7/2015-Plenário).
6) Resolução do item 2.2 - Ausência de assinatura em ajuste para transferência de valores e ausência de
prestação de contas de recursos repassados, constante do Ofício nº 1665/2014-GAB/STC, de 8/9/2014, Relatório Preliminar de
Auditoria nº 10/2014- DIRFI/CONAE/CONT/STC.
7) Resposta ao email encaminhado pela Ouvidoria/SEF, referente ao Recurso de 2ª Instância - e-SIC Eduardo
Adrian Molina de Araújo -00040000047201591.
8) Resposta ao email encaminhado pela Ouvidoria/SEF, referente ao NOVO recurso de 2ª instância - Protocolo
nº 00040.000105/2015-87
9) Participação no XXI SEMAT - Seminário de Atualização do TCDF.
10) Elaboração da Nota Explicativa Nº 05/2015 – UCI/SEF, que trata do acompanhamento dos Processos do
TCDF sobre precatórios, para esclarecimento aos gestores da SEF.
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11) Elaboração da Nota Explicativa Nº 06/2015 – UCI/SEF, que trata do acompanhamento dos Processos do
TCDF relacionados à operação “PANDORA”, para esclarecimento aos gestores da SEF.
12) Orientação à SUAG/SEF, sobre a publicação da Lei nº 5532/2015, publicada no DODF nº 168, de
31/08/2015, que dispõe sobre a divulgação semestral de dados concernentes aos Contratos de Locação de imóveis firmados
pelo Poder Executivo do DF.
13) Participação no curso de Gestão de Riscos e de COSO, promovido pela Controladoria Geral do DF.
14) Orientação à DIGEP/SEF, sobre a publicação do Decreto, nº 36.787, de 1º de outubro de 2015, que dispõe
sobre a cessão de servidor efetivo de que tratam os artigos 152 e seguintes da Lei Complementar nº 840/2011.
15) Orientação à ASCOM/SEF, sobre a Instrução Normativa nº 02, de 08 de dezembro de 2015, da CGD, que
“Disciplina a divulgação, nos sítios oficiais na rede mundial de computadores – internet, de informações de interesse geral ou
coletivo, custodiadas e produzidas pelos órgãos do GDF, observado o disposto na Lei Distrital nº 4.990 de 2012 – LAI/DF.”, no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 235, de 09 de dezembro de 2015, págs. 6/8.
16) Apuração preliminar de TCE (Instrução Normativa nº 05/2012), Processo nº 040.003.347/2015, conforme
designação constante na Portaria nº 201, de 09/11/2015 - SEF.

10. ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA
Recebimentos de Demandas
Quantitativos Por Exercício
Demandas

%
2011

2012

2013

2014

2015

Expedientes

940

1.435

1.031

634

767

56,69%

Processos

693

774

634

622

586

43,31%

Total

1.633

2.209

1.665

1.256

1.353

100%

a) Geral:
Quantitativo Por Exercício
Atividades

%
2011(2)

2012

2013

2014

2015

Decretos encaminhados (3)

53

26

83

50

51

3,34%

Despachos

618

247

239

286

289

18,94%

Exposição de motivos (3)

82

68

110

37

75

4,91%

Homologação (decretos legislativos) (3)

4

4

14

2

7

0,46%

Memorandos

294

740

606

394

446

29,23%

Mensagens (minutas) (3)

37

21

32

0 (5)

0

0,00%

Ofícios (1)

182

289

293

186

359

23,53%

-

87

73

14 (4)

7

0,46%

Pareceres (incluídas as Notas Técnicas)

121

131

183

177

199

13,04%

Projetos de leis encaminhados (3)

35

20

18

9

35

2,29%

Portarias

22

86

93

87

58

3,80%

1.448

1.718

1.744

1.242

1.526

100%

Informações em mandado de segurança (2)

Total

Observações:
(1) Inclui as minutas de Ofício do GAB/SEF minutadas pela AJL/SEF e as informações em ações/mandado de segurança prestadas até 2011;
(2) Tópico específico a partir de 2012;
(3) O volume de informações em mandados de segurança foi sensivelmente reduzido, a partir de 2014, em função da revogação do Decreto nº 32.933/2011 e da denúncia ao
Protocolo ICMS nº 21/2011, que servia de fundamento para parte significativa das demandas intentadas contra ato do Secretário de Estado de Fazenda.
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b) Acompanhamento de demandas junto à CLDF:
Quantitativo Por Exercício

ÓRGÃO
CLDF

2011

2012

2013

2014

2015

21

21

25

24

51

Em 2015, foram acompanhadas as seguintes demandas junto à CLDF:
Nº da Proposição

Ementa/Proposta

Tipo de Norma

Situação

PDL 017/2015 (1)

Homologação do Convênio ICMS 10/14, 11/14 e 32/14

Decreto Legislativo

Tramitando

PDL 018/2015 (1)

Homologação do Convênio ICMS 163/13 que prorroga a eficácia de vários Convênios ICMS,
Decreto Legislativo
em especial dos Convênios ICMS 116/98 e 01/99

Tramitando

PL 1840/2014 (1)

Cria o Programa IPTU Verde - Redução no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU como incentivo ambiental.

Lei

Tramitando

PL 1954/2014 (1)

Redução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS incidente
na prestação de serviços.

Lei

Tramitando

PL 1957/2014 (1)

Incentivo à utilização de bicicletas da compensação de tributos pagos na aquisição do
veículos.

Lei

Tramitando

PL 1966/2014 (1)

Compensação de crédito tributário com débito do DF decorrente de precatório judicial.

Lei

Tramitando

PL 470/2015

Aplicabilidade, a integração e a produção de efeitos na legislação distrital de convênios e
demais atos celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
nos termos da Lei Complementar federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Lei

Tramitando

PL 668/2015

Altera a Lei federal nº 6.945, de 14/09/1981, que institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito
Federal. (TLP DE GRANDES GERADORES DE LIXO) - Desmembrado do PL 649/15

Lei

Tramitando

PL 702/2015

Altera a Lei federal nº 7.431, de 17/12/1985, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a
propriedade de veículos automotores e dá outras providências (IPVA – REGRA DE
CORREÇÃO DA PAUTA PELA TABELA FIPE), e a Lei nº 3.830, de 14/03/2006, que dispõe
quanto ao Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles
Relativos – ITBI (ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO), e dá outras providências.

Lei

Tramitando

PL 743/2015

Altera a Lei nº 3.932, de 28 de dezembro de 2006, que institui a Taxa de Licenciamento
Anual de Veículos e dá outras providências

Lei

Tramitando

PLC 034/2015

Dispõe sobre a racionalização no ajuizamento de execuções fiscais e regula a inscrição e
cobrança da Dívida Ativa do Distrito Federal

Lei Complementar

Tramitando

PLC 035/2015

Dispõe sobre a permissão de uso não qualificada de área pública contígua a unidades
imobiliárias residenciais unifamiliares no Distrito Federal

Lei Complementar

Tramitando

PLC 037/2015

Altera o Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1996 que regula o sistema tributário do Distrito Federal, e
dá outras providências - declaração espontânea de correção de área do IPTU

Lei Complementar

Tramitando

Lei

Tramitando

Lei

Rejeitado

Lei

Rejeitado

PLC 102/2014

PL 471/2015

PL 623/2015

Altera a Lei Complementar nº 52, de 23/12/1997, que dispõe sobre a compensação de
créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal, e suas autarquias e fundações com
créditos tributários de competência do Distrito Federal. (Autoria do Projeto: Deputada Eliana
Pedrosa)
Fixa os Valores Básicos de Referência – A e B (VBR-A e VBR-B) a que se refere o art. 4º, §§
1º e 4º, da Lei federal nº 6.945, de 14/09/1981, para efeito de lançamento da Taxa de Limpeza
Pública – TLP do exercício de 2016, altera a Lei federal nº 7.431, de 17/121985, que institui no
Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e a Lei nº 3.830, de
14/03/2006, que dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis
e de Direitos a eles Relativos – ITBI.
Reajusta os valores mensais para cobrança, no exercício de 2016, da Contribuição de
Iluminação Pública – CIP
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Nº da Proposição

Ementa/Proposta

Tipo de Norma

Situação

PL 653/2015

Dispõe sobre a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, para o exercício de 2016.

Lei

Rejeitado

PL 745/2015

Estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no
Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA/2016.

Lei

LEI Nº 5.600,
DE 29/12/2015

PL 744/2015

Altera a Lei nº 3.269, de 30/12/2003, que estabelece alíquotas do Imposto sobre Serviços –
ISS às atividades que especifica. (ISS cartórios)

Lei

LEI Nº 5.595,
DE 28/12/2015

PL 816/2015

Institui o Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal - PRÓ-RECEITA.

Lei

LEI Nº 5.594,
DE 28/12/2015

PL 826/2015

Altera a Lei federal nº 6.945, de 14 de setembro de 1981, a Lei federal nº 7.431, de 17 de
dezembro de 1985, a Lei nº 4.022, de 28 de setembro de 2007, a Lei nº 4.242, de 10 de
novembro de 2008, a Lei nº 4.676, de 17 de novembro de 2011, a Lei nº 4.727, de 28 de
dezembro de 2011, e a Lei nº 4.733, de 29 de dezembro de 2011, a Lei nº 4.882, de 11 de
julho de 2012, a Lei nº 4.997, de 19 de dezembro de 2012, a Lei nº 5.287, de 30/12/2013.
(PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIOS)

Lei

LEI Nº 5.593,
DE 28/12/2015

PL 742/2015

Autoriza empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal a alienarem
participações nas sociedades empresárias que especifica e dá outras providências.

Lei

LEI Nº 5.584,
DE 23/12/2015

PL 694/2015

Altera a Lei nº 4.220, de 9 de outubro de 2008, conforme minuta de fls. 04, que tem por
objetivo “definir a incidência do adicional do ICMS de que trata o § 1º do art. 82 do ADCT”.
(FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA)

Lei

LEI Nº 5.569,
DE 17/12/2015

PL 646/2015

Dispõe sobre o processo de liquidação da Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB, em
liquidação, e dá outras providências.

Lei

LEI Nº 5.565,
DE 26/11/2015

PL 783/2015

Dispõe sobre os depósitos judiciais e administrativos nas causas em que o Distrito Federal
seja parte, nos termos previstos pela Lei Complementar federal n°151, de 5 agosto de 2015.

Lei

LEI Nº 5.564,
DE 26/11/2015

Lei

LEI Nº 5.558,
DE 18/11/2015

Lei

LEI Nº 5.557,
DE 16/11/2015

PL 651/2015

PL 469/2015

Altera a Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, conforme minuta de fls. 04/06, que tem por
objetivo “estabelecer a incidência do ICMS nas situações previstas na alínea h do inciso XII
do § 1º do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.
(DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - ICMS NO SIMPLES NACIONAL)
Suspende a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISS sobre os serviços diretamente relacionados à organização e à
realização dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016

PL 652/2015

Altera a Lei nº 4.159, de 13/06/ 2008, que dispõe sobre a ciração do programa de concessão
de créditos para adquirentes de mercadorias ou bens e tomadores de serviços, nos termos
que especifica. (NOTA LEGAL)

Lei

PL 650/2015

Altera a Lei nº 3.804, de 08/02/2006, que dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, com vista à adoção de
alíquotas progressivas para a cobrança do referido imposto.

Lei

LEI Nº 5.549,
DE 15/10/2015

PL 649/2015

Altera a Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, e a Lei nº 3.830, de 14 de março de 2006,
alíquota modal, ITBI-BC em hasta pública)

Lei

LEI Nº 5.548,
DE 15/10/2015

Lei

LEI Nº 5.546,
DE 05/10/2015.

Lei

LEI Nº 5.545,
DE 05/10/2015.

PL 669/2015

PL 438/2015

Altera a Lei nº 1.254, de 8/11/1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, (Emenda Constitucional 87/15 - "e-comerce") Desmembrado do PL 649/15
Altera a Lei nº 1.254, de 8/11/1996, que Dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS para aumentar a alíquota do ICMS nas operações e
prestações internas de bebidas alcoólicas, fumo e derivados, cachimbos, cigarreiras, piteiras e
isqueiros.

LEI Nº 5.550,
DE 15/10/2015

PL 187/2015 (1)

Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF

Lei

LEI Nº 5.463, de
16/03/2015

PL 248/2015 (1)

Altera a Lei nº 4.595, de 14/072011, que revoga a Lei nº 2.510, de 29/12/1999, que institui o
Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal – SIMPLES CANDANGO. (Prorrogação)

Lei

LEI Nº 5.462, de
16/03/2015

PL 142/2015

Dispõe sobre a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, altera as Leis federais nº
6.945, de 14/09/1981, e nº 7.431, de 17/12/1985, e as Leis 1.254, de 8/11/1996, 3.168, de

Lei

LEI Nº 5.452, de
18/02/2015
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Situação

11/07/ 2003, nº Lei nº 3.804, de 08/02/2006, nº 3.830, de 14/03/ 2006, nº 4.022, de 28/09/
2007, nº 4.242, de 10/11/2008, e nº 4.727, de 28/12/2011 (Medidas fiscais)

PLC 041/2015

Dispõe sobre a desafetação de áreas públicas de uso comum do povo e autorização para
alienação de imóveis que especifica, em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Lei Complementar

LC Nº 906, DE
28/12/2015

PLC 047/2015

Dispõe sobre a racionalização no ajuizamento de execuções fiscais e regula a inscrição e
cobrança da Dívida Ativa do Distrito Federal.

Lei Complementar

LC Nº 904, DE
28/12/2015

PLC 028/2015

Altera a destinação dos recursos transferidos ao Distrito Federal à conta de dividendos
recebidos em virtude de sua participação acionária em empresas públicas ou sociedade de
economia mista.

Lei Complementar

LC Nº 903, de
23/12/2015

PLC 044/2015

Altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 894, de 02/03/2015, que dispõe sobre a
movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito
Federal. (prorrogação)

Lei Complementar

LC Nº 900, DE
14/12/2015

PLC 100/2014

Altera o Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal
(Altera de 5% para 2% a alíquota do ISS para os casos que especifica). Veto total do
executivo / veto derrubado

Lei Complementar

LC Nº 898, DE
09/07/2015

PLC 006/2015

Movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito
Federal

Lei Complementar

LC Nº 894, de
02/03/2015

PDL 113/2015

Homologa a cláusula que especifica dos Convênios ICMS nº 27, de 22 de abril de 2015, e nº
107, de 02 de outubro de 2015. (PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO ICMS)

Decreto-legislativo

DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 2.070/2015

PDL 028/2015

Homologação do Convênio 78/14 (altera do Convênio 38/12) e a prorrogação prevista no
Decreto Legislativo
Convênio ICMS 27/15, Cláusula 1ª, inciso CLXXX.

DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 2.067/2015

PDL 078/2015

Homologação do Convênio ICMS 78/15. (Ref. item 48 do Caderno de redução de base de
Decreto Legislativo
cálculo do RICMS - TV por assinatura)

DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 2.063/2015

PDL 019/2015

Homologação do Convênio ICMS 20/14 e 40/14.

Decreto Legislativo

DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 2.038/2015

PL 1782/2014

Dispensa, nos casos que especifica, o pagamento de ITBI na aquisição do primeiro imóvel.
(Autoria do Projeto: Deputada Eliana Pedrosa)

Lei

Arquivado (Fim
da Legislatura)

PL 1886/2014

Altera a Lei Federal nº 7.431, de 17/12/1985, que institui no Distrito Federal o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores

Lei

Arquivado (Fim
da Legislatura)

Lei

Arquivado (Fim
da Legislatura)

PL 1890/2014

Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.159, de 13/06/2008, que dispõe sobre a criação do programa
de concessão de créditos para adquirentes de mercadorias ou bens e tomadores de serviços.

PL 1951/2014

Altera a lei nº 5.021, de 2201/2013,que Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para
realização de projetos culturais.

Lei

Arquivado (Fim
da Legislatura)

PL 1952/2014

Adita dispositivo à Lei nº 4.727, de 28/12/ 2011 que dispõe sobre as isenções do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e o Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana - IPTU)

Lei

Arquivado (Fim
da Legislatura)

PL 1961/2014

Concede desconto, nos casos que especifica, no pagamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano IPTU)

Lei

Arquivado (Fim
da Legislatura)

Observação: (1) Simples monitoramento.

c) Acompanhamento de demandas junto ao TCDF:
ÓRGÃO
TCDF(1) (2)

QUANTITATIVO POR EXERCÍCIO
2011

2012

2013

2014

2015

-

49

12

0

0

Observações:
(1) A partir de 17/05/2013, tal atribuição ficou sob a responsabilidade da UCI/SEF, conforme Decreto nº 34.367/2013;
(2) Sem informação em relação a 2011.
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A despeito da competência da Unidade de Controle Interno desta Pasta (Decreto nº 34.367/2013), esta
Assessoria chama a atenção para as seguintes demandas junto ao TCDF:
Processo
15.063/2012 (1)

30.178/2012 (1)

Assunto

Situação

Representação formulada pelo Ministério Público junto à Corte, na
qual é requerida a análise da Lei 4.732/11em face dos princípios da
economicidade, legalidade, moralidade e legitimidade.
Análise de informações fornecidas pelo MPDFT, por meio do Ofício
nº 1543/2012-PGJ/MPDFT e anexos, acerca do descumprimento,
por parte do Distrito Federal, das exigências para a renúncia de
receitas elencadas nos diplomas legais pertinentes, em especial na
LRF e na LODF (ref. PROATACADISTA).

15/10/2013 - Decisão nº 5069/2013: Sobrestamento dos autos
até o deslinde da ADI n.º 2012.00.2.014916-6.
27/03/2014 - Decisão 1358/2014: Sobrestamento do feito até
o desfecho da ADI nº 2012.00.2.011535-3, que trata do exame
da constitucionalidade das Leis distritais nºs 4.808/2012 e
4.878/2012.

05/05/2015 – Decisão 1761/2015: (..) II – no mérito,
Consulta relativa aos procedimentos administrativos a serem
determinar o sobrestamento do exame das questões
observados para concessão de aposentadoria especial aos
35.934/2014 (1)
levantadas pelo consulente, até que haja decisão definitiva nos
integrantes da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal
Mandados de Injunção nºs 833 e 844, em trâmite no Supremo
(040.006.339/2014).
Tribunal Federal; (..)
Representação n° 01/2015 – CF, do Ministério Público junto à
Corte, acerca de possível descumprimento de exigências 17/11/2015 – Decisão 5424/2015: Havendo o Conselheiro
3.830/2015-e (1)
obrigatórias para a renúncia de receita aprovada pela Lei distrital nº INÁCIO MAGALHÃES FILHO pedido vista do processo, foi
5.096/13, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos adiado o julgamento da matéria nele constante.
Tributários do Distrito Federal.
15/12/2015 – Decisão 6047/2015: (...) II – deferir o pedido
cautelar formulado pelo representante, para determinar ao
Governo do Distrito Federal que suspenda o Programa de
Parcelamento de Dívidas até ulterior deliberação plenária; III –
Representação do Ministério Público junto à Corte, requerendo que
conceder (...) o prazo de 15 (quinze) dias ao Exmo. Sr.
o Tribunal determine a análise, ainda em 2015, dos efeitos da
Governador do Distrito Federal e à Câmara de Governança
aplicação dos Decretos nºs 36.240/15, 36.243/15 e 36.755/15 e da
34.860/2015-e (1)
Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal –
legalidade dos atos praticados em decorrência dos mesmos,
Governança-DF, às Secretarias de Planejamento, Orçamento
mormente quanto à possível inobservância da ordem cronológica
e Gestão do Distrito Federal – Seplag e de Fazenda – SEF e à
de pagamentos determinada no art. 5º da Lei 8.666/93.
Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, para
apresentarem esclarecimentos quanto ao teor da
Representação formulada pelo SINDUSCON/DF; (...) (Obs.
tratada pela PGDF)
15/12/2015 – Decisão 6060/2015: (...)II – conceder (...) prazo
Representação formulada pela Presidente do Conselho Fiscal – de 30 (trinta) dias ao Exmo. Sr. Governador do Distrito
Confis, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, ao Diretor Presidente do Instituto de Previdência do
Federal – Iprev/DF, versando sobre supostas impropriedades que Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF e aos Secretários de
32.433/2015-e (1)
levariam à inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 899/2015, Fazenda, de Planejamento, Orçamento e Gestão e de Gestão
que modifica temporariamente a contribuição patronal para o Fundo Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal, para
Previdenciário do Distrito Federal.
apresentarem esclarecimentos quanto ao teor da aludida
representação; (...)
Observação: (1) Simples monitoramento.

d) Acompanhamento de demandas junto ao Poder Judiciário:
Sem desconsiderar a competência da Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto ao acompanhamento de
demandas perante o Poder Judiciário, mereceram atenção especial da Assessoria, em 2015, as seguintes demandas:
Tribunal

STF

Processo
ADI 4730
ADI 4972
ADI 4589
RE 725228
ARE 899265
RE 804048
RE 861247

Assunto

Situação

ADI ajuizada pela FEBRAFITE em face dos arts. 2º e 15 da Lei
Distrital nº 4717/2011, que reestrutura a Carreira de Auditoria 28/08/2015 Conclusos ao(à) Relator(a)
Tributária do DF.
ADI ajuizada pelo PGR em face dos arts. 8º a 13 da Lei Distrital nº
10/03/2014 Conclusos ao(à) Relator(a)
3196/2003 (incentivo creditício – Pró-DF II)
ADI contra concessão de benefícios fiscais de Goiás para veículos
RE interposto pelo MPDFT na ADI 2011.00.2.009627-7, ajuizada pelo
MPDFT em face das Leis distritais 4459/2009 (art. 3º), 4292/2008 (2º)
e 4071/2007 (art. 2º) – permissão para SEF alterar a pauta do IPVA –
e julgada improcedente no TJDFT.
ADI (nº 2013.00.2.018454-8) julgada procedente pelo TJDFT, em face
da Lei nº 2708/2001 e Decretos nº 34235/2014 e 34362/2013.
ADI (nº 2012.00.2.011535-3) julgada procedente no TJDFT, ajuizada
pelo MPDFT em face dos artigos 1º e 2º da Lei nº 4808/2012
(PROATACADISTA).
ADI (nº 2013.00.2.017114-5) julgada improcedente no TJDFT,
ajuizada pelo MPDFT em face dos artigos 1º, 2º, 3º e 10 da Lei nº
5005/2012 e dos artigos 1º, 9º e 10 da Lei nº 5099/2012.

27/02/2012 Conclusos ao(à) Relator(a)
10/12/2015 Conclusos ao(à) Relator(a)
25/11/2015 Juntada a petição nº 61216/2015.
17/12/2015 Conclusos ao Relator
27/08/2015 Conclusos ao(à) Relator(a)
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Tribunal

Processo

Assunto

RE 883514

RE 851421

ARE 903268
ACP
2011.01.1.085400-0
ADI
2012.00.2.000536-0
ADI
2012.00.2.026370-4

ADI
2014.00.2.030996-9
Ação Anulatória
2014.01.1.109071-7
TJDFT

ADI 2015 00 2
012901-3

ADI 2015 00 2
011175-5

Situação

ADI (nº 2014.00.2.000235-8) julgada improcedente no TJDFT, em
08/05/2015 Publicação, DJE nº 85, divulgado
face da LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 872, DE 27 DE
em 07/05/2015 - Vista à PGR
NOVEMBRO DE 2013.
10/11/2015 Despacho
Em 5/11/2015: O
Tribunal concluiu pela repercussão geral do
ADI (nº 2012.00.2.014916-6) julgada improcedente no TJDFT, tema versado neste processo. Ouçam o
ajuizada pelo MPDFT em face da Lei nº 4732/2011.
Procurador-Geral da República, conforme
previsão do artigo 325 do Regimento Interno
do Supremo.
ADI (nº 2014.00.2.012853-5), com pedido de liminar, ajuizada pelo
25/08/2015 Vista à PGR
MPDFT em face das Leis nº 4866/2012 e 5223/2013
ACP por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT em MUDANÇA
DE
CLASSE
desfavor de Fiscal Tributário.
ADI ajuizada pelo MPDFT em face da expressão “efetivos, ocupados AGUARDANDO JULGAMENTO DE OUTRA
e”, constantes do artigo 2º; dos arts. 15; 16; 17, § 1º; e 19 e Anexo III AÇÃO
da Lei nº 4.717/2011.
Observação: ADI 4730-STF
11/02/2015 Processo suspenso – Existência
ADI ajuizada pelo MPDFT em face do art. 16 da Lei nº 4.958/2012, de repercussão geral no STF (REX
que dispõe sobre da Carreira de Gestão Fazendária (Aproveitamento 2012.00.2.026370-4)
(Obs.
Julgada
de servidores da Carreira de Administração Pública).
improcedente por maioria - DJE de
26/09/2014)
Processo arquivado - Trânsito em julgado em
ADI, com pedido de liminar, ajuizada pelo MPDFT em face da Lei nº 07/07/2015 (Julgou-se procedente a ação
5.423/2014
declarando-se a inconstitucionalidade do vício
formal da Lei 5.423/2014.
Suspenso por depender do julgamento de
Susta os efeitos da Decisão nº 6142/2013 do TCDF
outra ação (AI 18245-2)
ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 892 DE 13/11/14 E
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 2º E PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 3º DISPONIBILIZAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
DA LEI DISTRITAL 5463 DE 16/03/15 (EXCLUIR DA INCIDÊNCIA DA Decisão: Rejeitada a questão preliminar à
LEI DO REFIS DF OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE unanimidade. Indeferida a liminar por maioria,
AÇÃO FISCAL QUE CONCLUA POR SONEGAÇÃO, FRAUDE OU vencido o Relator.
CONLUIO)
ARTIGO 2º, § 1º DO DECRETO DISTRITAL Nº 36.246, DE
02/01/2015, FACE O ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 3º, 18/12/2015 DEVOLUÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
INCISO I; ARTIGO 14; ARTIGO 16, INCISO I; ARTIGO 17, § 1º;
ARTIGO 19, CAPUT; ARTIGO 22, INCISO I; ARTIGO 14; ARTIGO 16,
Destinatário: CONSELHO
INCISO I; ARTIGO 17, § 1º; ARTIGO 19, CAPUT; ARTIGO 22,
ESPECIAL
INCISO IV; ARTIGO 26; ARTIGO 53; ARTIGO 91, CAPUT; ARTIGO
Número / Ano / Remetente do
100, INCISOS VII E X - TODOS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO
Lote: 1634/2015 - WALDIR
FEDERAL (RACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DAS DESPESAS
LEONCIO JUNIOR
PÚBLICAS NO ÂMBITO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL)

e) Acompanhamento de demandas junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal:
Parecer

Data da
aprovação

Parecer nº 028/2015PROCAD/PGDF

03/02/2015

Parecer nº 053/2015PRCON/PGDF

17/04/2015

Benefício tributário x contrato de financiamento: liberação de
garantias (CDBs)

Parecer nº 212/2014PROFIS/PGDF

09/01/2015

Tributário

Consulta sobre os efeitos da ADI 2013.00.2.018454-8

Parecer nº 279/2015PRCON;PGDF

11/05/2015

040.002.132/2014

Tributário

Consulta acerca da aplicação da Lei nº 5.422/2014 (estudo
econômico)

Parecer nº 346/2015PRCON/PGDF (resposta
parcial)

12/05/2015

310.003.786/2014

Tributário

Parecer nº 367/2015PRCON/PGDF

11/06/2015

040.000.851/2015

Administrativo

Parecer nº 413/2015PRCON/PGDF

10/11/2015

042.001.248/2015

Tributário/
Administrativo

Parecer nº 500/2015PRCON/PGDF

26/06/2015

Processo

Área

040.007.746/2014

Financeiro

040.006.576/2014

Tributário

125.000.120/2014

Tributário/
Financeiro

040.000.337/2015

Objeto de Consulta
Solicita orientação e providências judiciais cabíveis para
liberação, por parte da STN, de créditos para desembolso no
âmbito do PNAFM
Consulta acerca da possibilidade de concessão de mais de
um benefício fiscal da Lei nº 5.021/13 a empresa beneficiada
pelo IDEAS

Consulta realtiva a requerimento formalizado pela CEB
visando o reconhecimento da prescrição da CIP dos
exercícios de 2007 e 2008.
Consulta acerca da à vigência do § 2º do art. 19 da Lei nº
4.415/2009 e outras questões relativas ao regramento dos
corregedores fazendários.
Consulta acerca da possibilidade de se disponibilizar o
acesso/utilização dos créditos do Programa Nota Legal, e
sobre a controvérsia sobre a necessidade de estornar
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Processo

Área

Objeto de Consulta

Parecer

Data da
aprovação

Parecer nº 524/2015PRCON/OGDF

26/06/2015

Parecer nº 525/2015PRCON/PGDF

25/06/2015

créditos que, com a morte do beneficiário, estavam
prescritos.
Consulta relativa à data a ser considerada para início do
prazo de 30 dias previsto no art. 19, § 10, V, do Decreto nº
24.430/2004.
Consulta sobre a possibilidade de desmembramento de auto
de infração, fora das hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º do
art. 2º da Lei nº 5.463/2015, para adesão do REFIS/DF

125.001.146/2013

Tributário/
Financeiro

040.002.091/2015

Tributário

040.002.132/2014

Tributário

Consulta acerca da aplicação da Lei nº 5.422/2014 (estudo
econômico) - Demais questões

Parecer nº 694/2015PRCON/PGDF

03/09/2015

040.001.881/2015

Tributário/
Processual Penal

Dúvida relativa à existência de sigilo fiscal/funcional e
procedimentos relativos ao fornacimento de informações
referentes à qualificação de favorecido de pagamento de
tributo (Ofício nº 335/2015 - smn.)

Parecer nº 737/2015PRCON/PGDF

06/11/2015

125.000.719/2015

Administrativo

Termo de cooperação técnica com o MPOG (troca de
informações)

Parecer nº 762/2015PRCON/PGDF

26/08/2015

040.004.474/2012

Tributário/
Administrativo

Parecer nº 840/2015PRCON/PGDF

31/08/2015

040.002.328/2015

Administrativo

Parecer nº 861/2015PRCON/PGDF

30/12/2015

127.002.246/2015

Tributário/
Financeiro

Parecer nº 886/2015PRCON/PGDF (v. cotas
de aprovação)

10/12/2015

040.002.085/2015

Financeiro

Dúvida acerca dos efeitos da decisão que julgou procedente
a ADI nº 2014.00.2.023917-7 sobre a LC nº 872/2013

Parecer nº 973/2015PRCON/PGDF

15/10/2015

Tributário/
Administrativo

Dúvida relativa a aplicabilidade do entendimento lançado no
Parecer nº 172/2011-PROFIS/GPDF ao caso concreto:
isenção de IRPF para pensionista portadora de moléstia
grave que, após tratamento, deixou da apresentar sintomas
de doença ativa.

Parecer nº 990/2015PRCON/PGDF

07/12/2015

040.002.774/2010

Questões relativas à aplicação do Decreto nº 36.549/2015,
que dispõe sobre o credenciamento e contratação de
instituições financeiras para integrar o Sistema de
Arrecadação de Receitas Públicas do Distrito Federal.
Dúvida acerca de procedimentos relativos à atualização em
incorporações (quintos/décimos) decorrente de reajuste geral
nas tabelas de cargos e empregos em comissão (ADI nº
2012.00.2.023636-5)
Questão relativas à aplicação da Lei nº 5.474/2015, que
alterou a Lei n 4.159/2008 (Nota Legal), instituindo a
obrigaçaõ de a Administração Fazendária transferir ao
denunciante metade do valor arrecadado em autuação de
infrações por descumprimento da obrigação acessória de
emissão de documento fiscal.

11. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
O ano de 2015 foi marcado pelo protagonismo da Secretaria de Fazenda e demais órgãos da equipe econômica
do Governo de Brasília no noticiário, principalmente em razão da grave situação financeira encontrada pelo atual mandatário do
Executivo, ampliada pela crise nacional que afetou não somente as rotinas do serviço público local como também o setor
produtivo, comércio e até mesmo as áreas de atendimento social.
Esses fatores provocaram uma quebra na rotina de atividades tradicionais da Assessoria de Comunicação
Social cuja equipe foi reduzida ainda em janeiro devido aos cortes de pessoal e gastos incentivados pelo Governo, de forma
geral. A partir dessa realidade, o setor foi obrigado a rever todas as práticas de gestão, cultura organizacional, procedimentospadrão, repensar ações, campanhas, otimizar sistemas de TI, dentre outros aspectos inerentes ao bom desenvolvimento dos
trabalhos.
Hoje, do ponto de vista prático, a ASCOM é a responsável por municiar de informações tributárias, contábeis e
financeiras todo o Governo do Distrito Federal, em especial as áreas de comunicação e de assessoramento. A assessoria tem a
missão de capitalizar cidadãos e empresas com conteúdo de utilidade pública, informações detalhadas sobre serviços e,
garantir por meio de ações estratégicas, a transparência sobre toda a movimentação das contas públicas do Distrito Federal e a
recuperação de receitas indispensáveis ao desenvolvimento da cidade.
Dessa forma, buscou-se potencializar todos os recursos disponíveis – capital humano, tecnológico, material de
expediente e de uso contínuo, até mesmo o tempo para conferir o maior assessoramento técnico possível aos gestores da
pasta; adequar o posicionamento da instituição diante da sociedade alinhada às diretrizes do novo governo; melhorar a
dinâmica e a fluidez das informações de interesse interno e externo, e também aperfeiçoar os canais de interação e serviços
oferecidos ao contribuinte.
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A seguir serão apresentados alguns dados e informações consolidadas sobre as atividades desenvolvidas por
esta Assessoria de Comunicação Social ao longo de 2015.
Atendimento à Imprensa
De janeiro até 04 de dezembro, foram contabilizados mais de 1.000 atendimentos diretos e indiretos à imprensa
local e nacional. Todo esse volume de informações transmitidas a jornais, revistas, portais de notícias, emissoras de rádio e
televisão resultaram em, aproximadamente, mais de 06 mil matérias veiculadas (1.570 matérias veiculadas em blogs e sites;
656 em jornais impressos, 1.036 inserções na TV e 3.040 em rádios). – esses números dizem respeito apenas aos materiais
identificados e não consideram aqueles não coletados.
A média diária de demandas oriundas somente de veículos de comunicação variou entre cinco a dezesseis
solicitações por dia, com volume superior no primeiro trimestre. Todo esse trabalho representou grande impacto na imagem da
Secretaria de Fazenda e temas relacionados ao longo de 2015, consolidando o órgão como um dos mais citados localmente em
reportagens, notas, colunas e blogs.
Além da busca passiva das informações de interesse público pela imprensa, a Assessoria de Comunicação
promoveu diversas coletivas de imprensa, encontros informais com jornalistas, soltou avisos de pauta, releases, acordou
publicações sob embargo (quando a notícia é dada exclusivamente a um veículo com data pré-determinada para publicação) e
provocou diversas micro-ações conforme estratégias e objetivos de comunicação para o período.
Demais públicos
O público interno – servidores e órgãos da Fazenda/DF são também grandes responsáveis por demandar a
Assessoria. Os pedidos suportam desde a formação de campanhas, necessidades setoriais, produção de textos, apresentações
corporativas, montagem de comunicados, atualização de mailing list, criação de artes para material gráfico, eletrônicos,
organização de eventos institucionais, à divulgação de ações específicas, dentre outros.
As redes sociais da Fazenda/DF também obtiveram melhor aproveitamento no ano. Os contatos ocorreram
principalmente para a obtenção de informações sobre programas, profissionais que mantém as redes sociais oficiais do
Governo. Ao todo, fomos demandados 150 vezes por contribuintes e 60 vezes pela Interação Social ao longo de 2015.
Em termos de produção de material gráfico on line e off line, levantamento superficial demonstrou que foram
criados - 5 Prismas; 2 Banners p/ site (Slide show); 9 botões p site (banners da lateral); 10 botões p/ intranet; 164 artes para
Facebook; leiautes para o site da Carta de Serviços, Agêncianet e conteúdos da Receita TV; logo para DF Gestão de Ativos e o
sistema educacional da SEF (SISPEC); 27 apresentações em Power Point; cartazes para agências da Receita; placas de
identificação de setor, dentre vários outros produtos.
Vale ressaltar que, mesmo em meio a um ambiente turbulento, no decorrer do exercício foram plantadas as
primeiras sementes para a obtenção de ganhos nas atividades em 2016 que, com a possibilidade de um planejamento mais
detalhado, poderá contemplar novos aspectos essenciais ao adequado posicionamento e imagem da instituição junto a todos os
seus stakeholders.
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12.1. BANCO DE BRASÍLIA S.A– UO: 19.202

O Banco de Brasília S.A. – BRB é uma Sociedade de Economia Mista, de capital aberto, criada conforme
autorização contida na Lei Federal n.º 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo Estatuto
Social e demais disposições legais aplicáveis.
O Banco tem por objetivo o exercício de quaisquer operações bancárias, passivas e acessórias, a prestação de
serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades
autorizadas aos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive operações de câmbio, das quais resulte a promoção do
desenvolvimento econômico e/ou social do Distrito Federal, da Região Centro-Oeste e das demais áreas de sua influência.
Na qualidade de agente financeiro do Distrito Federal, compete ao BRB:
– Receber, a crédito do tesouro do Distrito Federal, as importâncias provenientes de arrecadação de tributos,
subvenções, auxílio e quaisquer outras rendas;
– Realizar os pagamentos necessários à execução orçamentária do Distrito Federal, consubstanciada no
orçamento aprovado e em créditos abertos, de acordo com as autorizações que lhe forem transmitidas pelo Secretário de Estado da
Fazenda;
– Receber, na qualidade de executor de serviços bancários do Distrito Federal, as disponibilidades de quaisquer
órgãos ou entidades vinculadas ao Distrito Federal.
O BRB poderá, na forma da lei, financiar obras públicas do Distrito Federal, de caráter produtivo ou de relevante
interesse social, observadas, sempre, a viabilidade técnica do projeto e a segurança de retorno dos créditos concedidos e as
normas legais e regulamentares.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade Meio

Empregados

Atividade Fim

Total

Com FG

Sem FG

Com FG

Sem FG

Quadro BRB*

964

381

1.261

662

3.268

Requisitados

0

0

0

0

0

Servidores Comissionados s/ vínculo efetivo (Emprego em Comissão)

0

3

0

0

3

Estagiários

0

191

0

263

454

Jovens Aprendizes

0

32

0

84

116
3.841

Subtotal (Força de Trabalho)

964

607

1.261

1.009

(-) Cedidos para empresas do conglomerado**

0

0

0

9

9

(-) Cedidos para outros órgãos***

1

6

2

6

15

963

601

1.259

994

3.817

Total Geral

Data base: 31/12/2015
FG: Função Gratificada
* Contempla os empregados do Banco
** Empregados cedidos para Financeira, DTVM, Cartão BRB, BSB Ativos, Regius e BRB Saúde
***Considerados órgãos do governo federal e do GDF

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO 6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

72.319.791

72.319.791

27.533.104

0019 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO
TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL

72.391.791

72.391.791

27.533.104

3045 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO

1.298.003

1.298.003

253.814

0009 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DF

1.298.003

1.298.003

253.814

3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO

6.961.0000

6.961.0000

0

0022 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DF

6.961.0000

6.961.0000

0

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

30.192.500

30.193.500

19.560.688

30.192.500

30.192.500

19.560.688

110.843.294

110.843.294

47.347.606

6974 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6207
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1471 e 2557 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
A Tecnologia da Informação – TI possui um papel imprescindível no contexto das Instituições Financeiras. Seu foco
principal é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas organizacionais. É a TI que apoia as organizações a
atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação. Abaixo, elencamos as principais informações sobre
investimentos em novos projetos, novas funcionalidades implementadas, ações para modernização do parque tecnológico, projetos
estruturantes dentre outras informações relevantes que evidenciam a evolução dos processos e da governança no âmbito da
Diretoria de Tecnologia – DITEC, durante o exercício de 2015:
1. Investimentos em novos projetos
 Criação de uma gerência para pesquisar de forma contínua as oportunidades de inovação, com foco na
tecnologia de mobilidade, introdução do conceito de TI Bimodal e gestão de forma integrada os projetos estratégicos;
 Contratação de serviços especializados na plataforma mobile para melhoria de processos internos, fornecimento
de decisões estratégicas para tomada de decisões e melhoria de serviços prestados aos clientes;
 Implementação da metodologia de pontuação de demandas na ferramenta ACS no momento de abertura da
proposta;
 Aquisição e Internalização de ferramenta de automação de processos;
 Aumento da segurança na validação das transações das redes de autoatendimento com a implementação de
um novo fator de verificação no Chip dos cartões BRB;

 Aquisição de ferramenta de tunning para melhorar a performance nos ambientes de armazenamento de dados,
buscando maior disponibilidade e eficiência;
 Substituição dos Switches Core para permitir aumento da capacidade da rede interna;
 Melhoria na performance da Rede Corporativa devido a modernização dos equipamentos de Infraestrutura;
 Automação dos processos de Planejamento e Controle. Foram implantados os módulos de administração e
acompanhamento de fragilidades.
 Desenvolvimento de ferramenta para acompanhamento das ações estratégicas da TI, gestão do orçamento e
contratos com o objetivo de apoiar a diretoria e as áreas de TI junto aos processos de governança de TI;
 Revisão de permissões, estabelecimento de hierarquia e higienização do repositório de usuários da Rede
Corporativa do BRB;
 Construção da Sala Cofre e Datacenter.
2. Novas funcionalidades implementadas
 Reestruturação de crédito que visa promover alterações nas regras de geração e disponibilização de limites aos
clientes pessoa física;
 Desenvolvimento do sistema conta vinculada que visa atender a Lei Distrital 4.636;
 Criação do Produto de Redirecionamento Pessoa Jurídica que visa auxiliar os Pontos de Atendimento na
recuperação das carteiras de Pessoas Jurídicas cuja inadimplência é muito alta;
 Validação do chip na modalidade Fullgrade na rede 24h (TecBan) com o objetivo de reduzir os índices de
fraudes;
 Criação do fluxo de negativação automática do SPC com a CDL/SPC, tal ação prevê impacto positivo para o
negócio e esforço concentrando para redução da inadimplência;
 Criação do Tipo de Cliente INSS com o cadastro automático e inclusão nas rotinas de geração de risco e limite
de crédito para operação;
 Implantação da integração da agenda financeira via CIP que permitirá ao Banco antecipar os recebíveis de
outras credenciadoras, além da Cielo, Rede e Global;
 Início do projeto de migração dos sistemas legados para a nova plataforma Mainframe com previsão de
conclusão em 30 meses;
 Disponibilização do extrato de operações de crédito no Banknet que possibilita maior comodidade aos clientes
que poderão, a partir de então, acompanhar a evolução de seus empréstimos de sua casa ou escritório;
 Disponibilização da funcionalidade de leitura de chip BRB nos terminais do Banco do Brasil, canais de
atendimento e Tecban – Banco24Horas. Essa implementação confere maior segurança às operações realizadas;
 .Implementação de pagamento de benefícios de forma automática nos correspondentes bancários. Tal ação
implica na melhoria dos controles e agilidade no pagamento de benefícios por meio da rede de correspondentes e desenvolvimento
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de solução que reduz a indisponibilidade do canal débito e a janela de indisponibilidade de 35 minutos para 2 minutos no
processamento noturno;
 Implementação de nova versão do teclado virtual do banknet. Com essa versão as incompatibilidades do teclado
virtual com as atualizações do java não ocorrerão mais, além disso, aumentará a disponibilidade de acesso ao canal, pois os
clientes não serão impactados com as referidas atualizações;
 Automatização do pagamento de benefícios eventuais ligados, mitigando as fraudes nos correspondentes;
 Implementação de funcionalidade para cadastramento de utilização do cartão de débito no exterior por
determinado período. Com isso reduzirá a fraude de compras a débito no exterior;
 Criação de cliente Prospect – Beneficiários INSS com o objetivo de tornar mais acessíveis as linhas de crédito
consignado a beneficiários do INSS, em especial aos beneficiários que ainda não são correntistas do BRB;
 Disponibilização de funcionalidade de consulta de cartão de assinaturas no sistema de automação bancária –
Caixa (Agências e Pontos de atendimento) que permite ao operador de caixa do BRB a consulta de cartões de assinatura
cadastrados e aprovados no sistema gerenciador de cartões de assinatura;
 Disponibilização de campanha de oferecimento de crédito aos clientes no terminal de autoatendimento,
possibilitando o aumento de receitas de operações de crédito;
 Entrega da primeira fase do projeto ECO – Empréstimo Consignado On-line INSS. Nessa primeira fase, o
beneficiário, seja ele cliente do BRB ou não, poderá solicitar o extrato de empréstimos e a margem consignável;
 Operacionalização dos novos cartões: Poupança Jovem, Poupança Rural PF, Poupança Rural PJ com fins
lucrativos, Poupança Rural PJ sem fins lucrativos, e diversos cartões sócio torcedor;
 Criação de um novo tipo de cliente beneficiário INSS para integração com o sistema de pagamento de
benefícios - PBI, onde é realizado tratamento de tipo de Cliente e finalidade do cadastro, gerando arquivo de retorno para o PBI e
relatórios para PAs e gestores;
 Implantação da primeira versão do sistema de fornecimento de crédito que será utilizado pela Secretaria de
Trabalho na análise e concessão de créditos para microempreendedores;
 Criação da linha de crédito Redirecionamento PJ – que é destinada exclusivamente ao redirecionamento das
operações de crédito de Pessoas Jurídicas contratadas na Carteira de Crédito Comercial, buscando readequar o risco contratado a
real capacidade de pagamento do cliente.
3. Modernização Do Parque Tecnológico
Dentre os investimentos que o BRB realizou para a modernização de seu parque tecnológico destacamos a
premiação Efinance 2015 ocorrida no CIAB deste ano, na qual o BRB foi o vencedor na categoria Otimização de TI, com o projeto
de implantação dos novos equipamentos Thin Client nas agências bancárias, o que permitiu uma expressiva redução do consumo
de energia.
4. Infraestrutura
4.1. Novas Soluções
As migrações para os novos mainframes Unisys que funcionarão até o término da implantação das novas maquinas
IBM, trouxe um grande ganho nas rotinas da madrugada, adiantando em mais de duas horas as execuções.
A Implantação da ferramenta open source Zabbix, agregou valor no monitoramento ativo dos sistemas do BRB,
reiniciando serviços com problemas, com isso o tempo de recuperação de algum serviço que apresenta problemas foi reduzido de
15 minutos para menos de um minuto, em média.
5. Projetos Estruturantes em Andamento
5.1. Multicanal
Solução adaptada ao negócio do Banco que visa substituir/modernizar os canais e sistemas de atendimento do
BRB. A implantação deste projeto trará grandes melhorias nos canais de atendimento do Banco, dentre eles: maior agilidade no
desenvolvimento de demandas e na criação de novos produtos e serviços.
Em setembro foi implantado o aplicativo BRB Mobile pela equipe do projeto estruturante Multicanal nas lojas Google
Play (Android) e App Store (iOS). Esta versão permite aos usuários o acesso de contas por CPF, pagamento de documentos com
código de barras utilizando a câmera do celular, consulta de saldos e extratos, transferências, consulta de lançamentos futuros,
aplicação em fundos e pagamento de fatura dos cartões BRB.
Os seguintes módulos encontram-se na fase de construção: Internet Banking, Telebanco e gestão do portal. Os
benefícios esperados com a entrega total do projeto são, além da performance, disponibilidade de novos canais como por exemplo
o BRB Mobile, nova tecnologia que facilita a atualização e criação de funcionalidades e limites de transação segregados por
segmento do cliente.
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5.2. Migração de Plataforma – IBM
A nova solução trará entre outros benefícios: maior abertura para o mercado de TI, tanto no que se refere à
possibilidade de aquisição de novos produtos quanto à contratação de mão de obra especializada; maior disponibilidade e
compartilhamento de informações no âmbito da organização, favorecendo uma comunicação mais eficaz; gestão de documentos e
imagens, que proporcionará maior agilidade nos trâmites e processos internos, refletindo essencialmente nas rotinas das agências
bancárias e no atendimento ao cliente; portal de internet mais moderno.
Durante este ano, as máquinas IBM foram devidamente instaladas e os treinamentos serão finalizados até o final de
dezembro. Em setembro foi assinado o contrato com a empresa SPREAD que será responsável por realizar a migração dos
sistemas legados para o ambiente IBM, com conclusão prevista para março de 2018. Neste momento os sistemas (AGB, EAC,
ERC, CCH e DCX) estão sendo migrados para a nova plataforma.
5.3. Projetos Asas / ERP
Os principais benefícios esperados pelo ERP são: disponibilizar informações tempestivas e de qualidade nos pontos
de tomada de decisão gerencial; ser um meio de integração entre os vários setores da organização, através do compartilhamento
de bases de dados não redundantes; evitar gasto de esforço gerencial e operacional nas interfaces entre sistemas de informações
que não conversam entre si; viabilizar um planejamento operacional transparente e estruturado, melhorando o desempenho da
empresa; simplificar a integração das soluções implementadas; reduzir a complexidade do ambiente tecnológico; melhorar a
qualidade da informação; aprimorar mecanismos de gestão e controle interno; otimizar o uso das competências internas; reduzir
interface entre sistemas isolados; reduzir retrabalho e inconsistências; reduzir os riscos operacionais e elevar a eficácia dos
controles internos dos processos; adotar solução aderente aos modelos de boas práticas do mercado. Atualmente, o projeto
encontra-se 43% concluído.
5.4 Outros
 Contratação de novos analistas de TI para Recomposição do quadro de pessoal (vagas não preenchidas).
3045 - Instalação de Pontos de Atendimento
O BRB inaugurou 06 novas agências em 2015:
 Agência Vicente Pires,
 Agência Independência(GO),
 Agência Hospital de Brazlândia,
 Agência Empresarial Brasília,
 Agência Empresarial Taguatinga e
 Agência Corporate.
8505 - Publicidade e Propaganda
O BRB lançou em dezembro, nova Campanha Institucional e contratou, como garoto-propaganda, o ator Murilo
Rosa. A escolha do ator ocorreu em razão de um novo posicionamento mercadológico do BRB. O Banco, hoje, embora seja muito
conhecido em Brasília, não se limita à capital, e busca expandir seus negócios para as demais regiões do País. O ator Murilo Rosa,
também é de Brasília, porém, hoje, já é conhecido por todos os brasileiros. Por isso, a escolha do BRB em contratá-lo. A Campanha
com o ator tem vigência por dois anos.
Além disso, ressaltamos a criação do slogan “Faz tudo por você”. Com este slogan, o Banco procura demonstrar
seus valores e investimentos no apoio ao esporte e à cultura do DF, destacando-se como um dos maiores incentivadores locais;
mostrando sua identidade com o cerrado e com nossa gente; o compromisso como agente financeiro do DF, fomentando o crédito e
os investimentos em Brasília; gerando desenvolvimento e contribuindo com a inclusão social.
Em 2015, dentre as ações externas de comunicação, o Banco buscou intensificar sua atuação nas mídias sociais,
em especial no facebook, por meio do qual foram divulgados assuntos institucionais, esporte, saúde e qualidade de vida, iniciativas
culturais da cidade, datas comemorativas, dentre outros temas.
O Banco realizou 70 ações de patrocínio com o investimento médio de R$ 85.935,71 oferecendo apoio a públicos
diversos.
Além disso, com o objetivo de dar maior capilaridade aos investimentos em patrocínio e promover a marca BRB
junto à população do DF e entorno, foi criado o projeto CulturArte BRB. Ao longo do ano, 20 projetos apoiados pelo Banco
receberam a chancela CulturArte BRB, proporcionando a realização de ação de relacionamento direta com mais de 2.300 clientes e
potenciais clientes do BRB e o acesso à população a atrações culturais de qualidade no DF e entorno.
Dentre as ações realizadas no projeto CulturArte BRB, podemos destacar: Cia de Teatro Os Melhores do Mundo;
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; Stand-up com atores Paulo Gustavo e Nelson Freitas; Russian State Ballet; e shows com
Caetano Veloso, Maria Rita, Maria Gadu, Almir Sater, Vanessa da Matta, Bruno e Marrone, Bell Marques e Chitãozinho e Xororó.
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Foram realizados, ainda, 24 patrocínios vinculados ao segmento de negócio e relacionamento institucional, com
destaque para a AgroBrasília 2015, a Feira do Empreendedor, o Congresso HSM de Gestão Pública, o Congresso Brasileiro de
Fundos de Pensão e a Casa Cor.
Aproveitando a identidade da marca BRB de apoio ao esporte no DF, e buscando ampliar este vínculo, foram
firmados 20 contratos de patrocínio neste segmento, com destaque para: Equipe de Basquete UniCeub/BRB, patrocinada pelo
Banco no primeiro semestre, Liga Brasília de Voleibol, Stock Car – Corrida do Milhão e NBA – 3X Brasília.
No total, os projetos patrocinados pelo BRB proporcionaram a realização de ação de relacionamento com mais de
6.600 clientes e potenciais clientes do BRB, e atingiram diretamente um público superior a 1,2 milhão de pessoas do DF e entorno.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃ E SERVIÇOS AO ESTADO –
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2592 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESOESA AUTORIZADA

EXECUTADO

223.306.037

223.306.037

119.760.519

223.306.037

223.306.037

119.760.519

613.696.630

613.696.630

556.012.743

6997 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BERASÍLIA S/A-DISTRITO
FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

613.696.630

613.696.630

556.012.743

101.311.901

101.311.901

73.066.585

6992 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/ADISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

101.311.901

101.311.901

73.066.585

341.511.873

341.511.873

235.201.306

6996 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE
BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

341.511.873

341.511.873

235.201.306

1.279.826.441

1.279.826.441

984.041.153

Posição: 30/11/2015

8502 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
O Concurso Público – CP nº 27, para o cargo de Escriturário, encerrou sua vigência em dezembro de 2015, e o CP
nº 28, para o cargo de Analista de TI, segue vigente. No ano de 2015, foram convocados 215 empregados, dos quais: 84
escriturários, 130 analistas de TI e 1 advogado. Vale ressaltar, que antes do encerramento do prazo de vigência do concurso, houve
uma última convocação de 80 candidatos para admissão em 01/03/2016.
8. Encarreiramento
No ano de 2015 foi também realizada uma revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR,
conforme previsto no Acordo Coletivo 2014/2015. Como resultado principal, obteve-se a revisão dos requisitos para preenchimento
das funções gratificadas e ajustes na carreira de tecnologia.
O BRB concluiu a revisão de seu PCCR, aprovando novos requisitos para o preenchimento das funções gratificadas
nas carreiras de uma forma geral. Além disso, reformulou e definiu critérios mais objetivos para a carreira de tecnologia.
Com o PCCR os processos seletivos internos continuam trazendo transparência e critérios claros para a ascensão
profissional, identificando o perfil mais adequado para ocupação dos postos de trabalho. Em 2015 foram realizados 16 processos
seletivos.
Considerando a necessidade de se pensar no futuro da organização, para que seja compatível com os desafios
impostos pelo mercado, o Banco aprovou a realização do Plano de Sucessão BRB. A implantação do Plano ocorrerá em 2016.
8504 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
O Banco de Brasília – BRB ofereceu aos seus empregados, além dos benefícios legais, como auxílio-creche e valetransporte, uma série de outros, dentre eles, o Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT e os auxílios natalidade, funeral e
educacional. No ano de 2015, destacou-se a formação acadêmico-profissional de 373 empregados, em áreas previamente definidas
pelo Banco, nos níveis de graduação e pós-graduação. Solicitaram pós-graduação, stricto sensu, no nível de mestrado, 03
empregados.
São benefícios concedidos aos empregados:
 Auxílios Alimentação/Refeição e Cesta Alimentação: este benefício, inserido no Programa de Alimentação
do Trabalhador-PAT (tíquete e cesta alimentação), permite a utilização dos cartões eletrônicos em restaurantes ou em
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supermercados e similares. Os valores foram atualizados de R$ 1.169,08 para R$ 1332,76 por empregado, a partir de setembro/15.
Foram beneficiados no ano de 2015, em média, 3227 empregados e o investimento foi da ordem de R$ 48.546.911,52.
 Auxílio-Creche: destinado aos empregados que tenham filhos, inclusive adotivo e enteado, até a idade de 7
(sete) anos completos e, também, para pais que tenham filhos com necessidades especiais para os quais, o auxílio é permanente.
O Auxílio-Creche passou de R$ 317,31 para R$ 349,04 e o Auxílio-Creche Especial passou de R$ 580,24 para R$ 638,26. A média
de empregados que receberam o auxílio, em 2015, foi de 719 sendo que 32 são para empregados com filhos portadores de
necessidade especial. O dispêndio no período foi de R$ 353.538,01.
 Auxílio-Natalidade: concedido a todos os empregados, em pagamento único, por ocasião do nascimento de
filho/a. Passou de R$ 1.025,08 para R$ 1.127,59. Foram pagos 151 auxílios no ano de 2015 e o dispêndio foi de R$ 161.346,72.
 Vale-Transporte: em papel ou créditos nos cartões é concedido aos empregados que utilizam o transporte
público coletivo. Foram beneficiados 333 empregados e o custeio patronal foi de aproximadamente R$ 147.000,00.
 Benefícios Educacionais: concedidos aos empregados do quadro permanente, para formação acadêmicoprofissional nos níveis de graduação, pós-graduação ou especialização (lato sensu) nas áreas definidas pelo Banco, tais como,
Administração, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação e Marketing, Economia e Finanças e os de pós-graduação são Auditoria,
Contabilidade Pública, Gestão de Projetos de Software, Gestão Estratégica, Gestão Organizacional e Empresarial, Gestão
Financeira, Gestão de Processos, Governança em TI. Estão cadastrados em Benefícios Educacionais em áreas de interesse do
Banco, em média 338 empregados. Em cursos de pós-graduação constam matriculados, em média, 106 empregados. O
investimento no período com esses benefícios foi de R$ 1.765.667,09. Há também reembolso para realização de curso superior fora
das áreas de interesse do Banco ou com formação em tecnólogo. Em média 27 empregados são beneficiados nessa modalidade.
Os cursos são em Letras, Psicologia, Matemática, Arquitetura, Fisioterapia, Engenharia ou outros. O investimento foi da ordem de
R$ 130.338,31. Foi aprovada, ainda, a concessão de pós-graduação, stricto sensu, que compreende programas de mestrado e
doutorado, nas áreas de interesse do Banco.
 Auxílio-Idioma: destina-se a pagamento de matrícula e mensalidades efetuado a instituições de ensino de
línguas estrangeiras (inglês, francês ou espanhol). O Auxílio passou de R$ 326,01 para R$ 358,61 e beneficiou, aproximadamente,
370 empregados. O valor dispendido foi de R$ 1.014.772,76.
 Seguro de Vida em Grupo: são integrantes da apólice de seguro de vida em grupo 2090 empregados com
garantia de indenização por morte e invalidez.
 Auxílio-Funeral: o benefício está fixado em até R$ 7543,46 e foram feitos 9 reembolsos, no total de R$
33.535,11, mediante comprovação das despesas.
 Vale-Cultura: concedido aos empregados com remuneração de até cinco salários-mínimos, conforme definido
no Programa de Cultura do Trabalhador, criado pela Lei 12.761/2012, regulamentado em âmbito Federal pelo Decreto 8084/2013.
No ano de 2015 foram beneficiados em média 482 empregados. O valor dispendido no período foi da ordem de R$ 263.853,00.
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Serviços, contratos e pagamentos diversos para manutenção do Banco.
9. Informações Complementares
9.1. Rede de Atendimento
O BRB encerrou o ano com 127 pontos de atendimentos assim distribuídos:
 105 agências e 06 postos de atendimento bancário no Distrito Federal,
 11 agências em Goiás,
 01 agência no Rio de Janeiro,
 01 agência em São Paulo,
 01 agência em Mato Grosso,
 01 agência em Mato Grosso do Sul e
 01 agência em Minas Gerais
9.2 . Terminais de autoatendimento
O Parque de Autoatendimento do Banco conta com 791 terminais instalados, sendo 591 internos e 200 externos
(PAEs), distribuídos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste da seguinte maneira: Distrito Federal: 196 externos e 520 internos; Goiás:
4 externos e 56 internos; Mato Grosso: 3 internos; Mato Grosso do Sul: 3 internos; Minas Gerais: 3 terminais internos; São Paulo: 3
terminais internos e Rio de Janeiro com 3 terminais internos.
No ano de 2015 foram inaugurados três novos pontos externos de autoatendimento: PAE SAMU, PAE Sobradinho
Shopping, PAE Regimento de Polícia Montada – RPMON.
Além desses, os clientes do BRB dispõe de 4.175 terminais compartilhados com o Banco do Brasil em todo o país,
17.704 terminais do Banco24horas e 29.232 terminais de outros bancos compartilhados ao Banco24Horas.
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9.3. Correspondentes no País
O Banco encerrou o exercício com 288 pontos de atendimento, dentre eles, 08 Correspondentes Móveis e 13 que
atendem os Restaurantes Comunitários. Essas unidades realizam uma média de 3.000.000 (três milhões) de transações por mês e
estão presentes em todas as regiões do Distrito Federal, além de algumas cidades do Entorno e da RIDE, atendendo também os
estados de Goiás e Minas Gerais.
9.4. Arrecadação e Serviços Bancários
O Banco realizou contratos, convênios e negócios diversos, dos quais destacamos:
 Convênio de arrecadação com Prefeitura de Goiânia
 Convênio de arrecadação com Energisa MT e MS
 Convênio com a Asprecon, CDL e Sindiatacadista

 Início do pagamento dos benefícios do INSS do novo leilão
 Implantação de comunicação com o TJDFT para emissão de guias de depósito judicial em forma de boleto
bancário
 Implementação da opção de parcelamento de débitos da Receita Federal (Sistema SIPADE) por meio do Débito
Automático BRB.
9.5. CRÉDITO
9.5.1 Carteira de Crédito Comercial
O saldo da carteira de crédito comercial do Banco de Brasília - BRB, em comparação com setembro de 2014,
apresentou um crescimento de 1,68%, totalizando uma carteira de R$ 6,825 bilhões.
A carteira Pessoa Física teve crescimento de 7,16%, totalizando R$ 5,580 bilhões. A carteira de Crédito Consignado
teve um aumento de 10,4% em relação a setembro de 2014, totalizando R$ 3,522 bilhões. O crédito pessoal público se destacou ao
longo do ano de 2015, até o mês de setembro com um crescimento de 8,02% em relação a setembro de 2014, totalizando R$
969,458 milhões.
A carteira Pessoa Jurídica apresentou declínio de 10,97% em relação a setembro de 2014, totalizando R$ 1,244
bilhão. O Produto Progiro (Capital de Giro) apresentou retração com um volume de R$ 630 milhões, apresentando queda de
32,89% em comparação a setembro de 2014. O comportamento da carteira reflete o cenário econômico atual, uma vez que ao
longo do ano de 2015, ocorreram grandes transferências de valores para prejuízo e liquidações de operações de valores
expressivos. Essas liquidações ocorreram tanto por iniciativa do cliente quanto pelo redirecionamento para o produto
Redirecionamento PJ que foi criado em 2015 com vistas a readequar a capacidade de pagamento das empresas.
O fraco desempenho econômico colaborou para a desaceleração no ritmo de concessão de empréstimos, o que
pesou muito mais para os bancos pequenos e médios. Além disso, os grandes bancos reverteram o excesso de provisões,
acumuladas nos anos anteriores, em lucro; fazendo com que a inadimplência não os impactasse como ocorreu com os bancos
pequenos e médios como o BRB. O cenário de retração foi o principal motivo pelo tímido crescimento da carteira de crédito em
relação a setembro de 2014. O Banco tem por valor o foco na gestão do risco, primando sempre por liberações de crédito mais
criteriosas e pela redução da inadimplência.
9.5 2. Carteira de Desenvolvimento
O BRB apoia o desenvolvimento, priorizando o atendimento creditício no Distrito Federal e na Região Integrada de
Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno – Ride, disponibilizando linhas de crédito às iniciativas empreendedoras que tenham
responsabilidade socioambiental.
A Carteira de Desenvolvimento do BRB é composta pelas seguintes modalidades de crédito: Imobiliário, Rural e
Industrial.
O Banco está em constante revisão de seus processos e atualização dos sistemas a fim de implementar medidas
que agreguem maior eficiência no trâmite de contratações e acompanhamento das propostas de desenvolvimento.
9.5 3. Carteira de Crédito Rural
O Crédito Rural abrange recursos destinados ao custeio, investimento ou comercialização, tendo suas regras,
finalidades e condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas normas
são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de
crédito.
Os créditos de custeio se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da compra de insumos à fase
de colheita. Já os créditos de investimento são aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos benefícios repercutem durante muitos
anos. Por fim, os créditos de comercialização asseguram ao produtor rural e a suas cooperativas os recursos necessários à adoção
de mecanismos que garantam o abastecimento e levem o armazenamento da colheita nos períodos de queda de preços.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

438

Relatório Anual de Atividades 2015 – BRB

As ofertas de linhas de crédito para investimentos contam com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste.
As operações com origem do BNDES representam 41% do saldo da carteira e tem como característica principal
atender operações de investimentos, as quais demandam um prazo de retorno mais longo. A utilização desta fonte de recurso
contribuiu para que o Banco direcionasse as fontes de recursos livres e obrigatórios para os custeios agropecuários, permitindo um
retorno mais rápido e um maior controle da exigibilidade bancária.
As operações contratadas com recursos de repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social –
BNDES foram o destaque no 3º trimestre de 2015. O Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos
Associados e Colheitadeiras - Moderfrota apresentou crescimento de saldo de carteira mais expressivo. Essa linha foi reformulada
pelo BNDES no ano agrícola 2014/2015. As mudanças promovidas no ano agrícola continuaram refletindo no volume de crédito
concedido, com isso, o Moderfrota fechou o 3º trimestre de 2015 com saldo de carteira 425% superior ao do 3º trimestre de 2014.
Outras duas linhas que evoluíram de forma significativa, quando comparadas ao 3º trimestre de 2014, foram o
Programa para Construção e Ampliação de Armazéns – PCA e o Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem –
Moderinfra. O PCA foi lançado pelo BNDES em 2013, com o objetivo de reduzir o deficit de armazenagem do setor agrícola
nacional. O crescimento comparativo entre 3º trimestre de 2014 e o 3º trimestre de 2015 desse produto foi de 256%. Essa evolução
mostra que o crédito rural do BRB contribuiu para garantir ao produtor rural a oportunidade de vender o produto por melhores
preços durante o ano.
O produto Custeio Agrícola – RO apresentou maior decréscimo de saldo de carteira para o período comparativo.
Essa redução pode ser justificada pela alteração da política interna do Banco de não realizar a antecipação do custeio da safra (précusteio) e de reduzir o percentual de financiamento das propostas de custeio. O impacto dessas mudanças foi de redução em 49%
no saldo do produto.
No âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, a carteira concedeu apoio às
famílias agricultoras e às suas cooperativas situadas no Distrito Federal e RIDE, financiando projetos que estimulam a geração de
renda e melhoram o uso da mão de obra familiar.
Em que pese a carteira de crédito rural ter apresentado decréscimo no seu saldo total, o Pronaf apresentou
crescimento de 9,01% quando comparado ao saldo de carteira do 3º trimestre de 2014.
9.5.4. Carteira de Crédito Industrial
A carteira de crédito industrial do BRB opera com recursos de repasse do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO para apoio às empresas do DF e RIDE, com foco
nas Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs). Estes financiamentos, com taxas subsidiadas e prazos compatíveis com suas
necessidades, permitem às empresas realizar investimentos, aumentando sua capacidade produtiva, gerando mais empregos e
renda.
O crédito industrial contribui para a geração de emprego. Em 2015, foram gerados mais de 600 empregos diretos.
Entre as fontes de recursos, há uma distinção bem definida entre a sua aplicação: enquanto no BNDES a maioria dos
financiamentos é voltada para aquisição de máquinas e equipamentos para empresas, no FCO os financiamentos têm foco claro no
setor de Comércio e Serviço.
Em relação ao saldo de carteira no 3° trimestre 2015, quando comparado ao mesmo período no ano passado e ao
saldo em dezembro de 2014, houve uma redução de 0,59% e 1,91%, respectivamente, devido à desaceleração do crédito para
pessoas jurídicas, bem como ao aumento da inadimplência nesse segmento, exigindo maior critério na liberação do crédito.
9.5.5. Carteira Imobiliária
A intensificação da participação dos Correspondentes Imobiliários no processo de contratação impactou
favoravelmente no número de propostas contratadas, inclusive com a adesão de maior número de beneficiários clientes
espontâneos.
Associado a isso, o Banco ampliou a participação nos eventos de desligamento, ato de entrega das unidades
produzidas, financiados ou não pelo Banco, a fim de conquistar a preferência do adquirente final.
Por meio de taxas competitivas e aprimoramento das condições de financiamento comparativamente às outras
instituições financeiras o Banco expandiu significativamente a carteira de crédito imobiliário, tanto na quantidade de operações
realizadas, quanto no volume financeiro contratado, conforme quadro abaixo:
SALDO DA CARTEIRA – DATA BASE SETEMBRO DE 2014/ 2015
Carteiras de Crédito/ Exercício
EXERCÍCIO 2014
EXERCÍCIO 2015
Imobiliária
699.364.925
901.329.628

Variação (%)
28,88%
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A captação e condução do produto Plano Empresário se mantiveram centralizadas na Agência Corporate e demais
plataformas de atendimento de cliente pessoa jurídica. Esta condição contribuiu para redução do prazo de contratação e impactou
na preferência dos empresários do setor da construção civil pelo BRB.
O segmento que mais se destacou em 2015 foi o da compra e venda de imóveis residenciais e comerciais,
destinado a pessoas físicas e jurídicas. Nessa modalidade, foram contratadas 772 operações, data base setembro/2015, o que
equivale a R$ 180.664.096,16, conforme se verifica no quadro comparativo abaixo:
CONTRATAÇÕES DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA – Data base setembro de 2015
PERÍODO
Tipo de operação

2015
Valor

Quantidade

Compra e Venda

R$ 180.664.096,16

772

Plano Empresário

R$ 114.189.979,82

13

Total

R$ 294.854.075,98

785

Dentre os produtos destinados a compra e venda, o destaque foi para o Credmoradia, que passou de um saldo de
R$ 331.041.205, em setembro/2014, para R$ 498.550.537, em setembro/2015, o que representa um percentual de crescimento de
50,60%. A ênfase nesse produto decorre do foco do Banco no atendimento ao servidor e empregado público, por meio de linhas de
crédito com taxas de juros mais atrativas e competitivas frente ao mercado.
9.6. RELACIONAMENTO COM O GOVERNO
9.6.1. Pagamento de Programas do Governo
O BRB, como agente financeiro do GDF, e como parceiro na execução de políticas sociais, efetua o pagamento dos
programas sociais vinculados às Secretarias do Distrito Federal. Esses programas são ações governamentais voltadas à
erradicação da pobreza e da marginalização, assim como à redução das desigualdades sociais e regionais. O BRB operacionalizou
o pagamento dos seguintes programas sociais no ano de 2015:
Programa Jovem do Futuro/Caminhos da Cidadania: proporciona ao adolescente, ou jovem, experiências
práticas e socialização. O público alvo corresponde a jovens de 15 a 17 anos, integrantes de famílias do Cadastro Único dos
programas sociais do Governo do Distrito Federal – CAD-ÚNICO. O valor da bolsa é de R$ 190,00 por mês durante 12 meses,
podendo ser prorrogável por igual período. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos.
LCD-Lares de Cuidados Diurnos: o programa visa proporcionar condições de cuidados e proteção às crianças,
entre zero e seis anos, em situação de vulnerabilidade social e pessoal e que estejam sob a responsabilidade de cuidadoras
sociais, para as quais é destinado o recurso. O valor da bolsa é de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais por criança assistida. O
pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Vida Melhor/Bolsa Escola: concede apoio financeiro às famílias de baixa renda, selecionadas e incluídas no
cadastro único de beneficiários dos programas sociais do Governo do Distrito Federal. O valor da bolsa varia entre R$ 130,00 e R$
180,00 para família com filhos em idade escolar e que estejam matriculadas. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Vida Melhor/Bolsa Social: apoio financeiro às famílias cuja renda familiar per capita não seja superior a 50%
(cinquenta por cento) do salário mínimo. O valor da bolsa é de R$130,00 por mês. O pagamento é realizado pela Secretaria do
Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Mãezinha Brasiliense (auxílio natalidade): assegura proteção social à nutriz e ao recém-nascido. O valor do
auxílio é de R$ 200,00 por ocasião do nascimento e em número igual ao da ocorrência de recém-nascido. Por exemplo, caso ocorra
o nascimento de gêmeos a beneficiária irá receber R$ 400,00. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Auxílio Vulnerabilidade: caracterizado como Benefício Eventual, o auxílio em situação de vulnerabilidade
temporária é constituído de prestação destinada a auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e
danos decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se a serviços que busquem o fortalecimento dos vínculos familiares e a
inserção comunitária. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Auxílio Excepcional: o auxílio, concedido em razão de desabrigo temporário, é uma prestação excepcional no
âmbito da assistência social, subsidiária à Política de Habitação do Distrito Federa,l decorrente da existência de situações de
vulnerabilidade temporária ocasionada pela falta ou pela inadequação da moradia, sendo destinado, exclusivamente, ao pagamento
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de aluguel de imóvel residencial. O valor do benefício é de R$ 600,00. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Agentes da Cidadania: programa criado pela Lei nº 4.737 de 29 de dezembro de 2011, que absorveu os seguintes
programas sociais: Promotora da Paz, Com Licença eu Vou à Luta e Mestres do Saber. Os agentes da cidadania têm a função de
mobilizar a comunidade para ações de fortalecimento da convivência intergeracional e de promoção da cultura da paz e da inclusão
social e produtiva de mulheres. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Auxílio por Morte (Funeral): o auxílio tem como objetivo atender às necessidades urgentes da família para
enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. O benefício, caracterizado como eventual, é
de R$ 415,00. O pagamento é realizado pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Bolsa Atleta: o programa, administrado pela Secretaria de Educação e Esporte do Distrito Federal, busca garantir
ajuda financeira mensal a todo atleta do Distrito Federal que esteja em plena atividade esportiva, com no mínimo 12 anos,
registrado por algum clube, entidade regional de administração do desporto do DF e que não tenha qualquer tipo de patrocínio. O
valor da bolsa, que é mensal, é concedido de acordo com a classificação dos atletas e dos níveis da modalidade, determinado pela
Secretaria de Esporte do DF e fica em torno de R$239,00 podendo chegar a R$3.800,00. O crédito é realizado em conta-corrente.
DF Alfabetizado: o programa DF Alfabetizado, administrado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e
Lazer do Distrito Federal - SEDF, tem como objetivo a alfabetização de pessoas com quinze anos, ou mais, no Distrito Federal.
Proporcionar aos jovens, adultos e idosos alternativas de profissionalização e geração de renda integradas aos processos de
alfabetização e escolarização.
Programa Fábrica Social: o Programa, administrado pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, oferece cursos de qualificação para famílias em situação de pobreza. É disponibilizado, na Cidade do
Automóvel, um centro de qualificação onde são oferecidos diversos cursos. O valor da bolsa fica em torno de R$ 600,00
(seiscentos reais), podendo chegar a R$ 2.000,00 (dois mil reais) dependendo da produção do capacitando.
9.6.2. Fundos Públicos
9.6.2.1. Fundo Para a Geração de Emprego e Renda - FUNGER
É um Fundo do Governo do Distrito Federal de incentivo à geração de emprego e renda, gerenciado pela Secretaria
do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O Programa Prospera utiliza os recursos do FUNGER/DF para fortalecer
as atividades produtivas dos micro e pequenos empreendedores, inclusive os de natureza informal. Os recursos são destinados à
concessão de empréstimos e/ou financiamentos aos microprodutores urbanos ou rurais, artesãos, prestadores de serviços
autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; às cooperativas ou outras entidades associativas de produção
ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e recém-formados, para atuar em sua área de formação. O BRB é o
agente financeiro desse programa.
Em 2015 foram aprovadas 250 operações no valor total de R$ 3.062.453,29 (três milhões, sessenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).
9.6.2.2. Fundo Desenvolvimento Rural – FDR
É um Fundo do GDF destinado a financiar as despesas de investimento e custeio na área rural do Distrito Federal e
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – DF/RIDE. Também se destina a apoiar financeiramente a realização
de estudos, elaboração de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários. O
Fundo foi criado por lei e administrado pela Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O BRB é o agente
financeiro do Fundo.
Neste ano foram liberadas 67 operações, que somaram R$ 6.207.226,03 (seis milhões, duzentos e sete mil,
duzentos e vinte e seis reais e três cinco centavos).
9.6.2.3. Ações 2015
9.6.2.3.1. Contratação com a Secretaria de Educação – Programa DF Alfabetizado
No mês de setembro de 2015, o BRB firmou contrato com a Secretaria para operacionalizar o pagamento das
bolsas do Programa DF Alfabetizado.
9.6.2.3.2. Contratação com a Secretaria de Educação – Programa Pronatec:
O BRB firmou contrato com a Secretaria para operacionalizar o pagamento das bolsas do Programa Pronatec no
mês de novembro de 2015.
9.7. SUSTENTABILIDADE
9.7.1. Ações empreendidas no período
Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA
Publicada, interna e externamente, a Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA do BRB, em atenção à
resolução 4.327, do Banco Central. A Política se volta para o incentivo ao desenvolvimento regional sustentável e à gestão de
riscos, exigindo a identificação e a reflexão das melhores práticas para mitigar riscos socioambientais.
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Programa Pró-Equidade de Gênero e de Raça
Com vistas à promoção da Lei 5.457 - “Dispõe sobre a divulgação dos telefones dos programas Disque Denúncia
Nacional de Violência contra a Mulher e Disque Direitos da Mulher em estabelecimentos públicos e privados do Distrito Federal.”
Foram promovidas as seguintes ações:
 Publicação de mensagem em extrato com os telefones de denúncia de violência contra a mulher (180 e 156
opção 6).
 Divulgação dos telefones de denúncia em banner no BRB Banknet.
 Confecção de placas de sinalização, em acrílico, com os telefones de denúncia de violência contra a mulher,
que foram distribuídos em todas as agências do Banco e afixadas em locais de visualização externa.
Participação do BRB em evento ocorrido no Palácio do Planalto em março onde foi sancionada a lei nº 13.104/2015
- Lei do Feminicídio.
O BRB recebeu placa de reconhecimento do Ministério da Saúde pela sala de amamentação que possui no Edifício
Sede do Banco de Brasília, inaugurada em maio de 2014. O BRB é a primeira instituição financeira do Centro-Oeste a ter uma sala
de amamentação reconhecida pelo Ministério, e a 9ª empresa do Distrito Federal.
Lançamento da campanha permanente para arrecadação de recipientes de vidro para o armazenamento de leite
materno. As doações dos recipientes devem atender as seguintes características: ser de vidro e ter tampas plásticas. As doações
servirão para a composição de kits que incentivarão a doação do leite das empregadas, e que também poderão ser direcionados
para postos de arrecadação de leite materno, como por exemplo, Bancos de Leite situados no Distrito Federal.
O BRB recebeu, pela segunda vez consecutiva, a certificação de empresa comprometida com a igualdade de
gênero e de raça nas relações de trabalho. O símbolo desta conquista é o Selo Pró-equidade de Gênero e de Raça, que foi
entregue em cerimônia realizada pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República (SPM), no dia
24.11.2015.
9.7.2. Gestão ambiental
No dia 28/03, das 20h30 às 21h30, a sede do BRB, que fica no Setor Bancário Sul, participou da ação HORA DO
PLANETA. Esse evento convida todos a desligarem, por uma hora, as luzes de seus imóveis e monumentos importantes. É um ato
simbólico, visando demonstrar à sociedade a preocupação com o aquecimento global e com as mudanças climáticas, e a
importância de se discutir esses assuntos e propor ações em busca de soluções.
Em alusão ao DIA MUNDIAL DA ÁGUA (22/03) foi publicada uma série de matérias internas com dicas e hábitos de
consumo consciente da água.
O BRB realizou, pela quarta vez, campanha para arrecadação de resíduos eletroeletrônicos. A ação ocorreu durante
três dias, das 10h às 16h, onde um ônibus preparado para a ação, ficou estacionado em frente ao Edifício sede do Banco e recebeu
1.350 kg de materiais para serem reciclados.
9.7.3. Voluntariado empresarial
O BRB Solidário, programa de voluntariado empresarial do BRB, mobilizou empregados e colaboradores, com o
apoio da clientela do Banco, para a condução de ações sociais que visam a contribuir com a melhoria de qualidade de vida da
comunidade. Várias instituições assistenciais foram beneficiadas nessas campanhas, além dos empregados das empresas
terceirizadas contratadas pelo Banco que destacamos abaixo:
Campanha do Material Escolar
Arrecadação de cadernos, canetas, lápis, borrachas e apontadores, os quais foram entregues em forma de kits aos
filhos dos colaboradores terceirizados que trabalham nos setores de conservação, de limpeza e de segurança, e também os jovens
aprendizes. Foram beneficiados jovens e crianças a partir de 5 anos, matriculados no ensino fundamental ou médio de escolas
públicas.
Campanha do Agasalho “Aqueça Uma Vida” e “Bazar Solidário”
A ação foi realizada entre os meses de maio e de junho, com o propósito de aliviar o frio típico do inverno. Foram
recolhidos aproximadamente 8.000 peças de roupas, cerca de 500 cobertores/edredons, além de dezenas de pares de sapatos.
Uma parte das doações foi encaminhada para instituições carentes e a outra foi direcionada para o Bazar Solidário, cujo propósito
foi favorecer também os colaboradores terceirizados da limpeza, conservação e apoio do BRB.
Campanha do Dia das Crianças
A Campanha foi realizada em outubro e contemplou 530 crianças assistidas pelas instituições Abrigo Sagrada Face
de Jesus, que fica em Luziânia-GO; Escola inclusiva Maria Teixeira, localizada na zona rural do Jardim
Ingá, em Luziânia-GO;
creche Lar Mãe da Divina Graça, em Samambaia; e creche Alecrim, na
Estrutural. A campanha angariou 2.292 litros de leite,
cerca de 1.500 pacotes de biscoitos, além de alimentos não perecíveis, como macarrão, arroz, feijão, óleo e açúcar. Os eventos
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festivos nas instituições contaram com grande participação de empregados voluntários do Banco, que atenderam ao chamado
solidário e ajudaram a fazer da campanha um sucesso.
No fim do mês de outubro o BRB Solidário realizou ação de voluntariado no Hospital da Criança de Brasília-HCB.
Os representantes do BRB participaram de visita guiada pelos setores do Hospital e de palestra ministrada pela diretora do local
sobre a fundação e o funcionamento da instituição. O Banco também prestou homenagem às crianças e adolescentes pacientes do
Hospital com uma apresentação descontraída do Coral do BRB. O BRB apoia o Hospital de várias formas, dentre elas, a doação
pelo Fundo da Criança e do Adolescente, a colaboração para a construção de uma das salas, além do projeto realizado anualmente
através do MC Dia Feliz, que, no ano passado foi voltado exclusivamente para o HCB. Um dos objetivos da visita foi estreitar a
relação dos voluntários do BRB com as obras que eles ajudam.
A Campanha de Natal 2015 atendeu 227 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, do Abrigo Sagrada Face de
Jesus e da Escola Inclusiva Maria Teixeira, instituições assistidas pelo BRB Solidário. Cada pessoa foi adotada por um empregado
do Banco, que a presenteou com roupa, calçado e brinquedo para as menores de 10 anos. A entrega dos presentes ocorreu em um
momento festivo com a presença do “Papai Noel”, contando com a participação de voluntários do BRB, além do coral e do grupo de
teatro de empregados do Banco.
9.7.4. Coluna de sustentabilidade
Publicação interna, com periodicidade quinzenal, de artigos com o objetivo de sensibilizar os empregados e demais
colaboradores que acessam o Portal nas questões relativas à sustentabilidade e consciência socioambiental.
9.7.5. Doação ao FDCA – DF
Em 2015 o BRB e a BRB DTVM efetuaram doação ao Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito
Federal (FDCA-DF). O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA-DF) é o responsável por gerir o fundo e está
vinculado administrativamente à Secretaria da Criança. Esta ação tem embasamento legal na Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e
do Adolescente que permite às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real a dedução das doações realizadas ao fundo com o limite
de 1% do IRPJ apurado em cada ano calendário.
9.8. Programa de Incentivo à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho
Programa/Ação
Exame Médico Periódico

Campanha de Vacinação Gripe Comum e
H1N1 2014

O objetivo da Campanha é prevenir doenças do aparelho respiratório e
proporcionar aos empregados do GRUPO BRB e seus dependentes uma melhor
qualidade de vida. A vacinação é de vital importância tanto para os empregados
quanto para o Banco, pois as doenças respiratórias representam um alto índice de
absenteísmo. Na ocasião da Campanha, os empregados beneficiários da SAÚDE
BRB, bem como os seus dependentes, tomaram a vacina gratuitamente. Desde
2010, a vacina administrada durante a Campanha tem efeito conjugado: Influenza
(gripe sazonal) + H1N1. Foram aplicadas em torno de 1.443 doses.

Grupos de Manejo de Stress

SAÚDE

Informações
O Banco iniciou em janeiro de 2015 os exames periódicos. Foram atendidos 2.820
empregados.

O Projeto é oferecido aos empregados do Banco desde 2013 com objetivo de
conscientizar nossos colaboradores sobre a importância da prevenção, do
diagnóstico, do tratamento e do desenvolvimento de técnicas eficazes para
gerenciar essa patologia, por meio de informações e orientação. Os grupos
ocorrem em unidades de atendimento (agências) e na Direção Geral.

O Programa de Reeducação Alimentar, elaborado em parceria com a Saúde BRB,
é composto por grupos operativos realizado em quatro encontros onde acontecem
Grupo de reeducação alimentar e mudança palestras ministradas por nutricionista, educador físico, médico e psicólogo, além
do lanche
de atendimentos individuais in loco com nutricionista e enfermeira. Este ano foram
realizados encontros em diversas áreas do Banco com a participação de 119
empregados.
Programa de Atenção ao Diabético e ao
Hipertenso

Realizado em parceria com a Saúde BRB, por meio do Programa Saúde
Corporativa, com acompanhamentos regulares e telemonitoramento. Total de
empregados participantes: 307 – Diabeticos e 363 – hipertensos.

Ressarcimento para doentes crônicos, conforme acordo coletivo. O Banco
ressarce 80% dos gastos com estes medicamentos e os 20% restantes ficam a
Ressarcimento de medicamentos (Doenças
cargo da Saúde BRB. O valor global anual estabelecido no ACT 2014/2015 foi de
Crônicas)
R$ 121.653,77. Neste ano, 277 empregados foram atendidos. O valor gasto pelo
Banco no ano de 2015 com esse benefício foi de R$ 70.918,94.
Ressarcimento de medicamentos
(DORT/Transtornos Psiquiátricos)

Projeto Saúde Mental

Ressarcimento de medicamentos para doenças psiquiátricas e Dort, conforme
acordo coletivo. O teto máximo para ressarcimento mensal foi reajustado na database para R$ 308,34. Neste ano, 414 empregados foram atendidos. O valor gasto
pelo Banco no ano de 2015 com esse benefício foi de R$ 81.347,07.
Visa o aperfeiçoamento e a superação profissional e pessoal, na obtenção de
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Informações
melhores resultados em todos os âmbitos da vida. Os atendimentos ocorrem em
periodicidade semanal e são realizados por empregados do BRB, capacitados
para atuarem como Coaches. A participação nesta ação ocorre por meio de
encaminhamento dos profissionais da Clínica Saúde BRB, ou por indicação dos
Médicos do Trabalho. Em 2015 foram atendidas 14 pessoas na metodologia
Coaching. As turmas de Saúde Financeira são ações de capacitação em
Educação Financeira, cujo objetivo é evocar em seus participantes mudanças de
hábitos comportamentais relacionados ao endividamento e a forma de lidar com o
dinheiro.

Projeto Liderança com Saúde

O BRB, em parceria com a Cipa, realizou na semana de 22 a 26/06/2015 a XXVIII
SIPAT. O objetivo foi disseminar a importância da prevenção de acidentes e de
doenças no ambiente de trabalho, permitindo a discussão sobre os problemas
enfrentados pelos empregados, além de estimular a busca por saúde e qualidade
de vida. Para isso, durante a semana, foram promovidas diversas atividades, tais
como: quick massagem; reflexologia podal; lanche saudável, atendimento com
biofeedback; aferição de pressão e bioimpedância, além da apresentação do
grupo de teatro do BRB com o espetáculo +Saúde, - Estresse.

Sipat

PROGRAMA

VIDA ATIVA

Liderar é uma tarefa que exige dedicação, preparo do gestor e saúde física e
mental para lidar com os constantes desafios no processo de gestão de pessoas e
negócios. Nesse contexto, o gestor exerce um papel fundamental na promoção da
saúde e qualidade de vida no ambiente que está inserido, bem como, pode
adoecer ao longo dessa jornada. Por esse motivo, o Banco idealizou e executou o
projeto Liderança com Saúde, que visa instrumentalizar os gestores do BRB para
o gerenciamento de conflitos e reconhecimento dos sinais e sintomas de
adoecimento dos seus colaboradores.

CORAL BRB

O projeto Coral BRB vem repercutindo de forma muito satisfatória dentro da
Instituição, divulgando o canto coral como técnica de relaxamento, integração
entre os participantes e satisfação com a empresa. Desde então, já ocorreram
diversas apresentações, dentre elas, a de Natal, Dia das Mulheres, Dia das Mães
e Dia dos Pais, além de apresentações na Câmara Legislativa e dos Deputados e
na Cidade de Goiás Velho. Atualmente o Coral conta com 17 participantes. Em
2015 foi gasto R$ 42.865,92 com o projeto.

Biblioteca Ativa

O objetivo do Projeto é a formação de uma biblioteca do BRB, em que
empregados, estagiários, jovens aprendizes e terceirizados poderão fazer
empréstimos dos volumes, para disseminação da importância do hábito pela
leitura. O acervo é composto por 597 livros de romances, contos,
poesias/poemas, ficção, religiosos, autoajuda, científicos, informativos,
educativos, bem como periódicos, a exemplo de revistas científicas e histórias em
quadrinhos, que foram doados por todos os colaboradores do BRB.

Projeto Vida Ativa Academia

O Programa Vida Ativa criou o projeto para incentivar a prática de atividade física
pelo seu corpo funcional visando a melhora dos índices de sedentarismo, além de
promover a redução de estresse, a integração dos empregados, a melhora do
sono, enfim, todos os benefícios comprovados que atividade física pode
proporcionar. O projeto consiste em financiar até 100% da mensalidade em
academias de ginástica, limitado ao teto de R$ 96,00, concedido em contracheque
mediante a comprovação de frequência e pagamento. Hoje possuímos 700 vagas
e 563 participantes. Até 31/12/2015 foi gasto R$ 422.970,00 com o projeto.

O grupo de corredores do BRB foi criado em agosto de 2009, como uma das
primeiras atividades do Programa Vida Ativa. A proposta é proporcionar maior
qualidade e integração entre os empregados do BRB, e formar uma equipe
Grupo de Corredores e Caminhantes de
preparada para participar das corridas de rua da cidade, eventualmente em outros
Rua do BRB
estados. O BRB disponibiliza 200 vagas aos empregados e temos 116 corredores
ativos inscritos no projeto. As inscrições estão abertas para todos os empregados
do banco. Até 31/12/2015 foi gasto R$ 117.584,00 com o projeto.

Ginástica Laboral

A Ginástica Laboral é realizada em todos os pontos de atendimentos do DF e
Entorno, além das agências de fora: Anápolis, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro,
Cuiabá, Unaí e Campo Grande. A ginástica laboral tem como objetivo desenvolver
a atividade física no ambiente de trabalho, e proporcionar a melhoria na qualidade
de vida dos empregados, levando-os a administrar o estresse e a prevenir
doenças ocupacionais. Até 31/12/2015, foi gasto R$ 518.428,80 com o projeto.

Sala de Amamentação

Em março/2015, o BRB recebeu placa de reconhecimento do Ministério da Saúde
pela sala de amamentação que possui no 17º andar do Edifício Brasília,
inaugurada em maio de 2014. Esse projeto vai ao encontro do objetivo do milênio
da ONU de redução da mortalidade infantil e está inserido no Programa Próequidade de Gênero e Raça e da Secretaria de Política para as Mulheres do
Governo Federal.
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Projeto Café com Saúde

A intenção é promover uma visita dos Médicos do Trabalho, Técnicos de
Segurança e de Enfermagem e da Gerente de Área da GEVIT às unidades do
Banco, para conscientização, orientação e esclarecimento de dúvidas quanto aos
seguintes temas: atestados médicos, exames periódicos, ginástica laboral,
utilização dos materiais ergonômicos, prevenção de acidentes no ambiente de
trabalho e projetos do Programa Vida Ativa.

Outubro Rosa

No mês de outubro, foi lançado, entre o corpo funcional, desafio alusivo ao
movimento Outubro Rosa, de conscientização e prevenção do câncer de mama.
Os empregados e colaboradores doaram itens de higiene, que já foram entregues
à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília e às duas instituições
assistidas pelo programa BRB Solidário: a Escola Maria Teixeira e o Abrigo
Sagrada Face de Jesus.

Novembro Azul

Em 2015, o BRB, apoiou novamente esse movimento, o qual foi celebrado dia
17/11, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Nesse dia, os
colaboradores vieram com uma roupa ou acessório azul e o Edifício Brasília,
assim como as telas de autoatendimento, ganharam a cor símbolo da campanha.

Parceria com o laboratório SABIN
Vacinas

Visando à promoção da saúde e à disseminação da importância da prevenção de
doenças, o BRB está realizando uma campanha de vacinação contra o vírus HPV
(Papilomavírus Humano), bem como de outras vacinas, em parceria com o
laboratório Sabin Vacinas. Na campanha, todos os empregados, terceirizados,
estagiários e aprendizes, além dos beneficiários da Saúde BRB e seus
dependentes, tem desconto de 20% em todas as vacinas oferecidas pelo
Laboratório.

9.9. Empresas do Conglomerado
Fazem parte do Conglomerado Financeiro, as empresas: BRB DTVM S/A, Financeira BRB S/A, Cartão BRB S/A,
Corretora Seguros BRB S/A e BSB Ativos S/A, porém a BRB DTVM S/A, a Financeira BRB S/A, a Cartão BRB S/A e a Corretora
Seguros BRB enviarão o Relatório de Prestação de Contas Anual do Governador separadamente.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No ano de 2015, o BRB promoveu a otimização dos processos internos, consolidação de instrumentos de
governança, capacitação dos empregados, investimento em tecnologia de ponta, readequação dos Pontos de Atendimento,
lançamento de produtos e serviços, com o intuito de preparar o seu corpo funcional para atuar no mercado competitivo de crédito,
de forma eficiente e segura.

4. PERSPECTIVAS PARA 2016
A expectativa para 2016 é que os compromissos públicos assumidos pelo BRB continuem se consolidando,
ampliando a sua visão sistêmica com vistas ao desenvolvimento regional sustentável e o crescimento do Distrito Federal e Entorno.
Ampliando suas estratégias de condutas e de relacionamento com seus públicos interno e externo, aperfeiçoando assim a sua
gestão.
Com essa atuação, o BRB assume a disposição de empreender esforços no sentido de aprimorar, constantemente,
o seu serviço prestado para a população e suas práticas voltadas para a sustentabilidade, atuando na promoção da cidadania e da
melhoria da qualidade de vida da comunidade em que atua.
Para tanto, entre as implementações previstas destacamos:
4.1.1. Serviços bancários
 Nova Plataforma de cobrança bancária;
 Automatização dos depósitos judiciais;
 Implementação de novas transações nos terminais da Tecban;
 Implementação do Aceite Eletrônico para os Débitos Automáticos;
 Digitalização de todos os cartões de assinaturas dos clientes e consequentemente automatização do processo
de conferência de assinaturas.
4.1.2. Projetos de construção/reforma de pontos de atendimento
 Obras de reforma de edificações das Agências Sudoeste, Taguatinga Norte e Rio de Janeiro;
 Elaboração dos projetos executivos para as obras de construção de edificação para abertura das Agências
Hospital Santa Maria e Papuda;
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 Atualização de planilha, para licitação e execução de 50% da obra de reforma de copas e sanitários dos
pavimentos do Edifício Brasília, para criação de sanitários coletivos e acessíveis;
 Execução da obra de Modernização da fachada do Edifício Brasília, com a substituição do letreiro e relógio.
4.1.3. Tecnologia da Informação
Destacamos as seguintes ações entre outras:
 Evolução e automatização do processo de Gerenciamento de Mudanças;
 Implantação dos processos de gestão de identidades e acessos no BRB;
 Definição de uma metodologia de cálculo de ROI – Retorno sobre Investimentos dos produtos de TI;

 Definição do processo de gestão de conhecimento da TI;
 Revisão dos processos de Gerenciamento da capacidade e continuidade a fim de avaliar a possibilidade de
aumentar o escopo abrangido, melhorar a divulgação das informações às áreas pertinentes e estabelecer interface com outros
processos;
 Melhorar o acompanhamento das demandas pelo uso de metas e indicadores extraídos do processo de
desenvolvimento;
 Estabelecer metodologia para cálculo dos riscos associados a projetos e demandas;
 Projeto de estruturação do DW visando substituição dos Data Marts;
 Desenvolvimento de indicadores que possam mensurar a qualidade dos modelos de dados avaliados e a
aderência dos modelos à infraestrutura de banco de dados efetivamente em uso;
 Revisão da arquitetura de referência estabelecendo padrões para desenvolvimento Java e para front-end PHP;
 Definição de arquitetura de referência para alta plataforma a fim de melhorar a qualidade dos sistemas migrados
do Unisys para IBM e dos novos sistemas desenvolvidos;
 Equalizar licenças de banco de dados e capacitação da equipe;
 Melhorar gestão do ambiente de homologação de forma que este reflita o ambiente de produção;
 Estruturação do processo de gestão orçamentária.
4.1.4. Autoatendimento e canais eletrônicos
O BRB finalizou o processo licitatório para substituição de todo o seu parque de autoatendimento. As etapas de
desenvolvimento de sistemas, testes e homologações iniciam-se em janeiro de 2016 e até o final do ano todo o parque deverá estar
substituído, trazendo novas tecnologias, serviços e mais segurança para as operações.
Os principais projetos em andamento ou que serão desenvolvidos em 2016 são:
 Continuidade do projeto Multicanal com a implantação de novas funcionalidades no aplicativo BRB Mobile, além
da possibilidade de liberação, bloqueio e desbloqueio de dispositivos móveis por meio do autoatendimento;
 Implantação do novo BRB Banknet, incorporando o BRB Negócios, com funcionalidades completas para PJ;
 Alteração da identificação positiva de letras para sílabas;
 Troca do parque de autoatendimento, com habilitação da tela touch screen, inserção única de cartão, seleção de
cédulas para saque, concatenação de transações e biometria;
 Alteração de senha, com gravação de chip, no ATB;
 Majoração do horário de pagamento de contas nos canais para as 22 hs;
 Extrato de empréstimos e margem consignado para beneficiários INSS no Autoatendimento;
 Envio de SMS para compras a débito e saque;
 Empréstimo on line para beneficiários do INSS;
 Novas regras de segurança para os correspondentes não bancários;
 Homologação do MyCallCenter (Multicanal) – Novo sistema que será utilizado pelos operadores do Telebanco
para realização de transações financeiras para os clientes;
 Homologação da nova URA do Telebanco – Unidade de Resposta Audível (Multicanal);
 Especificação e início do desenvolvimento do novo sistema SAV – Sistema de Atendimento Virtual, utilizado
para registro, tratamento e acompanhamento das demandas do SAC e Ouvidoria, dentre outros;
 Revitalização do serviço de investimentos pela CRBRB (Telemarketing Ativo e Receptivo);
 Revitalização do serviço de Antecipação de Recebíveis pela CRBRB (Telemarketing Ativo e Receptivo);
 Plano de Comunicação do Telebanco com as Agências e Direção Geral;
 Plano de Comunicação do SAC com as Agências e Direção Geral;
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 Implantar rotina de confirmação de contrato verbal de crédito para todas as agências (hoje está sendo realizado
piloto com 3 agências);
 Informes mensais com ações que a CRBRB realiza ou realizou para contribuir com o resultado das Agências.
 Campanha de Telemarketing Ativo para atualização cadastral dos clientes que sinalizarem no autoatendimento
que seu endereço e telefone estão desatualizados.
4.1.5. Crédito comercial
Apesar do pessimismo projetado por diversos analistas para o cenário econômico em 2016, o BRB pretende
incrementar a carteira de PJ com operações de melhor qualidade, visando o aumento "saudável" da carteira, da ordem de 3.5% a.a.
Além disso, com relação a carteira PF, estamos trabalhando em um projeto junto à TI com vistas à modernização do
sistema operacional (CCD) que dá suporte às operações de crédito consignado. No âmbito comercial trabalhamos com a
expectativa de renovado ânimo da rede atuando junto aos órgãos públicos e empresas que mantém convênio de operações
consignadas com o BRB, além do conglomerado GDF, os servidores do poder executivo federal (SIAPE/MPGO), INSS, na
expectativa de continuar alcançando crescimento da carteira em torno de 10% a.a .
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12.2. BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A– UO: 19.204

A BRB – Crédito, Financiamento e Investimento, empresa controlada pelo BRB – Banco de Brasília S.A., é uma
Sociedade Anônima regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo seu Estatuto, Plano Básico Organizacional e demais
disposições legais aplicáveis.
A BRB – CFI atuou em 2015 com a missão de conceder crédito no segmento de varejo, bem como prospectar
clientes para o Conglomerado BRB, de forma sustentável. Sendo os principais objetivos:
I – realizar todas as operações e serviços facultados às sociedades de crédito, financiamento e investimentos,
obedecidos os preceitos e as limitações da legislação em vigor;
II – facilitar o acesso ao crédito aos não correntistas do BRB – Banco de Brasília S.A. e aos seus correntistas
por intermédio de produtos não concorrentes.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

13

9

14

20

56

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

0

0

0

0

0

Outros

0

10

0

17

27

Subtotal (Força de Trabalho)

Estagiários

13

19

14

37

84

(-) Cedidos para outros órgãos

0

0

0

0

0

Total Geral

13

19

14

37

84

Obs.: Data-base de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DOTAÇÃO INICIAL

9565 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6975 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL
OTAL DO PROGRAMA 6207

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO

100.001

100.001

0

100.001

100.001

0

2.082.223

2.082.223

485.858

2.082.223

2.082.223

485.858

2.182.224

2.182.224

485.858

Em 2015, a BRB-CFI teve como foco assegurar que, apesar da crise econômica ocorrida no país, que fossem
cumpridas os desafios da desconcentração de crédito e mantida a lucratividade do negócio. Além da aderência ao modelo de
negócios, a BRB – CFI garantiu resultados positivos com a contenção de gastos, principalmente relacionados com Propaganda
e Publicidade. Até 30/11/2015, cerca de 96% das despesas nesta rubrica referem-se à Publicações Obrigatórias.

PROGRAMA:6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2593 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
8679 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001-

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

5.497.395

5.497.395

3.407.054

5.497.395

5.497.395

3.407.054

3.441.797

3.441.797

1.921.424

3.441.797

3.441.797

1.921.424

8.939.192

8.939.192

5.328.478

A BRB-CFI demonstrou um crescimento dentro da expectativa, mesmo em decorrência da crise econômica,
durante o exercício de 2015, tendo como destaque o crédito Consignado Público, principal produto comercializado por esta
instituição financeira. Em conjunto com o aumento da carteira de crédito (operações antigas e novas), ocorreu o aumento dos
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custos com sistemas computacionais para a manutenção, imprescindível, dos controles internos por sistemas informatizados
visando a mitigação dos riscos operacionais e melhor desempenho no processamento e integração dos dados.
Aproximadamente 50%, até 30/11/2015, dos custos de Processamento de Dados no subtítulo “Gestão da Informação e dos
Sistemas de Tecnologia da Informação” são relacionados à manutenção, correção e customização do sistema de gestão de
crédito da BRB – CFI.
Além dos custos com o nosso sistema de gestão, há ainda os com os sistemas de averbação, mantidos por
órgãos públicos para viabilizar o controle dos empréstimos consignados, também tiveram uma participação importante. Os
órgãos públicos realizam convênios com empresas para que realizem o processamento da averbação das consignações e
gestão da margem consignável dos servidores, e para manutenção da linha de crédito Consignado Público é necessário o
pagamento de tarifas, formalizadas em contrato com a empresa conveniada com o órgão público. Dos valores executados até
30/11/2015, aproximadamente 42% dos custos de Processamento de Dados são relacionados ao pagamento dessas empresas,
o que reflete o crescimento da Financeira BRB no segmento de crédito consignado.
Aproximadamente 78% das despesas enquadradas no Subtítulo “Manutenção de Serviços Administrativos
Gerais” são relacionadas ao pagamento de custo de pessoal, inclusive diretoria, conselho fiscal e os respectivos encargos
sociais. As demais despesas são estão distribuídas em diversas contas, por exemplo: compras de material de expediente,
tarifas bancárias e contribuição sindical.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não há nada a acrescentar.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Apesar das dificuldades decorrentes da crise econômica, a BRB-CFI manteve-se atuante na sua área e, fizemos
a adequação do seu Orçamento às novas perspectiva de cenário econômico para 2016.
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12.3. BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.– UO: 19.205

A BRB DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A é uma Sociedade Anônima de capital fechado,
subsidiária integral do BRB - Banco de Brasília S/A criada conforme autorização contida na Lei 6.385/76 e na Resolução CMN
1.120/86, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), por Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. Possui
como atividades principais a administração e a gestão dos fundos de investimento disponibilizados aos clientes do BRB. Além
disso, também oferece serviços de liquidação e custódia de valores mobiliários, intermediação de títulos e papéis públicos e
privados, estruturação de operações e captação de recursos junto a clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão,
Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social.
A BRB DTVM é membro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
Anbima e aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. É detentora do Selo
Anbima, que atesta o compromisso da Instituição em zelar pela transparência e pela confiabilidade no exercício de suas
atividades. A empresa é aderente ao Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, acordo de cooperação intergovernamental
assinado entre Brasil e Estados Unidos em 23 de setembro de 2014 que visa melhorar a observância de preceitos tributários
internacionais. O acordo prevê assistência mútua em assuntos tributários com base em uma infraestrutura eficaz para troca
automática de informações

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6976 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6207

DOTAÇÃO INICIAL
680.000
680.000
680.000

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
680.000
487.456
680.000
680.000

487.456
487.456

No que se refere às despesas com Publicidade, Propaganda e Publicações Obrigatórias, foi proposto uma
previsão orçamentária inicial no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), baseada na média das despesas
realizadas em anos anteriores distribuídos entre despesas de propaganda, patrocínios, produção, veiculação e publicações
obrigatórias. Sendo assim, as ações referentes à publicidade e propaganda ocorreram dentro da projeção esperada para o ano
em questão, sempre destacando a atuação da DTVM como empresa do conglomerado BRB e sinalizando a função social no
DF, inerente ao grupo.

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
5166 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
8682 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

600.000

600.000

400.331

600.000
1.560.233

600.000
1.860.233

400.331
1.572.750

1.560.233
2.160.233

1.860.233
2.460.233

1.572.750
1.973.081

No que se refere à execução orçamentária e financeira de despesa de tecnologia, que engloba as despesas de
processamento de dados, foi proposta uma previsão orçamentária inicial no de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
considerando a média das despesas realizadas em anos anteriores.
Sendo assim, avaliamos que as ações referentes às despesas citadas ocorreram dentro da projeção esperada
para o ano em questão.
Vale ressaltar, que foi considerado a média das despesas realizadas em 2013 e acumulado até 30/04/14,
acrescidos de um percentual de 5,50%, definido com base no IGPM para 2015, divulgado no Boletim Focus de 30/05/2014, no
que se refere à Manutenção e Serviços Administrativos.
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Patrimônio sob administração – Os fundos administrados pela BRB DTVM tiveram um incremento de R$ 589
milhões em 2015, crescimento da ordem de 35% em relação a 2014.
Fundo de Investimento Imobiliário SIA Corporate - Trata-se de fundo imobiliário, para investidores qualificados,
cujo objetivo é investir em projeto de incorporação de prédios de lajes corporativas localizado no Setor de Indústrias e
Abastecimento em Brasília. O fundo foi iniciado em março de 2014, com patrimônio de R$ 65 milhões. Em janeiro de 2015 o
fundo recebeu o segundo aporte de R$ 80 milhões e seu patrimônio atingiu R$ 145 milhões.
BRB Fundo de Investimento em Renda Fixa 2023 - Teve suas atividades iniciadas ao longo do primeiro
semestre de 2014 e fechou o ano de 2015 com o patrimônio líquido de R$ 59 milhões e rentabilidade de 17% no ano. O fundo
tem como característica principal o resgate somente em 2023, fato que possibilita auferir rentabilidade compatível com as Notas
do Tesouro Nacional – Série B e baixa volatilidade nas cotas. O público alvo abordado foram os Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS) que buscam atingir suas metas atuariais com a aquisição de ativos atrelados ao IPCA;
FIP LSH - O objetivo do fundo é proporcionar aos investidores a valorização de seu capital mediante o
investimento em hotel de luxo. O patrimônio liquido atingiu R$ 327 milhões em 2015.
BRB Fundo de Ações 50 mil – Fundo constituído em setembro de 2014 com objetivo de atender a demanda dos
clientes institucionais quanto à diversificação do portfólio. O produto é destinado a investidores qualificados para investimento
no segmento de renda variável. Primeiro aporte em janeiro de 2015. O Fundo fechou o ano de 2015 com o patrimônio líquido
médio de R$ 6 milhões.
FIP Paraná - Minha Casa Minha Vida – Fundo estruturado para a construção de casas populares no estado do
Paraná através de recursos captados de investidores institucionais. A BRB DTVM tem expertise para captar recursos visando
financiamento de projetos habitacionais que se enquadrem nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida. O Fundo
fechou o ano de 2015 com o patrimônio líquido de R$ 25 milhões e rentabilidade de 16% no ano.
FIP GR Industrial - Trata-se de fundo de participações destinado à construção de galpões logísticos no entorno
da cidade de São Paulo (rodoanel paulistano), com patrimônio compromissado de R$ 285 milhões.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A BRB DTVM faz parte do conglomerado do BRB (Banco de Brasília), e tem como principal atividade a
administração, distribuição, gestão e estruturação de produtos e de custódia de recursos de terceiros.
Em virtude do maior compartilhamento das áreas com atividades similares executadas pelo BRB BANCO, foi
possível constatar redução de despesas operacionais nos resultados registrados no 1o.sem.15 da BRB DTVM, impactando
positivamente seus Resultados nesse período.
Neste ano, a BRB DTVM manteve o foco em fortalecer parcerias no mercado de capitais, proporcionando
crescente expansão da marca no cenário nacional por meio de participação em eventos voltados a Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – EFPC e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, clientes institucionais pulverizados por
todo o Brasil, além da ampliação da carteira a potenciais clientes no Distrito Federal.
Destaca-se que a carteira de clientes institucionais da BRB DTVM tem crescido satisfatoriamente, assim como o
Patrimônio Líquido dos Fundos Administrados pela instituição que são voltados para esse perfil de investidor qualificado.
O volume de recursos de terceiros administrado, descontadas as aplicações de fundos em fundos, totalizou R$
2.28 bilhões no ano de 2015, crescimento de 35% em relação ao ano anterior.
As perspectivas da BRB DTVM para o próximo quinquênio compreendem: aumentar gradativamente o Lucro
Líquido; estabelecer novas parcerias visando ampliar o mercado de atuação; captar novos clientes institucionais; aumentar a
eficiência operacional e negocial; desenvolver e aprimorar a gestão do conhecimento e das competências das pessoas com
foco no segmento de atuação da instituição.
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12.4. CARTÃO BRB S.A.– UO: 19.206

A Cartão BRB é uma sociedade integrante do conglomerado BRB, constituída em 23 de julho de 1997, cujo
objetivo é a comercialização e administração de um portfólio diversificado de produtos para os mais variados segmentos, que
inclui cartões de crédito e débito, pré-pagos e múltiplos, associados aos sistemas Visa e MasterCard.
Além disso, a Cartão BRB está presente também no segmento de Adquirência, por intermédio da Joint Venture
formalizada com a Global Payments South America Serviços de Pagamentos Ltda.
Atualmente, a Cartão BRB conta com 182 funcionários em seu quadro de colaboradores, sendo 8 cedidos pelo
BRB e 174 contratados via CLT.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
5163 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8867 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9674 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8725 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9748 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO

23.000.099

23.000.099

9.365.598

23.000.099

23.000.099

9.365.598

22.982.577

26.482.577

22.659.455

22.982.577

26.482.577

22.659.455

7.457.479

10.957.479

8.520.138

7.457.479

10.957.479

8.520.138

7.200.000

7.200.000

6.997.639

7.200.000

7.200.000

6.997.639

11.611.311

11.611.311

9.553.669

11.611.311

11.611.311

9.553.669

72.251.466

79.251.466

57.096.499

Primeiramente, cabe salientar que a partir de outubro de 2013, com a publicação da Lei nº 12.865 e,
posteriormente com a publicação das resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs 4.282 e 4.283 e demais Circulares
correlatas emitidas pelo Banco Central do Brasil, estabeleceu-se o "marco regulatório" para o mercado de Arranjos de
Pagamentos, no qual a Cartão BRB S/A está inserida.
De acordo com as normas estabelecidas, a continuidade dos negócios da companhia está condicionada a
concessão de uma licença de funcionamento por parte do novo regulador, precedida de um processo de adequação
organizacional, o que, já ao final de 2013, demandou a estruturação de um projeto de atendimento à nova regulamentação.
A normatização do sistema vem sendo tratada pela Cartão BRB como uma grande oportunidade de
desenvolvimento organizacional, uma vez que os padrões exigidos pelo regulador estão baseados nas melhores práticas de
mercado, no que se refere a aspectos de estrutura funcional, controle, procedimentos operacionais e administrativos e também
de governança, o que deu ainda mais importância ao referido projeto.
Assim, em Setembro de 2014, após o cumprimento das primeiras etapas de definição de negócio previstas no
projeto, a companhia protocolou junto ao Banco Central seu requerimento de autorização de funcionamento para continuar
operando no mercado de Arranjos de Pagamentos, conforme as novas determinações legais e regulatórias previstas para o
setor.
Em 2015 com a estrutura já praticamente adequada, mas precisando de alguns ajustes, realizamos a
manutenção da estrutura funcional constituída anteriormente. Dessa forma, ”no Programa de Administração de Pessoal, de
maior peso orçamentário da companhia, há de se destacar que os ajustes de estrutura de pessoal, demandaram o
remanejamento da ordem de R$ 7 milhões do “Programa de Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia”, sendo R$
3,5 milhões para o “Programa de Administração de Pessoal” e R$ 3,5 milhões para o “Programa Concessão de Benefícios a
Servidores”.
Também houve remanejamento para o “Programa Concessão de Benefícios a Servidores”, em função dos
impactos da data base dos colaboradores nos benefícios concedidos, como também, pela correção de valores não incluídos
originalmente no orçamento público, mas contemplados no orçamento para o ano de 2015, no caso a Participação nos Lucros e
Resultados.
No "Programa Serviços Administrativos Gerais", há de se destacar a postergação de realização parcial de
algumas despesas previstas originalmente para o período, como por exemplo, as despesas com consultoria, reformas de
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acomodação da nova estrutura funcional, e despesas relacionadas ao lançamento de alguns produtos que não entraram em
produção durante 2015. No mais, a realização das despesas seguiu seu curso normal de sustentação da estrutura
administrativa e operacional da companhia, conforme previsto no processo orçamentário.
Já o "Programa Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia", conforme destacado anteriormente,
sofreu um remanejamento de R$ 7 milhões, o ajuste foi possível devido a não realização de algumas despesas relacionadas à
customização e parametrização de sistemas, bem como renegociação dos contratos do Call Center. Também cabe salientar
que nesse programa, com o segundo maior peso orçamentário do período (autorizado e executado), encontra-se a maior parte
das despesas diretamente ligadas à sustentação da operação da companhia, tais como: Serviços de Processamento de
Transações de Cartões, Serviços de Call Center (Atendimento e Cobrança), Manutenção de Sistemas, dentre outros. A
realização das despesas do “Programa Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia” ocorreu dentro do previsto para o
período.
Referente ao "Programa Publicidade e Propaganda", a realização das despesas ocorreu, predominantemente,
em linha com a previsão orçamentária original, atendendo o planejamento de estímulo ao faturamento dos clientes, a
publicidade focada no fortalecimento e divulgação da marca, o fortalecimento do Programa de Relacionamento e das demais
parcerias desenvolvidas pela Cartão BRB, bem como o lançamento de novos produtos.
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ao longo de 2015, a Cartão BRB acompanhou o ritmo de crescimento econômico da indústria de cartões, com
uma taxa de crescimento de faturamento acima dos 10%, quando comparadas às posições de 2014 e 2013.
Consoante a expectativa de um cenário com ritmo de crescimento econômico ainda muito baixo, com impacto
direto no consumo das famílias, a companhia prevê para os próximos três anos e especialmente para 2016, uma taxa de 6% de
crescimento, mais moderada, do faturamento anual.
3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Com uma Instituição Financeira como controladora e mais de 17 anos no mercado, a Cartão BRB emprega em
suas soluções diferenciais que asseguram sua perenidade e contínuo crescimento no segmento que atua.
A companhia tem como seu principal foco de serviços a emissão de cartões pré-pagos e pós-pagos e o
credenciamento de estabelecimentos .


Emissão

O mercado, tanto para os produtos pré pagos quanto para pós pagos, propicia uma grande oportunidade às
empresas de cartões regionais, as quais apresentam a cada ano, taxas recordes de crescimento. Em 2015 as transações com
os cartões de crédito e débito apresentaram um crescimento de 8,8% em relação a 2014, o que representa R$ 1,08 trilhão. O ecommerce cresceu 22% em relação ao ano anterior e obteve um faturamento de R$ 48,2 bilhões. (Fonte: ABECS)


Pré-Pago:

Os cartões pré-pagos surgem como uma grande aposta de lucro, impulsionados, principalmente, pela recente
regulamentação do Banco Central. A expectativa é que o segmento movimente, R$ 2 bilhões em 2016. As projeções apontam
que em 2017 essa cifra pode chegar a R$ 65 bilhões. Vale ressaltar que quase 40% da população brasileira ainda não tem
conta em instituição financeira.
Tanto a iniciativa privada quanto o governo têm avançado para estimular a criação e a expansão desses
cartões. Do lado da iniciativa privada, empresas de diversos segmentos e portes (empresas de telefonia, bandeiras, instituições
financeiras, emissores independentes, etc.) estão desenvolvendo projetos específicos para atender, principalmente, o público
não bancarizado ou sub-bancarizado. Do lado da iniciativa pública, o governo está estimulando a inclusão financeira e enxerga
no pré-pago um poderoso instrumento.
As projeções de empresas que atuam nesse setor mostram que o instrumento pré-pago surge como uma
tecnologia facilitadora para diminuir o uso do dinheiro nos atos de pagamentos e recebimentos para todas as classes
econômico-sociais, pois esse produto abrange os diversos perfis de consumidores.
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Pós-Pago:

Os cartões pós-pago têm mantido um desempenho satisfatório no mercado brasileiro, apesar de neste ano o
crescimento ter sido inferior aos dos últimos anos. Segundo a ABECS, o volume de transações com cartões pós-pagos cresceu
9,7% no acumulado do ano 2015, somando aproximadamente R$ 1,03 bilhão. No crédito, as transações somaram R$ 643
bilhões, com avanço de 8%. No débito, o crescimento ficou em linha, na ordem de 8,5%, atingindo R$ 383 bilhões.
Em 2015, a participação de cartões no consumo das famílias foi de 27%, indicando que as famílias estão cada
vez mais habituadas com este instrumento de pagamento. Comprova-se, assim, a crescente inserção de novos clientes no
mercado de cartões e sua melhor aceitação pelos consumidores brasileiros.
A expectativa da ABECS para 2016 é de crescimento na ordem de 6,5% no volume financeiro transacionado,
chegando próximo ao acumulado de R$ 1,15 trilhão em compras com o meio eletrônico de pagamento.


Para Empresa

A Cartão BRB, que está desenvolvendo produtos pré-pagos de benefícios, cujo mercado é bastante
concentrado, verificou que existem diversas oportunidades, tais como:
- exigência de interoperabilidade e não discriminação, a qual permite que as instituições pequenas que atuam
de maneira mais personalizada, assim como a Cartão BRB, possam atrair para sua rede os usuários dos cartões e
estabelecimentos credenciados;
- regulamentação e autorização por órgão oficial das instituições e arranjos de pagamento, de modo que tanto
as empresas usuárias dos serviços de cartões benefícios, como os trabalhadores e os estabelecimentos credenciados, terão
um conforto maior em contratar e utilizar os serviços prestados por empresas como a Cartão BRB. A autorização e supervisão
pelo Governo Federal irá conceder um “selo de garantia”, respaldado pelas exigências de controles internos, gerenciamento de
riscos, responsabilização dos administradores, maior garantia dos recursos administrados (recolhimento compulsório, por
exemplo), monitoramento e transparência das operações realizadas;
- segmento dos prestadores de serviços de cartões benefícios que estão em crescimento no Distrito Federal,
sendo este mais um dos focos de mercado da Cartão BRB; e


Credenciamento

O Banco de Brasília, por meio da Cartão BRB S.A. detêm uma parceria com a empresa Global Payments Serviços de Pagamentos S.A. para atuar no credenciamento de recebedores de instrumentos de pagamento emitidos com as
bandeiras Visa e MasterCard.
A Global Payments é uma das maiores processadoras de pagamentos do mundo, presente em 26 países, que
representam 90% do volume mundial de pagamentos. Ao todo, a instituição contabiliza anualmente US$ 5 bilhões de receita
com transações processadas e US$ 300 bilhões em faturamento, resultados alcançados com mais de um milhão de clientes e
parcerias com cerca de 100 bancos em todo o mundo.
Essa parceria traz para a Cartão BRB S.A. a experiência e capilaridade para atingir uma quantidade significativa
de estabelecimentos em menor prazo, permitindo assim uma maior penetração dos seus cartões e ganho significativo com o
movimento de Crédito e Débito, além dos cartões de benefícios, alimentação e refeição como foco especifico na região onde a
Cartão BRB atua, o Distrito Federal e Entorno.
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12.5. BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A – UO: 19.207

A BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. é uma sociedade de capital fechado, integrante do
Conglomerado BRB, com sede em Brasília, tem como objetivo a administração e corretagem de seguros dos ramos
elementares, riscos pessoais, títulos de capitalização, planos previdenciários e outros produtos coletivos, e a corretagem de
planos de saúde, planos odontológicos, consórcios e títulos/planos de viagem.
Com a missão de prover produtos e serviços de valor visando à proteção e segurança dos bens e da família, a
BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. atua no mercado há 26 anos com a solidez da marca BRB, sendo referência
de qualidade e credibilidade no segmento securitário.
Conforme decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, as empresas ligadas ao BRB – Banco de Brasília
deverão apresentar a prestação de contas anual de seus dirigentes para a Controladoria Geral do Distrito Federal.
Essas empresas segundo solicitação da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, através do Ofício
N.º 124/2013-CONT/STC, de 25 de março de 2013, deverão ser incluídas no Sistema Integrado de Gestão Governamental –
SIGGO.
Dessa forma, em cumprimento a solicitação da Controladoria Geral do Distrito Federal, a partir de janeiro de
2014, a BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. passou a integrar o Sistema Integrado de Gestão Governamental do
Distrito Federal – SIGGO.

FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em Sem cargo em Com cargo em Sem cargo em
comissão
comissão
comissão
comissão

Total

Quadro de Colaboradores da BRB Adm. e Corretora de Seguros
S/A)

-

88

-

174

262

Requisitados

Órgãos do GDF (BRB Sede ou Matriz)

-

02

-

-

02

Outros

Estagiários

-

12

-

02

14

Subtotal (Força de Trabalho)

-

102

-

176

278

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

Total Geral

-

102

-

176

278

Observação:
a) Esta UO não possui empregados efetivados pelo GDF, portanto, destacamos que os colaboradores são
contratados (CLT) sem vínculo com o Governo do Distrito Federal; e
b) Os 02 (dois) “servidores” considerados em “Requisitados – Órgãos do GDF” são empregados do Banco de
Brasília – BRB, os quais foram indicados para exercerem a função de Diretores nesta UO. Ressalta-se que, esta UO é
responsável pelo holerite destes servidores.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
5164 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8865 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8726 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9749 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

1.811.017

1.811.017

1.360.051

1.811.017
17.529.874
17.529.874
6.180.438
6.180.438
6.882.238
6.882.238
4.952.315

1.811.017
17.529.874
17.529.874
6.180.438
6.180.438
6.882.238
6.882.238
4.952.315

1.360.051
16.759.155
16.759.155
5.355.339
5.355.339
6.347.869
6.347.869
4.738.001

4.952.315
37.355.882

4.952.315
37.355.882

4.738.001
34.560.415
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Neste programa houve realização de ações voltadas à área de pessoal, incluindo: salários, férias, comissões,
horas extras, 13º salário, encargos sociais e treinamentos realizados. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2015 foi
executado o total de R$ 16.759.154,50, resultado de pagamentos para 262 colaboradores.
Foram concedidos auxílios alimentação, educação e creche, assistência médica, vale transporte, previdência
privada e seguro de vida em grupo. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2015 foi concedida a quantidade de 10.858
benefícios o que resultou na execução de R$ 5.355.338,50.
Ainda foram realizados gastos administrativos em geral, incluindo serviços, compras e contratações. Entre os
meses de janeiro a dezembro de 2015 foi executado o total de R$ 4.738.001,45. Destacam-se no exercício de 2015 os serviços
com telefonia que resultou na execução de R$ 486.513,92; contratos de aluguéis com valor de execução na ordem de R$
831.454,62; taxas condominiais com execução total de R$ 232.556,75; fornecimento de água e energia com execução total de
R$ 194.105,96; realização de manutenções de bens e instalações no montante de R$ 250.584,28; prestação de serviços com
site da Central de Relacionamento no valor de R$ 1.217.064; serviços advocatícios no valor de R$ 110.731,36; serviços de
conservação e limpeza no valor de R$ 364.214,88 e serviços de locação de equipamentos com execução total de R$
114.804,06.
Com relação à gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação foram realizados suporte e
manutenção de sistemas, licença de softwares, serviços de transmissão de dados e relacionamento service desk e contratação
de consultoria de TI. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2015 foi executado o total de R$ 1.360.051,24. Destacam-se no
exercício de 2015 os serviços com transmissão de dados via modem/adsl que resultou na execução de R$ 518.256,66; licenças
solução visual studio, solução de virtualização, gerenciamento centralizado de servidores com execução no valor de R$
67.726,51; contrato de segurança da informação – firewall II de aplicação com execução no valor de R$ 310.494,99; serviço de
consultoria de TI com execução no valor de R$ 95.121,42; manutenção de sistemas RM-Totvs com valor de execução na ordem
de R$ 94.209,24 e serviços com service desk que executou o valor de R$ 274.242,42.
Para o grupo de Publicidade e Propaganda foram realizadas ações de patrocínios, de publicidade,
relacionamento com o cliente, promoção de vendas, relações públicas, endomarketing, confecção de brindes institucionais. Foi
executado entre os meses de janeiro a dezembro de 2015 o total de R$ 6.347.869,16. Destacam-se no exercício de 2015 as
campanhas e propagandas em mídia indoor nas redes conveniadas do BRB, busdoors e frontlights, bem como, veiculações em
sites e revistas o que totalizaram o valor de R$ 1.397.774,22; patrocínios do Judô com Tranquillini no valor de R$ 125.000,00,
do projeto Amigos do Vôlei no valor de R$ 1.333.333,36, evento Tim Music Estrada R$ 150.000,00, projeto Espaço Cultural do
Choro Raphael Rabello no valor de R$ 100.000,00, projeto Assistência Casa Azul no valor de R$ 52.000,00, 45º Corrida de Reis
2015 no valor de R$ 48.000,00, Escolinha de Futebol do Laerte no valor de R$65.455,00, projeto Na Praia 2015 no valor de
R$65.000,00 e ações de relacionamento com o clube AABR no valor de R$ 142.000,00.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sob o aspecto de Gestão de Pessoas, a Corretora investiu na implementação de programas voltados ao
desenvolvimento de competências e à melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores.
Empenhada no Desenvolvimento Pessoal e Profissional de todo corpo funcional, a Corretora aprovou no mês de
maio, o Plano de Educação Corporativa – PEC com o objetivo de estimular a capacitação e desenvolvimento do quadro
gerencial, técnico e operacional, cada um em seu momento de aprendizado e em consonância com o Planejamento Estratégico
de capacitação estabelecido pela Companhia.
Dessa forma, foram subsidiados treinamentos para 248 (duzentos e quarenta e oito) empregados, nos mais
variados assuntos, como Treinamento de Produtos e Sistemas para novos funcionários, Excel, Educação Financeira, cursos na
área de TI, Marketing, Direito e Contabilidade, bem como Liderança e Planejamento Estratégico para os Gestores.
Em especial, foi dada ênfase à obtenção, por parte dos consultores e demais colaboradores alocados em
atividades nas áreas comerciais e técnicas, da Certificação Técnica estabelecida pela Resolução nº 149/2006 do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP). Durante o exercício de 2015 a Corretora providenciou a certificação técnica para 30
(trinta) colaboradores, perfazendo o total de 171 (cento e setenta e um) funcionários certificados.
Foi realizado no mês de agosto, no Centro de Convenções Israel Pinheiro – CCIP o Congresso Interno da
Corretora Seguros BRB. Destaca-se que, o evento contou com a unificação das ações previstas no Planejamento Estratégico
da Companhia, sendo elas: Convenção de Vendas e Congresso Interno e contou com 248 (duzentos e quarenta e oito)
participantes.
O Endomarketing é o conjunto de estratégias e ações de marketing institucional voltadas para o público
interno da empresa. Estas ações são focadas no bem-estar dos colaboradores, o que, consequentemente, melhora a produção
e a capacidade intelectual das equipes. As ações implementadas no ano de 2015, foram:
– Aniversariantes: cartão e bombom para todos os funcionários;
– Dia da Mulher: Brinde contendo Kit Beleza para todas as mulheres;
– Páscoa: Ovo de chocolate para todos os funcionários;
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daquele setor.

–
–
–
–

Dia das Mães: Cesta de café da manhã para todas as mães;
Dia dos Pais: Porta-retratos com as fotos dos filhos para todos os pais;
Dia do Securitário: e-mail institucional para todos os funcionários; e
Natal: Painel de Cartões – cada área ganhou uma bota onde eram depositados cartões para os colegas

Visando a qualidade de vida de seus empregados, bem como a melhoria do desempenho do grupo a partir da
inclusão cultural, a Corretora obteve em julho, a aprovação junto ao Ministério da Cultura para atuar como Empresa Beneficiária
do Vale-Cultura.
Em relação a Responsabilidade Socioambiental, a Corretora realizou no mês de outubro a Campanha de
Arrecadação de Brinquedos e Roupas e no mês de novembro a Campanha do Agasalho.
Em relação à Gestão Administrativa e Financeira, foram implementadas ações com o objetivo de criar e
aprimorar processos, visando à maior eficiência e eficácia, transparência, segurança e mitigação de riscos, a exemplo das
listadas a seguir:
– Automações no processo de controle de comissões de corretagem (baixa e conciliação);
– Implementação do novo Regulamento de Compras e Contratações e consequente adoção do Processo
Licitatório para aquisição de bens e serviços, trazendo mais economicidade, isonomia na concorrência e transparência à
gestão;
– Aprimoramento na elaboração e formalização de instrumentos contratuais;
– Ampliação da sala de treinamento e a criação de laboratório de informática, possibilitando a realização de
cursos in company.e treinamento diversos.
Na área de Tecnologia da Informação, a Corretora, no intuito de aprimorar seus processos de venda e de
atendimento aos clientes, desenvolveu e implantou ações voltadas à modernização, aumento da produtividade e redução de
custos, com destaque para os seguintes projetos:
– Automação de processos para a importação de propostas, envolvendo informações relativas ao pagamento
de parcelas, avisos de sinistros, recusas, cancelamentos de apólices e demais informações gerenciais;
– Implantação das ferramentas para automação da área de desenvolvimento de sistemas garantindo a
continuidade dos sistemas da Corretora;
– Implantação da ferramenta de visualização e descoberta de dados integrada a estrutura de BI da Empresa;
– Implantação da solução de gestão de ambientes virtualizados para o ambiente operacional da Força de
vendas da Empresa, provendo mais qualidade para a operação;
– Implantação do projeto piloto GDFNET em parceria com o BRB para atender a força de vendas da Corretora
na rede de atendimento do Banco;
– Modernização da infraestrutura de tecnologia da informação com foco na força de vendas da Corretora,
visando aumentar a capacidade de processamento e racionalizar a utilização da infraestrutura de TI gerando a redução de
custos.
Seguindo estratégia comum às Empresas do Conglomerado, a Companhia, em parceria com o Banco, aderiu a
programas de Incentivo a produtividade, realizadas no exercício de 2015, de forma a incrementar a comercialização de produtos
securitários pelos angariadores, por meio do “Balcão BRB”. Internamente promoveu, no mesmo período, a realização de
campanhas de Vendas, voltada aos consultores de seguros, operadores de Call Center e consultores de negócios corporativos.
Nas áreas sociais e de cultura, mereceram destaque projetos patrocinados por meio de parcerias firmadas com
instituições não governamentais e entidades filantrópicas: a Casa Azul, em Samambaia, Escolinha de Futebol do Laerte, em
sobradinho, Judô com Tranquilini, o Clube do Choro, o XII Brasília Motocapital 2015, o Tim Music na Estrada, o Na Praia 2015,
entre outros.
Em relação ao esporte, destaca-se a participação da Corretora, neste exercício, nos projetos: Corrida de Reis,
Associação de Lutas Futuros Campeões e Equipe Brasília Vôlei – Superliga de Vôlei Feminino – 2015/2016.
Destacam-se, ainda, ações de relacionamento como a participação da Corretora nas edições anuais da Feira de
AgroBrasília e no Leilão Beneficente – Exposição Onde Anda a Onda
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3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As realizações orçamentárias da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A, foram efetivadas de acordo
com as ações projetadas para o exercício de 2015. Desta forma, informamos que as ações previstas foram concluídas e
finalizadas.
Para o exercício de 2016, a Corretora de Seguros BRB implementará ações estratégicas com o objetivo de criar
e aprimorar processos, visando maior eficiência e eficácia, transparência, segurança e mitigação de riscos.
Além de se preocupar com os resultados financeiros e de modernização a Corretora Seguros BRB projeta para
2016, dar continuidade, em consonância com as políticas adotadas pelo Conglomerado BRB e, consciente de sua
responsabilidade sócio empresarial, a patrocínios voltados à cultura, lazer, esportes, educação e melhoria da qualidade de vida
da população em geral; com vistas a associar a marca BRB aos resultados alcançados por esses projetos na comunidade do
Distrito federal e região de influência.
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12.6. BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S.A – UO: 19.208

A BSB Administradora de Ativos S/A é uma sociedade de capital fechado, integrante do Conglomerado BRB,
com sede em Brasília, constituída em 16/11/2010 e possui como atividades principais: atividades de teleatendimento, cobrança,
suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação.
Com a missão de “Atuar no ramo de Contact Center e Cobrança com qualidade e excelência, utilizando
soluções tecnológicas inovadoras”.
Conforme decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCU, as empresas ligadas ao BRB- Banco de
Brasília deverão apresentar a prestação de contas anual de seus dirigentes para a Controladoria Geral do Distrito Federal.
Essas empresas, segundo solicitação da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, deverão ser
incluídas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO.
Dessa forma, em cumprimento a solicitação da Controladoria Geral do Distrito Federal, a partir de janeiro de
2014, a BSB Administradora de Ativos S.A. passou a integrar o Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal
– SIGGO.

FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Quadro de Colaboradores da BSB Administradora de Ativos
S/A.

-

47

-

397

444

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

-

-

-

-

-

Órgãos do GDF (BRB Sede ou Matriz)

-

01

-

-

01

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)

Requisitados

Outros

-

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

-

48

-

397

445

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

-

48

-

397

445

Observações:
a) Esta UO não possui empregados efetivados pelo GDF, portanto, destacamos que os colaboradores são
contratados (CLT) sem vínculo com o Governo do Distrito Federal; e
b) 01 (um) “servidor” considerado em “Requisitados – Órgãos do GDF” é empregado do Banco de Brasília –
BRB, o qual foi indicado para exercer o cargo de Diretor nesta UO. Ressalta-se que esta UO é responsável pelo holerite deste
servidor.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
5164 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8865 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8726 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9749 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
162.200

162.200

28.582

162.200
9.545.037
9.545.037
3.688.236
3.688.236
150.000
150.000
3.830.494

162.200
9.545.037
9.545.037
3.688.236
3.688.236
150.000
150.000
3.830.494

28.582
11.015.733
11.015.733
4.028.014
4.028.014
34.612
34.612
5.113.305

3.830.494
17.375.967

3.830.494
17.375.967

5.113.305
20.220.245
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Neste programa, houve realização de ações voltadas à área de pessoal, incluindo: salários, férias, comissões,
horas-extras, 13º salário, encargos sociais e treinamentos realizados. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2015, foi
executado o total de R$ 11.015.733, resultado de pagamentos para 445 colaboradores.
Foram concedidos auxílios alimentação, educação e creche, assistência médica e odontológica, vale-transporte,
vale-cultura, previdência privada e seguro de vida em grupo. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2015, a concessão de
benefícios resultou na execução de R$ 4.028.014.
Ainda foram realizados gastos administrativos em geral, incluindo serviços, compras e contratações. Entre os
meses de janeiro a dezembro de 2015, foi executado o total de R$ 5.113.305. Destacam-se no exercício de 2015 os serviços
com telefonia que resultou na execução de R$ 877.477; contratos de aluguéis com valor de execução na ordem de R$ 593.199;
taxas condominiais com execução total de R$ 58.639; fornecimento de água e energia com execução total de R$ 294.894;
prestação de serviços diversos R$ 166.018; serviços de conservação e limpeza no valor de R$ 357.528 e serviços de locação
de equipamentos com execução total de R$ 271.516.
Com relação à gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, foram realizados suporte e
manutenção de sistemas e aquisição de licença de softwares. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2015, foi executado R$
28.852 no total. Destacam-se no exercício de 2015, aquisições de licenças de softwares no valor executado de R$ 17.848.
Para o grupo de Publicidade e Propaganda foram realizadas publicações das demonstrações contábeis
exercício 2014. Foi executado entre os meses de janeiro a dezembro de 2015 o total de R$ 34.612.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O Endomarketing é o conjunto de estratégias e ações de marketing institucionais voltadas ao público interno da
empresa. Estas ações são focadas no bem-estar dos colaboradores, o que, consequentemente, melhora a produção e a
capacidade intelectual das equipes. As ações implementadas no ano de 2015 foram:
 Aniversariantes: e-mail institucional para todos os funcionários;
 Dia da Mulher: rosa ou espelho para todas as mulheres;
 Páscoa: chocolate para todos os funcionários
 Dia das Mães: kit manicure para todas as mães;
 Dia dos Pais: caneta com touch screen para todos os pais;
 Semana SIPAT: ginastica laboral; palestras motivacionais e instrutivas
 Campanha Outubro Rosa: vale- cinema
 Campanha Novembro azul: kit de barbear e vale- cinema
 Natal: chocolate para todos os funcionários
Visando à qualidade de vida de seus empregados, bem como a melhoria do desempenho do grupo a partir da
inclusão cultural, a BSB Ativos obteve em setembro, a aprovação junto ao Ministério da Cultura para atuar como Empresa
Beneficiária do Vale-Cultura.
Em relação à Responsabilidade Socioambiental, a BSB Ativos realizou, no mês de dezembro, Campanha de
Arrecadação de Brinquedos e alimentos que foram entregues aos alunos da escola Classe Aguilhada .

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As realizações orçamentárias da BSB Administradora de Ativos S/A foram efetivadas de acordo com as ações
projetadas para o exercício de 2015. Desta forma, informamos que as ações previstas foram concluídas e finalizadas.
Para 2016, a Companhia pretende investir mais na capacitação e aperfeiçoamento de seus colaboradores;
avançar nos sistemas e soluções tecnológicas; racionalização dos custos/despesas e prospecção de novos clientes,
principalmente na área de cobrança, setor de grande expansão no cenário atual.
A visão de crescimento e desenvolvimento foi estruturada de forma evolutiva, possibilitando concentrar esforços
para as tomadas de decisões e direcionamento estratégico da Companhia objetivando buscar melhores resultados.
Objetivos dos principais indicadores estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar a prestação de serviços ao Conglomerado BRB;
Ampliar a base de Clientes (Licitações Públicas);
Aumentar a eficiência operacional e negocial;
Implantar práticas de melhorias organizacionais;
Valorizar o profissional e a cultura de resultados;
Capacitar e aperfeiçoar os colaboradores;
Implantar soluções tecnológicas voltadas para eficiência.

Além de se preocupar com os resultados financeiros e de modernização a BSB Ativos projeta para 2016, dar
continuidade, em consonância com as políticas adotadas pelo Conglomerado BRB.
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A BSB Participações S/A (BSB PAR) é uma sociedade por ações, de capital fechado, com personalidade
jurídica de direito privado, controlada pela Cartão BRB S/A, cujo objeto é a participação em sociedades mercantis, em qualquer
segmento de negócios, mediante subscrição de ações e/ou quotas.
A BSB PAR encontra-se em atividade pré-operacional e utiliza os recursos humanos e de infra-estrutura da
controladora – Cartão BRB S/A, conforme convênio firmado entre as partes.

1. REALIZAÇÕES
A reorganização societária levada a termo pelo acionista controlador da Cartão BRB, em maio de 2009,
pressupunha diversos movimentos empresariais a serem adotados paulatinamente, nos termos da Lei nº 61, de 05 de
dezembro de 1989, DODF de 06.12.1989, que autorizou o Banco de Brasília S.A. a constituir subsidiárias e a adquirirem
participação em instituições financeiras públicas ou privadas, sediadas no Brasil, incluindo empresas dos ramos securitário,
previdenciário, de capitalização, além dos ramos de atividades complementares às do setor financeiro, com ou sem o controle
do capital social.
Conforme previsto em lei e adotado pelos grandes grupos financeiros concorrentes, os negócios poderão
ocorrer por meio de incorporação societária, incorporação de ações, aquisição e alienação de controle acionário ou qualquer
outra forma prevista em lei.
A empresa BSB PAR foi criada com a missão de ampliar a participação da Cartão BRB e do próprio BRB na
intermediação de recursos e negócios financeiros, via participações acionárias em empresas sediadas no Brasil, com o objetivo
de promover a melhoria continua da qualidade de vida da sociedade.
A BSB PAR tem três objetivos principais:
1. Ampliar e diversificar as participações acionárias da Cartão BRB e do BRB , em segmentos estratégicos,
especialmente o financeiro, para conferir maior sustentabilidade e rentabilidade aos seus negócios;
2. Reforçar a capacidade de atuação da Cartão BRB e do BRB, como instrumento de implementação das
políticas governamentais distritais, especialmente a econômica, de desenvolvimento; e
3. Instituir normas de governança, que permitam a realização de negócios, de acordo com os padrões de risco e
transparência, recomendados ao BRB pela legislação em vigor e, aplicáveis igualmente à gestão e ao controle da carteira de
participações.
Desde a constituição da Companhia, em 2011, o mercado de meios de pagamentos já sinalizava a perspectiva
regulatória com o objetivo de fortalecer e garantir a celeridade das operações nesse segmento.
Essa perspectiva foi percebida como grande oportunidade de negócios para a BSB PAR, na condição de
investida da Cartão BRB S/A, uma vez que o mercado de meios de pagamentos crescia exponencialmente, abrindo
possibilidades de participações em empresas atuantes nesse segmento.
No entanto, para iniciar o operacional da BSB PAR havia a necessidade de se implementar algumas
ferramentas tecnológicas e assegurar limites de propriedade e valorização dos capitais a serem investidos, que acabaram
demandando mais tempo do que fora previsto originalmente.
No entanto, a partir de outubro de 2013, com a publicação da Lei nº 12.865 e, posteriormente com a publicação
das Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs 4.282 e 4.283 e demais Circulares emitidas pelo Banco Central do Brasil,
estabeleceu-se o marco regulatório para os chamados Arranjos de Pagamento e Instituições de Pagamento, acelerando a
necessidade de se passar para a fase operacional, já a partir dos pedidos de autorização de funcionamento perante o Banco
Central, de todas as atividades exercidas pela Cartão BRB e das novas atividades.
Basicamente a regulamentação alcança os Arranjos de Pagamento realizados através de cartões e demais
instrumentos eletrônicos, que sejam destinados ao público e que tenham mais de um recebedor, além de outras formas de
pagamento a serem desenvolvidas futuramente pelo mercado.
Assim, em setembro de 2014, a Cartão BRB protocolou junto ao BACEN o pedido de autorização de
funcionamento como Instituição de Pagamento e Instituição de Arranjos de Pagamentos.
Diante disso, a BSB PAR posicionou-se de forma conservadora, considerando que as potencialidades do
mercado de meios de pagamentos e as perspectivas observadas diante do novo marco regulatório deveriam ser objeto de
investimentos e participações a partir da autorização do acionista controlador para atuar nesse segmento.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No exercício de 2015, a partir da premissa de se promover a sinergia de custos, de receitas e financeira do
conglomerado BRB, foi realizado estudo técnico para operacionalização da reorganização societária da BSB Participações S/A.
Ainda, levou-se em consideração o apontamento feito pela Controladoria Geral da Secretaria de Estado e Transparência e
Controle do Distrito Federal – CONT, a qual recomendou o início das atividades da referida Companhia.
Nesse contexto, acrescem-se, os seguintes aspectos motivadores do referido estudo:
 Percepção da necessidade de melhor dimensionamento das potencialidades da BSB Participações,
conduzindo-a para a realização de negócios de acordo com o seu objeto social e, por consequência, ao exercício da atividade
econômica de auferir lucro;
 Convicção de que o BRB conquistou maturidade suficiente para buscar melhor participação nos mercados
que elegeu para atuar, estruturando-se para formular diversas relações institucionais e comerciais e transmitir às demais
Companhias as diretrizes e critérios que nortearão futuras parcerias;
 Perspectiva de maximização dos resultados econômico-financeiros das empresas do Conglomerado BRB,
tornando-as mais robustas e competitivas, haja vista as perspectivas comerciais que ora são vislumbradas para um futuro
próximo;
 Tendência de crescimento acelerado da indústria de meios de pagamentos, em todas as modalidades de
serviços que a compõem, oportunizando estratégias corporativas com vistas à maior penetração junto a segmentos
relativamente “cativos” da Cartão BRB; e
 Marco regulatório para os chamados Arranjos de Pagamento e Instituições de Pagamento.
Por fim, a proposta de reestruturação societária foi submetida à apreciação das instâncias deliberativas do
conglomerado BRB em dezembro/2015.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Não se aplica. A BSB PAR encontra-se em atividade pré-operacional.
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12.8. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL– UO: 19.902
O FUNDAF instituído pela Lei nº. 3.311, de 21/01/2004, alterada pelas Leis nºs 3.809, de 08/02/2006; 3.982, de
25/04/2007; 5.099, de 29/04/2013; e regulamentado pelo Decreto n° 26.246, de 29/09/2005, alterado pelo Decreto nº 34.867, de
21/11/2013, tem por finalidade promover a modernização e o reaparelhamento da Administração Fazendária, além de propiciar
a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições
necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.
São objetivos do FUNDAF:
I – modernização e reaparelhamento das instalações da Secretaria de Estado de Fazenda;
II – implementação de programas de educação fiscal;
III – qualificação profissional dos servidores da SEF;
IV – execução das ações previstas no Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT;
V – desenvolvimento de ações integradas objetivando a eficiência na cobrança administrativa de débitos fiscais;
VI – Aperfeiçoamento e manutenção das atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, atendimento ao
contribuinte, administração financeira, contabilidade, patrimônio, licitação e compras;
VII – Realização de outras atividades que contribuam par o aumento da eficiência, efetividade, economicidade e
eficácia da administração fazendária.
Constitui recursos do FUNDAF:
– 20% (vinte por cento) do produto total das multas tributárias aplicadas no âmbito da competência da
Subsecretaria da Receita - SUREC;
– 60% (sessenta por cento) da contrapartida mensal instituída pelo art. 6º, parágrafo único, III, b, da Lei n.º
3.152, de 06/05/ 03;
– Resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;
– doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, ou de organismos públicos ou privados, nacionais
ouinternacionais;
– Receita advinda da aplicação dos recursos do FUNDAF;
– Saldo apurado nos exercícios anteriores;
– Receita advinda de licitação de bens apreendidos pela fiscalização tributária, exceto a relativa a impostos;
– outras contribuições financeiras destinadas ao programa de que trata a Lei nº 2.594, de 21/09/ 00, devidas
por optantes por regimes tributários especiais ou sujeitas a benefícios ou incentivos fiscais.
FORÇA DE TRABALHO.
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

1

-

-

-

1

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

-

-

-

-

-

Outros

1

1

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

1

1

-

-

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

Total Geral

1

1

-

-

2

2
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1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1077 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO
0004 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO--DISTRITO
FEDERAL
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
5832 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOMODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF-DISTRITO
FEDERAL
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
0005 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL
0002 - EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
2415 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL
6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
150.000
0
0

LIQUIDADO
0

150.000
4.198.462

0
3.943.203

0
3.943.203

0
3.742.340

4.198.462
5.429.615

3.943.203
1.438.278

3.943.203
1.438.278

3.742.340
667.908

5.429.615
452.898
452.898
830.000
830.000
11.060.975

1.438.278
0
0
0
0
5.381.480

1.438.278
0
0
0
0
5.381.480

667.908
0
0
0
0
4.410.248

Análise das ações:
Ação 1077 – Construção de Centro de Capacitação – Escola Fazendária do DF – GUARÁ.
A meta prevista nesta ação era a elaboração do projeto arquitetônico e início das obras do Centro de
Capacitação – Escola Fazendária do Distrito Federal.
Dos recursos aprovados na Lei orçamentária anual de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) foram transferidos para o Programa de Modernização do Sistema de Informação da SEF
(ação 1471) e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) foram contingenciados.
Ação 1471 – Modernização do Sistema de Informação
Para possibilitar modernização dos sistemas de informação da SEF foram aprovados na Lei orçamentária anual
R$ 4.198.462,00 (quatro milhões cento e noventa e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais). Foram contingenciados R$
195.935,43 (Cento e noventa e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), autorizados R$
3.943.202,57 (três milhões novecentos e quarenta e três mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), empenhados
R$ 3.943.202,57 (três milhões novecentos e quarenta e três mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), liquidados
R$ 3.742.339,87 (três milhões setecentos e quarenta e dois mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Analisando a execução desta ação verifica-se que o valor empenhado de R$ 3.943.202,57 (três milhões
novecentos e quarenta e três mil duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), foi utilizado para atender os seguintes
projetos:
– Aquisição de renovação de licenças da solução de proteção a rede de dados da SEF/DF. Renovação de
licença Symantec protection suíte com garantia de atualização e suporte técnico por 36 meses;
– Aquisição de produtos VMWARE, criando uma nuvem privada para o centro de dados da SEF/DF com 03
(três) anos de subscrição;
– Aquisição de equipamento balanceador de carga e de link, com garantia e suporte técnico por 5 (cinco)
anos;
– Aquisição de solução para expansão de infraestrutura de tecnologia da informação através do pregão nº
16/2014-DISUL/SUAG/SEF-DF
– Atender despesas com a contratação de empresa especializada na atualização da versão de licença da
ferramenta QLIKVIEW e suporte técnico por 48 meses.
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Ação 3046 – Modernização da Gestão Pública
O orçamento inicial desta ação de R$ 5.249.615,00 (cinco milhões quatrocentos e vinte nove mil seiscentos e
quinze reais) foi alterado, reduzindo-se para uma despesa autorizada de R$ 1.438.277,72 (Um milhão quatrocentos e trinta e
oito mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo que todos este valor disponível foi empenhado.
As principais realizações no decorrer do exercício foram as seguintes:
– Aquisição e treinamento para utilização de produtos VMWARE, criando uma nuvem privada para o centro de
dados da SEF/DF, com serviço de planejamento, atualização e configuração do ambiente.
– Aquisição de solução para expansão de infraestrutura de tecnologia da informação.
– Aquisição de kits de expansão (gavetas) SSD, com capacidade de armazenamento de 24 discos, com suas
devidas gavetas, sendo cada disco de no mínimo 200 GB. Instalação e configuração do hardware, modelo DS2246.
Ação 3667 – Educação Fiscal
Nesta ação, a dotação orçamentária aprovada de R$ 452.898,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil
oitocentos e noventa e oito reais) sofreu um remanejamento orçamentário de R$ 361.250,00 (trezentos e sessenta e um mil
duzentos e cinquenta reais) para atender despesa com a aquisição de solução para expansão da infraestrutura de tecnologia da
informação da SEF, conforme processo 040.002.827/2015, MEM. 196/2015 – SUTIC, autorizado pelo conselho do FUNDAF.
Foram contingenciados R$ 91.648,00 (noventa e um mil seiscentos e quarenta e oito reais).
Ação 4088 – Capacitação de Servidores
Tínhamos aprovados nesta ação R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) sendo que R$ 589.619,00
(quinhentos e oitenta nove mil seiscentos e dezenove reais) foram remanejados da seguinte forma:
– R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil reais) para atender despesas com manutenção do memorial JK e o
restante foi contingenciado;
– R$ 547.119,00 (quinhentos e quarenta e sete mil cento e dezenove reais) para atender pessoal referente ao
mês de novembro, conforme pauta 87, autorizado pela Governança.

PROGRAMA: 6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
6066 – AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO
TRIBUTÁRIA – PINAT
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
83.958,00
83.958,00

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0

0
0

0
0

Ação 6066 – Ação de Incentivo a Arrecação e Educação Tributária – PINAT
Para esta ação foram previstos R$ 83.958,00 (Oitenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais) sendo que
houve um remanejamento orçamentário de R$ 71.364,00 (setenta e um mil trezentos e sessenta e quatro reais) para atender
despesa com a aquisição de solução para expansão da infraestrutura de tecnologia da informação da SEF, conforme processo
040.002.827/2015, MEM. 196/2015 – SUTIC, autorizado pelo conselho do FUNDAF. Foram contingenciados R$ 12.594,00
(doze mil quinhentos noventa e quatro reais).

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dentre várias ações relevantes realizadas com recursos do FUNDAF, não descritas nos itens acima,
destacamos as despesas inscritas em restos a pagar e pagas em 2015, conforme quadro a seguir:
Restos a Pagar.
Nº

Empenho

1

2014NE00084

2

2014NE00089

Despesas Inscritas em Restos a Pagar no Fundaf e Pagas no Ano dE 2015
Saldo do
Processo
Credor
Objeto
Liquidado
Pago
Empenho
Ata Comércio e Serviços Aq. de Equipamento
040.004.630/2014
355.580,00
355.580,00
353.667,50
de Informática LTDA
Balanceador de Carga e Link
Aquisição de Licença
MCR- Sistemas e
040.004.067/2012
Governamental - Software
32.350,00
32.350,00
32.350,00
Consultoria LTDA
Adobe COLDFUSION
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

465

Nº

Empenho

3

2014NE00098

4

2014NE00099

5

2014NE00100

6

2014NE00092
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Despesas Inscritas em Restos a Pagar no Fundaf e Pagas no Ano dE 2015
Saldo do
Processo
Credor
Objeto
Liquidado
Pago
Empenho
Rocha Bressan Eng e
Aquisição de Expansão de
040.002.410/2012
264.000,00
264.000,00
261.624,00
Com LTDA
Sistema de Alta Disponibilidade
Rocha Bressan Eng e
Aquisição de Expansão de
040.002.409/2012
25.160,00
25.160,00
25.160,00
Com LTDA
Sistema de Alta Disponibilidade
Rocha Bressan Eng e
Aquisição de Expansão de
128.000.223/2010
687.600,00
687.600,00
687.600,00
Com LTDA
Sistema de Alta Disponibilidade
Software Ag Brasil
Aquisição de Software 040.001.805/2014 Informática e Serviços
2.650.000,00 2.650.000,00
NATURAL ADABAS
1950.000,00
LTDA
TOTAL
4.014.690,00
3.310.401,50

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As ações e projetos realizados com recursos do FUNDAF contribuíram fortemente com a melhoria de diversas
unidades da Secretaria de Fazenda no decorrer do ano de 2015, principalmente no que diz respeito a área de informática,
proporcionando uma maior agilidade dos sistemas e consequentemente na prestação de serviço ao cidadão.
A execução orçamentária e financeira teve o seguinte comportamento:
Orçamento inicial

R$ 11.144.933,00

Recursos retirados para outras finalidades

(R$ 3.986.123,00)*

Recursos Contingenciados

(R$ 1.777.329,71)

Despesa Autorizada

R$ 5.381.480,29

Empenhado

R$ 5.381.480,29

Orçamento disponível
Valor liquidado

R$

0,00

R$ 4.410.247,59

(* R$ 1.300.00,00 retirados para reforçar dotações da Secretaria de Saúde, R$ 42.500,00 para atender despesas com manutenção do memorial JK e R$
2.643.623,00 para atender folha de pessoal referente ao mês de novembro/2015, conforme pauta 87, autorizado pela Governança)

A relação despesa autorizada (orçamento total do exercício) pelo valor empenhado é de 100%, o que demonstra
uma gestão eficiente dos recursos alocados para a unidade.
A Secretaria de Fazenda tem feito bom uso dos recursos alocados aos programas de trabalhos do FUNDAF e
vem se modernizando e melhorando seus sistemas de informação, proporcionando a prestação de serviços mais rápido e
eficiente.
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13. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E TURISMO
DO DISTRITO FEDERAL – UO: 20.101

Com a edição do Decreto nº 36.826, de 23/10/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa desta
Secretaria, em seu Artigo 1º, a Secretaria passa a absorver a Secretaria de Estado de Turismo e teve sua denominação
alterada para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo do Distrito Federal - SEDST.
A SEDST, é órgão da Administração Pública Direta do Distrito Federal, tem atuação e competência nas
seguintes áreas:
I.
desenvolvimento econômico;
II.
indústria, comércio e serviços;
III.
comunicações;
IV.
áreas, polos e parques de desenvolvimento econômico;
V. políticas de fomentos;
VI.
políticas de incentivos ao desenvolvimento econômico;
VII.
empreendedorismo;
VIII. integração e gestão de políticas públicas sociais e de infraestrutura da Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e desenvolvimento sustentável do polo econômico da mesma;
IX.
economia criativa e solidária;
X.
microempresa e empresas de pequeno porte;
XI.
Parcerias Público Privadas;
XII.
formular e coordenar a política de desenvolvimento do turismo do Distrito Federal em consonância com a
Política Nacional de Turismo;
XIII. promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração Federal e do Distrito Federal
para a consecução dos objetivos da política do turismo;
XIV. coordenar e avaliar planos, programas, projetos e ações de apoio e fomento ao turismo;
XV. planejar, promover, monitorar e avaliar o desenvolvimento do turismo;
XVI. prospectar novas tecnologias, conhecimento e oportunidades que contribuam para o desenvolvimento do
turismo;
XVII. promover e divulgar os produtos e serviços turísticos do Distrito Federal em âmbito local, regional, nacional e
internacional;
XVIII. fomentar o destino Brasília para sediar eventos estratégicos;
XIX. celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades de direito público e
privado, nacionais e internacionais, para realização da Política de Turismo;
XX. propor atos normativos relacionados ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo;
XXI. exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da sua área de competência;
XXII. garantir as condições técnicas e administrativas do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito
Federal - CONDETUR/DF e do Conselho de Artesanato do Distrito Federal;
XXIII. XII - gerir o Fundo de Fomento à Indústria do Turismo no Distrito Federal - FITUR/DF; e
XXIV. XIII - exercer outras atividades correlatas.
No rol de competências da Secretaria-Adjunta do Turismo, acima citado, está mencionada a responsabilidade
de “zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF”. O
CONDETUR/DF, criado por meio do Decreto nº 31.733 de 27 de maio de 2010, que é vinculado à Secretaria como órgão
superior de assessoramento. A missão do Conselho é de contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável, por meio da
articulação dos setores governamental, empresarial e da sociedade civil organizada e da proposição, análise, monitoramento e
validação de planos e projetos consoantes com a Política de Turismo do Distrito Federal.
A Secretaria é responsável também pela gestão do Fundo de Fomento à Indústria no Distrito Federal – FITUR.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados
Órgãos do Governo Federal
Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
30
05
37
18
02
95
07

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
18
10
169
33
01
221
10

Total
77
206
51
01
02
337
14
323
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1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO GERAL: Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos
grandes e mega eventos esportivos.
Objetivo Específico: 004 – Consolidar Brasília no cenário de grandes eventos esportivos mundiais, bem como
dotar a cidade de infraestrutura adequada a estes eventos, entre eles: Copa das Confederações 2013, Copa do
Mundo 2014 e Copa América 2015.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidadede
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de Apuração

%

34

31/07/2011

Mensal

986

Obra do Estádio Nacional
de Brasília

1088

Voluntários capacitados

Pessoa

-

-

Semestral

1149

Reforma dos Campos
Oficiais de Treinamento
(3 campos)

%

-

-

Trimestral

1150

Grandes eventos futuros

Unidade

3

31/07/2011

Anual

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
100
87
800
900
80

Desejado em
2013
2014
1.500
2.000
2.580
100
-

Fonte da
Informação

2015
-

80

80

-

-

3
0

4
-

5
-

7
-

TERRACAP
SETUR
SETUR
SETUR

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA 2014
Denominação do Indicador
1150

Grandes eventos futuros

Unidadede MedidaÍndice Mais Recente Apurado em
Unidade

3

31/12/2013

Desejado em
Periodicidade
Resultado
de Apuração
2012 2013 2014 2015
Desejado
3
4
5
7
Anual
Alcançado
0
16
4
-

Fonte da Informação
SETUR

A finalidade desse Objetivo Específico finalizou-se em 2014 por ocasião da Copa do Mundo de 2014.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO GERAL: Promover e Articular Política de Desenvolvimento Econômico no Distrito Federal
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

3176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA

50.000

0

0

0

5314 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIAIMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA - PLANALTINAPLANALTINA

50.000

0

0

0

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

215.000

0

0

0

0094 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO-DISTRITO FEDERAL

215.000

0

0

0

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

20.000

0

0

0

6142 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL

20.000

0

0

0

3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA
HORA

5.000

0

0

0

0005 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA
HORA-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL

5.000

0

0

0

4058 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER

5.000

0

0

0

0004 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER-SECRETARIA DE
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DF ENTORNO

5.000

0

0

0

4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS

10.000

15.310

0

0

5742 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL

10.000

15.310

0

0

4090 - APOIO A EVENTOS

20.000

0

0

0
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

5924 - APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL

20.000

0

0

0

4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES
SUSTENTÁVEIS

5.000

0

0

0

2255 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES
SUSTENTÁVEIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL-DF ENTORNO

5.000

0

0

0

4167 - FOMENTO AO MICRO-CRÉDITO, CRÉDITO E INVESTIMENTOS

5.000

0

0

0

0003 - FOMENTO AO MICRO-CRÉDITO, CRÉDITO E INVESTIMENTOSSECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DF
ENTORNO

5.000

0

0

0

4168 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO

315.000

0

0

0

0003 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO-SECRETARIA DE
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DF ENTORNO

315.000

0

0

0

5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS
ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES

23.804.000

24.589.856

1.457.997

885.856

0001 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS
ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES-DISTRITO FEDERAL

23.804.000

24.589.856

1.457.997

885.856

TOTAL DO PROGRAMA 6207

24.454.000

24.605.166

1.457.997

885.856

Programa
de
Desenvolvimento
Econômico
do
Distrito
Federal
–
ADEs
PROCIDADES. Trata-se do Contrato de empréstimo com o BID nº 2957/OC-BR (BR-L 1076), o qual traz os seguintes
detalhamentos:
 Acordo de empréstimo: Entre BID e GDF, com garantia da União.
 Modalidade: Programa de Desenvolvimento das Áreas de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal ADEs, sendo a SEDST o órgão gestor do acordo.
 Duração: 5 anos, a partir da data de assinatura (10/09/2014)
 Linha de ação: Melhoria do ambiente de negócios, promoção de investimentos, melhoria da infraestrutura e
fomento do desenvolvimento empresarial.
 Objetivo geral: “Desenvolvimento urbano integrado voltado para o incremento da qualidade de vida, da
competitividade econômica e das condições institucionais”.
 Custo do Programa e Plano de Financiamento: (em milhares de US$)

Esse Contrato de Empréstimo 2957/OC-BR foi assinado em 10/09/2014 e o Programa teve sua implementação
iniciada a partir da Missão de Pré-Arranque realizada de 13 a 17/10/2014.
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No período de 23 a 27/03/2015, foi realizada a Missão de Arranque, já na nova administração do GDF, quando
foram reavaliados os componentes e ações do Programa.
Como consequência da reavaliação das ações do Programa, houve a necessidade de revisão dos documentos
oficiais (PMR, PEP, PA e POA - Tempo gasto: 60 dias).
Entraves e Pendências ocorridas:
 Em 01/janeiro/2015 ocorreu a transição de Governo, assumindo uma nova equipe em todos os escalões do
GDF. A partir daquela data, em razão de novas orientações de Governo, a programação que antes havia sido pactuada com o
BID, teve que ser revista, sendo que as novas metas e ações só foram redefinidas no final de abril/15 (Tempo gasto: 90 dias).
 Com as mudanças ocorridas, os documentos fundamentais para execução do Programa (PMR, PEP, PA e
POA), tiveram que ser readequados (Tempo gasto: 60 dias).
 Os convênios com as diversas entidades, fundamentais para a execução das ações do Componente IV do
Programa – Urbanismo e Infraestrutura nas ADES, tiveram demora na sua formalização, em razão das mudanças na estrutura
administrativa do GDF, acrescidas da sistemática de participação de cada ente envolvido, com suas particularidades legais, a
exemplo da CEB que aguarda anuência da ANEEL (Tempo gasto: 90 dias).
Movimentação Financeira do Programa
- Desembolsos do empréstimo efetuados pelo BID
 Em 16/12/2014 ocorreu o 1º Desembolso à conta do Empréstimo, como Adiantamento de recursos ao
Programa, no valor de US$450.000,00 destinado à cobertura, por 6 (seis) meses, dos serviços de apoio ao gerenciamento,
contratados do intermédio do Contrato nº 08/2014 com a empresa gerenciadora;
 - Gastos no programa com recursos do empréstimo
 Até a presente data foi gasto no Programa o valor de R$1.201.420,34, equivalentes a US$449.970,16, que
se refere aos serviços prestados pela empresa gerenciadora nos meses de novembro e dezembro/2014 e janeiro a junho de
2015/2015, cujas prestações de contas foram apresentadas ao Banco em 15/05/2015 e 15/12/2015, a qual foram aprovadas e
já estão registradas no Sistema de Controle do Banco.
 Em 22/12/2015, o Banco efetuou um novo desembolso no montante de R$5.540.788,56, equivalentes a
US1.407.000,00.
O Resumo Executivo do Desenvolvimento do Ajuste prevê os seguintes componentes:
Componente I – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO
Objetivo: Contribuir para a melhoria e fortalecimento do ambiente institucional da Secretaria.
Valor: US$ 2.466.667 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete dólares
americanos). Este valor equivale, em termos percentuais, a 4,93% do valor total do contrato de financiamento.
Componente II – PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Objetivo: Fortalecer o posicionamento estratégico do DF como destino de Investimentos; Desenvolver
mecanismos de promoção, atração e retenção de Investimentos; Fortalecer a capacidade institucional do DF para promoção,
atração e retenção de Investimentos.
Valor: US$ 8.610.000 (oito milhões, seiscentos e dez mil dólares americanos). Este valor equivale, em termos
percentuais, a 17,22% do total do Contrato de Empréstimo
Componente III – DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NAS ADEs
Objetivo: Oferecer uma maior articulação entre as seis ADEs, bem como capacitar empresários e empregados
que se encontram naquelas regiões.
Valor: US$ 3.152.653 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três dólares
americanos).Este valor equivale, em termos percentuais, a 6,30% do valor total do contrato de financiamento.
Componente IV: URBANISMO E INFRAESTRUTURA NAS ADEs
Objetivo: Esse componente busca melhorar as condições urbanas e de infraestrutura em ADEs prioritárias, com
o fim de potencializar seu desenvolvimento socioeconômico.
Valor previsto: US$ 52.967.680, sendo US$ 31.827.680 do Contrato de Empréstimo BID e US$ 21.140.000 com
recursos do GDF. Cerca de US$ 7.000.000 da contrapartida local será mediante reconhecimento de despesas decorrentes de
obras já realizadas no âmbito do GDF.
GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Objetivo: Financiar serviços de consultoria técnica de apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa UGP/PROCIDADES durante toda a execução do Contrato de Empréstimo nº 2957/OC-BR (BR-L 1076), bem como cobrirá os
custos de serviços de monitoramento e avaliação do Programa;
Valor: US$ 4.233.000,00, sendo US$ 3.943.000,00 do Empréstimo e US$ 290.000,00 de Contrapartida Locall.
Este valor equivale, em termos percentuais, a 7,89% do total do Contrato de Empréstimo
As demais ações/subtítulos, objeto do Programa temático 6207, foram canceladas por força do Decreto nº
36.345, de 30/01/2015.
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Objetivo Específico: 001 - Promover e articular Política de Desenvolvimento Econômico no Distrito Federal

Indicadores:
1.1.1.1.1.2 1.1.1.1.1.3
Unidade de Índice mais
Denominação do Indicador
Medida
Recente

1.1.1.1.1.1

1308 Política de Desenvolvimento
Econômico do DF Implantada
(Ações Previstas na Política
de Desenvolvimento
Econômico Iniciadas)

%

-

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

31/12/2015

Anual

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

-

-

-

201
5
100

-

-

-

0

Desejado
Alcançado

Fonte da
Informaç
ão
SDE

O índice previsto para alcançar em 2015 que era de 100% da Política de Desenvolvimento Econômico do DF
implantada dependia da aprovação, pelo Sr. Governador, da minuta de Decreto do Brasília TradeNet. Haja vista que, até o
momento, o processo encaminhado à Governadoria, não retornou com solução conclusiva, a implantação da política ficou
prejudicada.

Objetivo Específico: 002 - Promover o desenvolvimento econômico e sustentável do DF e Entorno, mediante a
formalização, ampliação, capacitação, inovação, apoio, fomento, atendimento, integração e fortalecimento da Micro
e Pequena Empresa (MPE), Empreendedor Individual (EI) e Economia Solidária (Ecosol).

Indicadores:
1.1.1.1.1.5
1.1.1.1.1.6
873

Qtde
de
formalizadas

874
875

1.1.1.1.1.7
Unidade
de Medida

empresas

Periodicidad
e
Resultado
de Apuração
Desejado
31/12/10
Anual
Alcançado
Desejado
31/12/10
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado

Índice Mais
Apurado
1.1.1.1.1.4
Recente
em

Unidade

87.000

Qtde de empreendedores
individuais formalizados

Unidade

20.000

Qtde
de
pessoas
envolvidas c/ empreendim.
solidários

Pessoa

-

Desejado Em
2012

2013

102.000
5.000
15.000
500
5.000
4.000

2014

118.000 134.000
50.000
50.000 65.000
67.640
10.000 15.000
5.000

-

2015

Fonte da
Informação

150.000
SEBRAE
80.000
SEBRAE
20.000
SEDS
-

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
873 Qtde de empresas
formalizadas
874 Qtde de
empreendedores
individuais formalizados

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

Unidade

87.000

31/12/10

Anual

Unidade

20.000

31/12/2010

Anual

Desejado Em
Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012

2013

2014

2015

102.000 118.000 134.000 150.000
5.000
50.000
15.000 50.000 65.000 80.000
500

67.640

-

Fonte da
Informação
SEBRAE
SEBRAE

-

Índices dos indicadores não informados pela Unidade.
As realizações relativas às micro e pequena empresa e empreendedor individual, cumpre destacar os seguintes
programas e/ou projetos:
Simplificação de Licenciamento de Atividade Econômica – que tem por objetivo promover a simplificação do
processo de abertura e baixa de empresas do Distrito Federal. Beneficiará os empreendedores do Distrito Federal por meio da
Simplificação e Conjugação de procedimentos para concessão integrada do registro, inscrições e licenças necessárias ao
exercício das atividades econômicas, bem como o acesso e qualidade desses serviços, inovando o relacionamento com os
cidadãos. Teve as seguintes entregas: aprovação da Lei 5.547/2015, de 06 de outubro de 2015, que dispõe sobre as
autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências; aprovação do
Decreto nº 36.924, de 27/11/2015 que regulamenta a Lei 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e
funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, no âmbito do Distrito Federal e estabelece o Sistema de Registro e
Licenciamento de Empresas – RLE; desenvolvimento/Implantação do Sistema de Registro de Empresa – RLE; aprovação do
Decreto nº 36.948, de 04/12/2015 que regulamenta a Lei 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e
funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, no âmbito do Distrito Federal e estabelece o Sistema de Registro e
Licenciamento de Empresas – RLE; Ministrado treinamento a todos técnicos das Administrações Regionais quanto ao uso do
Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE; Estudo de diagnóstico do Processo de Licenciamento de Atividades
Econômicas no DF; e Ministrado treinamento/ apresentação aos contadores do DF quanto ao uso do Sistema de Registro e
Licenciamento de Empresas – RLE.
Casa do Empreendedor – cujo objetivo é a Implantação da Casa do Empreendedor, como espaço único de
prestação de serviços públicos aos empresários e potencias empreendedores visando o fomento da economia das Regiões
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Administrativas que compõe o DF, a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. Com isso, proporcionará o
desenvolvimento socioeconômico gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida da população. Teve as seguintes
entregas: publicação do termo de Cessão de uso do Imóvel do Distrito Federal nº 01/2015 – DODF nº 132, 10 de junho de
2015; constituição de um grupo de trabalho da SEDST para recebimento do imóvel. Ordem de serviço Nº 79 de 20 de Julho de
2015; disponibilização da Emenda LOA/2015 da SMPE aprovada no valor de 750 mil reais para capacitação; previsão de
recurso no PPA 2016 a 2019 para a Casa do Empreendedor.
Termo de Cooperação Técnica Nº 002/2015 entre Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de
Economia e Desenvolvimento Sustentável e o SEBRAE/DF – com o objetivo de promover a Conjugação de esforços e ações
entre os partícipes, no sentido de promover o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte e Microempreendedores Individuais que trata a Lei Complementar Federal nº 127, de 14/08/2015; a
Lei complementar Federal nº 128 de 19/12/2008, as Leis Distritais nº 4.611 de 09/08/2011, 4.692 de 12/12/2011, Decretos nº
35.592 de 02/07/2014 e nº 35.815 de 16/09/2014. Obs.: Decreto 35.591 foi revogado com a Publicação do Decreto nº 36.820,
de 21/10/2015 e ainda promover ações que ajudem a divulgar e fomentar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para as microempresas, empresas de pequeno porte e Microempreendedores Individuais que trata a Lei a Complementar nº
123 de 14/12/2006 a Lei Complementar Federal nº 127, de 14/08/2007 a Lei Complementar nº 128 de 19/12/2008, a Lei
Complementar 147 de 07/08/2014, bem como o disposto nas Leis Distritais nº 4.11, de 09/08/2011 e 4.692 de 12/12/11 e nº
5.280 de 24/12/2013, Decretos nº 35.591 e 35.592 de 02/07/2014, como , ainda, promover a integração de esforços e ações
para implantação e operação do processo unificado de abertura e legalização de empresas e demais pessoas jurídicas,
consoante as diretrizes da Lei Completar nº123 de 14/12/2006, e da lei 11.598 de 03/12/2007 e das demais normas legais e
regulamentares aplicáveis. Entregas: Participação nos seguintes eventos: fomenta – DF; feira do empreendedor; curso de
capacitação dos ADTS; lançamento de abertura da sala do empreendedor; semana do MEI; compre dos Pequenos Negócios;
curso de compras governamentais aos servidores da SEDST;Hair Brasília; diagnóstico do Processo de Licenciamento de
Atividades Econômicas no DF; ministrado treinamento/apresentação aos contadores do DF quanto ao uso do Sistema de
Registro e Licenciamento de Empresas – RLE e ainda a homologação do sistema RLE no Serpro na cidade do RJ; a aprovação
da Lei 5.547/2015, de 06 de outubro de 201, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades
econômicas e auxiliares e dá outras providências; a aprovação do Decreto nº 36.924, de 27/11/2015 que regulamenta a Lei
5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, no
âmbito do Distrito Federal e estabelece o Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE; a implantação do Sistema
de Registro de Empresa – RLE; a aprovação do Decreto nº 36.948, de 04/12/2015 que regulamenta a Lei 5.547/2015, que
dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, no âmbito do Distrito
Federal e estabelece o Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE; realização do treinamento a todos técnicos
das Administrações Regionais quanto ao uso do Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE; elaboração de
Estudo de diagnóstico do Processo de Licenciamento de Atividades Econômicas no DF; e por fim o treinamento aos contadores
do DF quanto ao uso do Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE.
Convênio nº 036.949/2015 – Casa do Empreendedor – cujo objeto é Capacitar potenciais empresários (EP)
Micro Empreendedores Individuais (MEI) Micro Empresas (ME) artesões e trabalhadores manuais promovendo o
empreendedorismo e criando condições técnicas e operacionais para a geração de pequenos novos negócios fortalecendo os
arranjos produtivos locais do DF. Entregas: proposição de Emenda LOA/2015 da SMPE aprovada no valor de 750 mil reais
para capacitação e os recurso para tanto foi incluído no PPA 2016 a 2019.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6230 - TURISMO
OBJETIVO GERAL: Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e
serviços com articulação
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0
0
0
0
3202 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE ESTADO DE
TURISMO-DISTRITO FEDERAL
0
0
0
0
3093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
0
0
0
0
0002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-DISTRITO FEDERAL
0
0
0
0
3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO
0
9.000.000
0
0
5641 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO-DISTRITO FEDERAL
0
9.000.000
0
0
3619 - REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA
0
411.300
0
0
1292 - REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA-- PLANO PILOTO
0
411.300
0
0
3801 - REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES
0
14.401.831
0
0
0002 - REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES-- PLANO PILOTO
0
14.401.831
0
0
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV
0
0
0
0
0006 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO
0
0
0
0
4090 - APOIO A EVENTOS
0
148.000
147.238
0
6000 - APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO
0
148.000
147.238
0
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

AÇÃO/SUBTÍTULO
FEDERAL
6001 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOTO
CAPITAL"-DISTRITO FEDERAL
6002 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 2ª MARATONA
DE SAMBA-DISTRITO FEDERAL
4199 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO
TURISMO
2268 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO
TURISMO--DISTRITO FEDERAL
4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA
0002 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO
FEDERAL
4201 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO
4203 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
TURÍSTICOS
2271 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
TURÍSTICOS-- PLANO PILOTO
5018 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO
CONHECIMENTO
0002 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO
CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAM A6230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.285.851

56.752

0

0
0

3.285.851
1.175.800

56.752
0

0
0

0

1.175.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387.956

0

0

0

387.956

0

0

0

0

0

0

0
0

0
28.810.738

0
203.990

0
0

Objetivo Específico: 001 - Estruturar, aprimorar e promover o destino Brasília com foco na sustentabilidade,
excelência e competitividade, potencializando a utilização da infraestrutura turística (nova redação, conforme Lei de
Revisão do PPA nº 5.285/2013)

Indicadores:

Denominação do Indicador





Unidade de

Medida

Índice Mais

Apurado em  Periodicidade
Recente


13
35

Tempo de permanência do turista

Dia

2

31/12/2011

Anual

13
36

Feiras nacionais e internacionais,
famtours, presstrips e campanhas
realizadas

Unidade

2

31/12/2011

Anual

13
37

Atendimento prestado no CAT

Unidade

35.000

31/12/2011

Anual

13
38

Visitas nos atrativos turísticos:
Palácio (Itamaraty, Planalto e
Alvorada) e Congresso Nacional

Unidade

216.081

31/12/2011

Anual

13
39
13
40
13
41
13
42
13
43
13
44

Captação de eventos para destino
Brasília
Classificação nacional de Brasília
em eventos internacionais a partir
dos dados da ICCA (até 10º)
Estudos/pesquisas realizadas e/ou
atualizadas no Observatório do
Turismo
Pessoas Qualificadas direta ou
Indiretamente pela SETUR
Eventos Geradores de Fluxo
Turístico no CCUG e Pavilhão/
Destino Brasília
Projetos de infraestrutura turística
com implantação iniciada

Unidade

2

31/12/2011

Anual

Classificação

10

31/12/2011

Anual

Unidade

-

31/12/2011

Anual

Pessoa

484

31/12/2011

Anual

Unidade

20

31/12/2011

Anual

Unidade

2

31/12/2011

Anual


Resultado

Desejado
Alcançado
Desejado

Desejado Em de
 Apuração
 2012 2013
2014
2015
3
4
3
4
3
3
40
40
10

Alcançado

-

59

16

6

Desejado
Alcançado

-

80.000
109.000

100.000
66.640

Desejado

-

248.493

259.297

Alcançado

-

209.824

118.930

Desejado
Alcançado
Desejado

-

4
9
10

4
6
10

35.000
17.140
300.00
0
214.91
3
4
12
10

Alcançado

-

3

7

3

Desejado

-

8

12

12

Alcançado

-

32

9

8

Desejado
Alcançado
Desejado

-

1.500
422
24

1000
703
26

500
255
20

Alcançado

-

38

13

71

Desejado
Alcançado

-

5
5

2
13

2
26

Fonte da
Informação
SUPROST/
SAT
SUPROM/
SAT
SUPROS/S
AT
SUPROST/
SAT
UCAP/SAT
SUPROST/
SAT
SUPROST/
SAT
SUPROST/
SAT
SUIT/SAT
SUIT/SETU
R

A Participação em Feiras Nacionais e Internacionais é fundamental para a promoção de Brasília no Brasil e no
mundo, para a divulgação de novos roteiros e para a captação de eventos para a cidade. Este ano, a Secretaria Adjunta de
Turismo do Distrito Federal planejou participar das principais feiras nacionais e internacionais. No primeiro semestre, a
Secretaria de Turismo do Distrito Federal participou da WTM São Paulo e, no segundo semestre, da ABAV. Devido à atual
situação financeira do Governo de Brasília, a Secretaria de Turismo não participou de feiras internacionais.
O WTM São Paulo é o mais importante evento internacional da indústria do turismo no continente americano.
Este ano, o evento, que está em sua terceira edição, atraiu mais de 15 mil profissionais de turismo dos principais mercados
internacionais emissivos e prioritários para Brasília, como Alemanha, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, França,
Itália, Japão, México e Reino Unido, entre outros. Brasília já havia participado das duas primeiras edições do WTM, em 2013 e
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2014, e, este ano, confirmou sua presença no evento deste ano para dar continuidade ao trabalho de promoção do Destino
Brasília no Brasil e no mundo.

Stand da Secretaria de Turismo na WTM São Paulo
A ABAV é considerada melhor feira do setor de turismo no Brasil e uma das mais importantes do mundo. O
evento registrou mais de 30 mil visitantes nos três dias de evento. Além de intensificar sua atuação em mercados que já
emitem turistas para Brasília, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, a Secretaria de Turismo do Distrito
Federal realizou uma série de reuniões onde pode estabelecer novas parcerias com empresas dos mais diversos segmentos
turísticos, como operadoras de turismo, companhias aéreas, hotelaria, entre outros.

Stand da Secretaria de Turismo na ABAV
A Secretaria de Turismo também realizou ações com a mídia nacional e internacional, por meio de famtour e
presstrip, com o objetivo de divulgar, espontaneamente, os principais atrativos e diferenciais da cidade.Dentre elas o Famtour
da Revista Caras com a atriz Josie Pessoa, da Rede Globo. O evento, financiado pela Revista CARAS, promoveu o Destino
Brasília em todo o Brasil, por meio de matéria na Revista CARAS, e em sites e mídias especializadas.

Atriz Josie Pessoa visitando a Catedral de Brasília.
Outro Famtour realizado foi o Parlatino com a presença de deputados e senadores de diversos países da
América Latina. O evento foi financiado pelo Parlatino (Parlamento Latino-Americano) e, nele, os principais pontos turísticos de
Brasília foram apresentados para representantes de países como Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Cuba, México, Paraguai,
Peru, Venezuela, entre outros.
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A Secretaria realizou um Presstrip para a British Airways, revista de bordo da tradicional companhia aérea
inglesa. O evento foi financiado pela empresa British Airways. Este evento foi importante para promoção do Destino Brasília
para a Inglaterra e demais países onde a empresa possui voo.
A Secretaria Adjunta de Turismo do Distrito Federal também apoiou alguns eventos com o potencial de
promover o destino Brasília. Entre eles, podemos citar a co-realização da corrida Wings For Life World Run 2015 - Red Bull. O
evento se mostrou uma excelente oportunidade de divulgar Brasília para o mundo sem custo algum. E a prova foi transmitida ao
vivo para mais de 30 países.

Atletas da corrida Wings for Life em frente à Catedral de Brasília.
O turismo de negócios e eventos traz grande volume de capital, principalmente no que se refere à arrecadação
de impostos e geração de empregos diretos e indiretos nos setores que prestam serviços a este segmento. Como é sabido, o
gasto médio diário de um turista de negócios e eventos é maior que o do turista de lazer. Desde o início desta gestão temos
trabalhado na captação de mais de 60 eventos, dos quais: 16 já captados; 9 aguardamos a resposta quanto à inscrição de
Brasília como cidade candidata.
Os eventos que obtivemos sucesso nas tratativas de captação foram:
ID
1
2
3

Evento
Edição
Congresso Brasileiro de Cardiologia
73º
Congresso Brasileiro de Sociologia
18º
Congresso Brasileiro de Arquitetura e Bienal de
21º
Arquitetos
4
World Hang Gliding Champions
21º
Mundial de Voo Livre
5
Pré Mundial de Voo Livre
1º
6
Brasília Open de Voo Livre **
1º
7
BRMA – Brasil Mega Arena
6º
Antigo XMA - maior evento de E-Sport – jogos online da América Latina
8
Assembleia RedLAC Brasil
18º
Encontro da Rede de Fundos Ambientais da América
Latina e do Caribe
9
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo
19º
10
Simpósio Internacional de Saúde Quântica e
4º
Qualidade de Vida**
11
Congresso Brasileiro de Psiquiatria
36
12
Congresso Sociedad Científica Latinoamerica na de
6º
Agroecologia
O gasto médio diário do turista de negócios nacional é de R$ 563,38.
O gasto médio diário do turista de negócios internacional é de R$ 1.125,01.
** eventos já realizados em 2015

Ano
2018
2017
2017

Impacto Econômico*
R$ 40.563.360,00
R$ 6.760.560,00
R$ 6.750.560,00

2017

Internacional

2016
2015
2016

R$ 1.800.000,00 _
+Impacto Midiático
R$ 1.350.000,00
R$ 900.000,00
R$ 67.605.600,00

2016

R$ 675.000,00

Internacional

2017
2015

R$ 13.521.120,00
R$ 3.380.000,00

Nacional
Internacional

2018
2017

R$ 18.028.160,00
R$ 11.200.000,00

Abrangência
Nacional
Nacional
Nacional

Internacional
Internacional
Internacional

Nacional
Internacional

Como apontado os eventos são importantes para a dinamização da atividade turísticas e para a geração de
empregos e arrecadação de impostos. No ano de 2015, até outubro, foram realizados 38 eventos geradores de fluxo turísticos
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e no Estádio Nacional Mané
Garrincha. Estes eventos tiveram um público estimado em 462.664 pessoas.
Local
CCUG

Evento
Torneio de Robótica First Lego e League

Data
10 a 16/Mar

Abrangência
NACIONAL

Publico
1.200

CCUG

Brasília Expofranquias 2015

17 a 23/Mar

NACIONAL

8.000

CCUG

III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável

04 a 10/Abril

NACIONAL

5.000

CCUG

19ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde

13 a 14/Abril

NACIONAL

1.200

CCUG

3º Congresso Espírita do DF

17 a 20/Abril

REGIONAL

2.500
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Local
CCUG

Evento
XX ENERI - Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais

CCUG

Congresso Brasileiro de Periodontologia

CCUG
CCUG
CCUG

Data
22 a 25/Abril
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Abrangência
Publico
NACIONAL
1.500

29/abril a 03/Maio

NACIONAL

1.500

VIII Congresso CONSAD de Gestão Pública

25 a 31/Maio

NACIONAL

1.600

9ª Conferência Nacional de Saúde

19 a 22/Julho

NACIONAL

1.500

XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde -

03 a 11/Agosto

NACIONAL

4.500

CONASEMS
CCUG

ENEJ - Encontro Nacional das Empresas Juniors 2015

13 a 16/agosto

NACIONAL

2.000

CCUG

IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º Expo/ABAR

17 a 20/Agosto

NACIONAL

2.000

CCUG

Marcha dos Vereadores

18 a 21/Agosto

NACIONAL

1.800

CCUG

29º Centro Oeste Tur

25 a 28 Agosto

NACIONAL

1.200

CCUG

20º Congresso Brasileiro de Cancerologia

29/Agosto a

NACIONAL

3.000

09 e 10/Setembro

NACIONAL

1.000

28/setembro a

NACIONAL

15.000

07/Setembro
CCUG

CONPRA - 11º Congresso Nacional para Profissionais de Administração

CCUG

Capital Fitnnes

04/Outubro
CCUG

Convenção Internacional de Tatuagem

07 a 12/Outubro

NACIONAL

3.000

CCUG

Congresso Internacional de Educação

26 a 28/Outubro

NACIONAL

1.500

CCUG

IV Simposio Internacional de Saúde Quantica

29/Out a

INTERNACIONAL

2.500

NACIONAL

1.500

02/Novembro
CCUG

5º Cong. Nac. e 2º Intercâmbio Inter. dos Profissionais das Técnicas

30/Outubro a

Radiológicas

01/Novembro

PAVILHAO

David Guetta Tour

09 a 17/Fev

NACIONAL

20.000

PAVILHAO

XI Jornada Nacional de Lutas da Agricultura Familiar e Reforma Agrária

18 a 20/Maio

NACIONAL

20.000

PAVILHAO

Semana Nacional Ciência e Tecnologia- EXPOBRASÌLIA

10.000

11 a 31/Outubro'

NACIONAL

ENB

Flamengo x Shakhtar Donetsk

18/Jan

REGIONAL

26.011

ENB

Cruzeiro x Shakhtar Donetsk

25/Jan

REGIONAL

6.872

ENB

Festival de Verão - Cristiano Araujo

24/Jan

REGIONAL

10.000

ENB

Bell Exclusive

01/fev

REGIONAL

9.000

ENB

Festival Samba de Verão

07/fev

REGIONAL

15.000

ENB

Monobloco

15/fev

REGIONAL

13.000

ENB

Show Internacional KISS

19 a 24/Abril

NACIONAL

15.000

ENB

Brasileirão 2015 Atletico-MG x Fluminense-RJ

17/Maio

REGIONAL

11.958

ENB

Vasco-RJ x São Paulo-SP

08/Julho

REGIONAL

15.812

ENB

Gravaçao DVD Wesley Safadao

01/Agosto

REGIONAL

40.000

ENB

Happy Holi

15/Agosto

REGIONAL

20.000

ENB

26º Campeonato Brasileiro Séria A – 2015 Flamengo x Coritiba

17/Setembro

REGIONAL

67.011

ENB

Show Jorge e Mateus

10/Outubro

REGIONAL

100.000

A captação de grandes eventos faz parte das estratégias de governo do Distrito Federal, tendo em vista o
legado que estes eventos deixam na cidade e o seu impacto econômico e social.
A International Congress and Convention Association - ICCA é uma entidade que gerencia o maior e mais
respeitado banco de dados do mundo sobre eventos internacionais. O banco de dados da ICCA considera para fins estatísticos
a realização de eventos associativos com mais de 50 participantes, que possuam rotatividade em no mínimo 3 países,
realização regular, estando no mínimo na sua 2ª edição, com comprovação da edição posterior. O ranking da ICCA não inclui
exposições, feiras, eventos coorporativos, esportivos, competições, eventos políticos, acadêmicos, governamentais e
vinculados à ONU. A listagem também exclui eventos com varias edições por ano.
Em 2014 Brasília ocupou a 3ª colocação entre as cidades Brasileiras, e a 152ª posição no ranking mundial com
a realização de 16 eventos do banco de dados da ICCA.
No ano de 2015, a Secretaria Adjunta de Turismo iniciou as atividades de Atendimento ao Turista nos Centros
de Atendimento ao Turista (CAT´S), localizados no Aeroporto Internacional de Brasília (área externa), Casa de Chá (Praça dos
Três Poderes) e no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No mês de março do corrente ano, o CAT da área de
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desembarque doméstico do Aeroporto (área interna) foi aberto, mantendo suas atividades até agosto de 2015. No final do mês
de outubro, com a reinauguração da Torre de TV Digital, iniciou-se o trabalho de atendimento ao turista naquele atrativo
durantes os finais de semana e feriados. Em 2015 foram realizados 13.435 atendimentos a turistas nacionais e estrangeiros nos
03 CAT’s (Aeroporto – áreas interna e externa; e Casa de Chá), e CAT Móvel nos eventos Motocapital e São João do Cerrado.
Cabe também, à Secretaria Adjunta de Turismo, o acompanhamento e execução das ações descentralizadas do
Ministério do Turismo no tocante às atividades de cadastramento, controle e fiscalização das empresas e profissionais que
atuam no setor produtivo do turismo, por meio do sistema Cadastur, visando promover o ordenamento, a formalização e a
legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. Em 2015, foram realizadas 15 (quinze) ações de fiscalizações
integradas, de caráter preventivo e educativo, resultando na abordagem de 62 (sessenta e dois) prestadores de serviços
turísticos.
Relatório Das Atividades De Cadastramento – CADASTUR – 2015
Procedimento

Jan/1

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

jul/15

ago/15

set/15

out/15

nov/15

dez/15

Cadastro Inicial

33

31

32

26

53

38

39

31

27

19

13

13

Renovação

16

15

17

22

28

13

34

31

29

33

13

16

Alteração

3

5

0

5

5

6

1

1

6

3

3

4

Implantação 1

0

0

3

2

10

7

17

5

2

0

10

7

Suspensão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cancelamento

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

Inclusão de Frota

4

6

13

15

4

2

1

1

2

1

0

2

Outros 2

9

10

17

6

10

5

7

3

5

1

0

0

Total Cadastur

65

67

82

76

110

72

101

72

72

57

39

43

Atendimento 3

0

0

0

0

0

338

520

528

482

407

234

205

65

67

82

76

110

410

621

600

554

464

273

248

Total Geral

Visando monitorar o desenvolvimento do turismo no DF, a Secretaria implantou o Observatório de Turismo do
DF em 2013. O observatório é uma importante ferramenta de gestão, que planejamento e monitoramento do fenômeno turístico
que pesquisa, analisa, aponta tendências e divulga informações do mercado turístico do Distrito Federal.
Em 2015 foram realizadas e publicadas 6 pesquisas no DF, listadas a seguir, e estão em desenvolvimento
outras 3 publicações para serem lançadas em dezembro de 2015.
Em 2015, entre projetos elaborados, ações realizadas ou em implantação para melhoria de infraestrutura
turística, constam 26 (vinte e seis) itens:
 PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA 10 PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE BRASÍLIA (Torre de
TV/Torre Digital/Palácio do Planalto/Palácio da Alvorada/Itamaraty/Praça dos Três Poderes/Catetinho/ Memorial
JK/Catedral/Ponte JK);
 CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES (CCUG) - Projeto de Reforma e Ampliação do
CCUG;
 CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES (CCUG) - Limpeza dos carpetes e poltronas;
 CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES (CCUG) - Melhoria da segurança contra incêndio;
 CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES (CCUG) - Ações para a obtenção do Habite-se do
CCUG;
 CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES (CCUG) - Análise de layout de eventos no CCUG;
 CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES (CCUG) - Layout da Secretaria de Estado de
Turismo;
 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE BRASÍLIA – Prestação de contas;
 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SETOR HOTELEIRO NORTE E SUK – Fornecimento de
energia;
 CASA DE CHÁ - Elaboração de projeto de prevenção de incêndio e pânico;
 COMPLEXO DA TORRE DE TV DE BRASÍLIA - Troca de vidros quebrados;
 COMPLEXO DA TORRE DE TV DE BRASÍLIA - Melhoria da segurança contra incêndio e pânico;
 COMPLEXO DA TORRE DE TV DE BRASÍLIA - Fonte luminosa;
 COMPLEXO DA TORRE DE TV DE BRASÍLIA - Bicicletário na Torre de TV;
 COMPLEXO DA TORRE DE TV DE BRASÍLIA - Bilheteria na Torre de TV;
 COMPLEXO DA TORRE DE TV DE BRASÍLIA - Melhorias no letreiro “Eu AMO Brasília”;
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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Cooper;

 PARQUE DONA SARAH KUBITSCHEK (PARQUE DA CIDADE) – Acompanhamento da obra da Pista de










PARQUE DONA SARAH KUBITSCHEK (PARQUE DA CIDADE) – Novas calçadas no Parque da Cidade;
PARQUE DONA SARAH KUBITSCHEK (PARQUE DA CIDADE) – Layout da administração do parque;
PARQUE DONA SARAH KUBITSCHEK (PARQUE DA CIDADE) – Projeto para Praça Eduardo Mônica;
PARQUE DONA SARAH KUBITSCHEK (PARQUE DA CIDADE) – Chuveirão da quadra de vôlei;
PARQUE DONA SARAH KUBITSCHEK (PARQUE DA CIDADE) – Layout da administração do parque;
LAGO PARANOÁ - Projeto Orla – Polos – Monitoramento da ação;
LAGO PARANOÁ - Projeto Orla Livre – Monitoramento da ação;
PARQUE DAS AVES – Acompanhamento do Contrato de Repasse;
ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO DE POSSIBILIDADES.

Projeto de Acessibilidade

Projeto do chuveirão da quadra de vôlei

Revitalização da Praça Eduardo e Mônica

Outra importante ação desenvolvida pela Secretaria Adjunta de Turismo foi à elaboração e desenvolvimento do
Plano de Turismo Criativo. Nos dias 29 e 30 de abril foram realizados, em parceria com o SEBRAE-DF, o I Encontro de Turismo
Criativo de Brasília e a primeira Oficina de Turismo Criativo, respectivamente. O ciclo de eventos visou estimular a adoção de
novas práticas, com foco na inovação de produtos e serviços para estimular o debate do conceito de turismo criativo junto ao
trade, dispondo-se a catalogar, apoiar e difundir institucionalmente os novos modelos de negócios que diversifiquem e
estruturem a cadeia produtiva do turismo. Em continuidade a esta ação, foram realizadas entre os dias 14 e 18 de setembro,
outras 05 (cinco) oficinas com diferentes temáticas e segmentos da cadeia produtiva do turismo, de onde foram extraídos e
processados os dados que subsidiarão a construção do Plano de Turismo Criativo de Brasília. No dia 15 de outubro foi
realizado o seminário “Relatos das Oficinas de Turismo Criativo”, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde foram
apresentados aos participantes do ciclo de oficinas, os resultados gerados a partir da contribuição de cada segmento, em apoio
à construção do Plano de Turismo Criativo de Brasília. Como resultado concreto destaca-se a sensibilização de
aproximadamente 600 pessoas para a temática do Turismo Criativo em Brasília; a possibilidade do trade turístico do Distrito
Federal contribuir com a elaboração do Plano de Turismo Criativo; e a entrega do Plano de Turismo Criativo prevista para
dezembro de 2015.
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I Encontro de Turismo Criativo

Oficina de Turismo Criativo

Cabe, também, a Secretaria Adjunta de Turismo o acompanhamento e desenvolvimento das ações
descentralizadas do Ministério do Turismo no tocante às atividades de cadastramento, controle e fiscalização (preventivas e
educativas) dos prestadores de serviços turísticos e de suas empresas, empreendimentos e equipamentos. Em 2015, foram
realizadas 15 (quinze) ações no total, resultando na abordagem de 62 (sessenta e dois) prestadores de serviços turísticos.
Na nova estruturação da então Secretaria de Turismo, a área do Artesanato e Produção associada migrou da
Secretaria do Trabalho para o turismo com status de Subsecretaria.
O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) vinculado à Presidência da República foi instituído com a finalidade
de coordenar e desenvolver atividades que visam valorizar o artesão brasileiro. No DF, o programa é coordenado pela
SUAPAT/SAT/SEDST-DF que oferece, dentre outros serviços, a emissão da Carteira Nacional do Artesão ou do Trabalhador
Manual cujas informações são mantidas em um cadastro único nacional, o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato
Brasileiro (SICAB). É emitida gratuitamente ao profissional que demonstrar destreza, habilidade, criatividade e domínio da
técnica artesanal.
Com a Carteira que tem validade de 04 anos, o artesão pode: expor e comercializar os produtos em eventos
promovidos e apoiados pela SETUR-DF; participar de feiras de artesanato nacionais e internacionais; participar de oficinas e
cursos de artesanato; isentar os produtos comercializados da cobrança de ICMS no DF e em outros estados; e emitir Nota
Fiscal Avulsa Eletrônica – NFAe. Estima-se que o DF tenha pelos 14.000 artesãos e para inseri-los no programa a SETUR-DF
tem ampliado as ações de cadastramento e recadastramento com atendimentos em sua sede e nas regiões administrativas.
Em abril de 2015 havia 6.911 artesãos cadastrados e em outubro de 2015 foram contabilizados 8.262. A meta
de cadastramento de artesãos para 2015 era de 1.040 pessoas, porém a meta foi ultrapassada com 1.351 cadastrados. Para
descentralizar os serviços foram realizados 40 cadastramentos externos, individuais e coletivos, em 18 RAs: Brazlândia;
Candangolândia; Ceilândia; Gama; Guará; Itapoã; Jardim Botânico; Lago Norte, Núcleo Bandeirante; Planatina; Plano Piloto;
Recanto das Emas; Riacho Fundo; Santa Maria; São Sebastião; SIA; Taguatinga e Varjão.
A Rota do Artesanato é um projeto realizado mensalmente em espaços públicos como a Galeria dos Estados,
Setor Bancário Norte e Palácio do Buriti que visa escoar a produção e gerar renda aos artesãos aproximando-os do público
consumidor. A SETUR-DF viabiliza estandes para comercialização do artesanato de Brasília em feiras e eventos realizados no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Estádio Nacional Mané Garrincha e Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.
O PAB disponibilizou um estande na FENEARTE (Olinda) e outro no 8º Salão do Artesanato (Brasília) para que
os produtos do DF estivessem representados ao lado dos demais estados brasileiros. Os processos de inscrição são sempre
publicados no site da SETUR-DF para que todo e qualquer artesão cadastrado tenha a chance de participar, os produtos são
avaliados por uma comissão de seleção formada por técnicos da SUAPAT e o resultando é publicado no site. Tal publicidade
implantada em 2015 permitiu que muitos artesãos que nunca tiveram a oportunidade de participar de um evento promovido pelo
GDF, fizessem a exposição de seus produtos pela primeira vez. Não há cobrança de taxas para inscrição e participação em
eventos, exposições e feiras de artesanato, sendo todo o faturamento destinado aos respectivos produtores.
Em 2015, foram realizadas 15 edições da Rota do Artesanato e participação de artesãos em 11 em feiras e
eventos apoiados por esta Secretaria. Foram comercializados R$ 90.590,00 durante as edições da Rota do Artesanato e R$
213.549,00 nos demais eventos, totalizando R$ 304.139.
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Fenearte –Feira Nacional de Negócios Do Artesanato

Expotchê

Ainda na temática do Artesanato, deu-se início ao Projeto de Revitalização da Feira de Artesanato da Torre de
TV – FATV, a ação visa a reestruturação da infraestrutura física, urbanística, paisagística, tecnológica, segurança pública e de
gestão compartilhada da Feira de Artesanato da Torre de TV de modo que se constitua em espaço de promoção e preservação
dos valores da diversidade e do patrimônio cultural de BRASÍLIA e dos brasileiros expressos no artesanato, na gastronomia e
nas manifestações culturais, componentes da cadeia produtiva do turismo. A Feira de Artesanato da Torre de TV é um dos
pontos turísticos mais visitados da cidade, com 650 permissionários, artesãos e prestadores de serviços, oriundos de das
diversas regiões administrativas de Brasília. A área está inserida na poligonal de tombamento de Brasília e está sujeita a
limitações decorrentes. Neste espaço, estima-se a circulação de cerca de 20 mil pessoas por final de semana.

Foi incorporada também à estrutura da então Secretaria de Turismo a Administração do Parque da Cidade onde
foram desenvolvidas algumas ações, dentre as quais destacam-se:
Serviços executados:








Troca de peça de mármore no banheiro feminino e masculino do Parque Ana Lídia;
Reposição de azulejos na parede do banheiro feminino do Parque Ana Lídia;
Rejuntamento de vaso sanitário dos banheiros do Parque Ana Lídia;
Obra para contenção de vazamento em ducha do Parque Ana Lídia;
Pintura dos espaços e brinquedos do Parque Ana Lídia;
Solda para reparo dos espaços e brinquedos do Parque Ana Lídia;
Instalação de bebedouro - Parque Ana Lídia.
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e motoristas;

– Retorno da obra de duplicação da Ciclovia;
– Implementação da Ciclo-faixa e colocação de 100 placas educativas, para segurança de ciclistas, pedestres
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– Implementação de ações de Segurança: retorno da polícia montada

A cadeia produtiva do Turismo envolve 52 atividades econômicas que dependem diretamente do sucesso
do setor. Os bons resultados são mensurados a partir do panorama geral do que foi construído e do que ainda se deve fazer
pelo desenvolvimento dessas atividades no âmbito do poder público e com a participação da iniciativa privada.
Em Brasília, o monitoramento começou a ser realizado em 2013 com o lançamento do Observatório do Turismo
do DF. Este ano vivenciou-se um panorama diferenciado tendo em vista a mudança de gestão e o processo de reestruturação
eminente que foi concluído em outubro.
Nesse sentido a Secretaria Adjunta de Turismo, ano de organização da gestão, elaborou o seu Planejamento
Estratégico 2015-2018, tendo como base o Plano de Governo e no Plano Nacional de Turismo, no qual estabeleceu como visão
“Tornar Brasília destino turístico de excelência no mundo e despertar no brasileiro o orgulho por sua capital” e como missão
“Promover Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade, como destino turístico reconhecido pela excelência na qualidade de
vida e pelos diferenciais associados a sua arquitetura moderna, diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade”.
O Objetivo Geral de trabalho da Secretaria Adjunta de Turismo é o estabelecido pela alta gestão “Consolidar
Brasília como Polo Turístico nacionalmente atrativo”, e para o alcance desse resultado foram estabelecidos também cinco
objetivos específicos.
Ressalta-se que tal planejamento contou com a participação dos gestores e da área técnica da então Secretaria
de Turismo, e com a contribuição do trade turístico. Ao final o Planejamento Estratégico foi submetido ao Conselho de
Desenvolvimento do Turismo do DF – CONDETUR, onde teve aprovação unanime.
Entretanto, se tem a clareza de que o planejamento e o desenvolvimento do turismo não se iniciam com este
processo, ao contrário, em gestões anteriores já haviam sido realizados esforços que resultaram em avanços para o setor.
Com a missão de atrair pessoas e investimentos para o Distrito Federal, o turismo já representa 2,5% no
Produto Interno Bruto (2013) da cidade, 0,22% a mais que em 2011.
Todas as ações realizadas permitiram um avanço também no índice de competitividade do destino Brasília.
Conforme balanço divulgado pelo Ministério do Turismo, a capital federal supera a média nacional em todos os quesitos
avaliados por técnicos do Órgão. Até nos tópicos em que tivemos médias intermediárias, a Capital se classificou acima da
média brasileira. Isso significa que há espaço para avançar e que houve evolução em consonância com as demais cidades,
sem deixar declinar a qualidade do que foi construído no turismo local.
O destino Brasília, uma das doze cidades-sede, preparou-se para receber a Copa do Mundo FIFA 2014™ de
forma exemplar, de modo a consolidar seu potencial turístico perante o público nacional e internacional e a partir da experiência
da Copa do Mundo se prepara para receber as Olimpíadas, visando fixar uma imagem positiva da Capital e alcançar resultados
duradouros para o turismo.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES
9571 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE
PARQUES - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6210

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
100.500
0
0

0
0

100.500
100.500

0
0

0
0

Não houve execução financeira e/ou física no âmbito deste Programa.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
101.350
0
0

3879 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-INSTALAÇÃO DE
ELEVADOR PARA CADEIRANTES NA ESTAÇÃO DO METRÔ DA
GALERIA DOS ESTADOS-DISTRITO FEDERAL

0

101.350

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6216

0

101.350

0

0

Com dados fechado até 31/12/2015

Não houve execução financeira no âmbito deste Programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8482 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
100.000

AUTORIZADO EMPENHADO
70.020
59.177

LIQUIDADO
49.177

100.000

70.020

59.177

49.177

100.000

70.020

59.177

49.177

Nos termos do Contrato de Prestação de Serviço firmando com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso FUNAP foram beneficiados 04 (quatro) sentenciados da Justiça do Distrito Federal com vistas as suas resocializações.

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
132.908
0
0
0
0024 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO
PILOTO
132.908
0
0
0
5875 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE TURISMO- PLANO PILOTO
0
0
0
0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
120.000
129.781
129.781
106.300
2605 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO
120.000
129.781
129.781
106.300
5199 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO
0
0
0
0
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
8.000
0
0
0
9705 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SECRETARIA DE
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO
8.000
0
0
0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
5.000
0
0
0
9776 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO
5.000
0
0
0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30.000
0
0
0
0057 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO
30.000
0
0
0
4236 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
5.000
0
0
0
0004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO
5.000
0
0
0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
13.339.191
20.637.669
19.470.064 19.459.945
0067 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO
13.339.191
19.056.100
18.023.759 18.013.640
8919 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO
0
1.581.569
1.446.305
1.446.305
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
862.114
822.140
806.794
806.794
0058 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO
PILOTO
862.114
708.362
693.016
693.016
9723 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SECRETARIA DE TURISMO- PLANO
PILOTO
0
113.777
113.777
113.777
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
1.866.216
2.554.210
2.391.330
2.254.254
0062 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS1.866.216
2.554.210
2.391.330
2.254.254
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SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELPLANO PILOTO
9802 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6001

Relatório Anual de Atividades 2015 - SEDEST
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0
16.368.429

0
24.143.800

0
22.797.969

0
22.627.293

A Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal contava em março de
2015 com 191 servidores entre efetivos, comissionados, requisitados e cedidos. Destes, 63 eram efetivos do quadro
permanente da Secretaria. O número de servidores requisitados de outros órgãos, ou seja, de efetivos a disposição da SEDSDF era de 42 servidores, o número de comissionados era de 77 servidores, e o número de cedidos era de 9 servidores.
Números esses resultantes do trabalho efetuado através do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 41, de 28/04/2015,
publicada no DODF Nº 82, DE 29/04/2015, para a realização de estudo quanto as necessidades de pessoal objetivando a
recomposição da força de trabalho por redistribuição e por realização de concurso público para provimento de cargos efetivos
do quadro da Secretaria. Após a análise do quantitativo apresentado, concluiu-se que todas as unidades administrativas da
Secretaria já possuíam déficit de servidores efetivos nos diferentes níveis e especialidades, o que foi agravado com a absorção
da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal em 23/10/2015.
Em que pese os trabalhos serem desenvolvidos com um número exíguo de servidores dentro de cada setor, e
considerando o aumento da carga laboral diante da fusão desta Secretaria com a Secretaria de Estado de Turismo no mês de
outubro de 2015, as atividades vem sendo executadas de modo satisfatório.
No ano de 2015, foram liquidadas e pagas despesas no valor de R$27.131.527,43 (vinte e sete milhões, cento e
trinta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), sendo R$21.810.492,09 (vinte e um milhões,
oitocentos e dez mil, quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos), referentes à pagamento de despesas da categoria
1-Pessoal e Encargos Sociais e R$5.321.035,34 (cinco milhões, trezentos e vinte e um mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) de despesas com custeio 3 - Outras Despesas Correntes, mantendo o controle caracterizado no Decreto
nº36.345/2015, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira para o Exercício 2015.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.000.000,00
15.000.000,00

16.571.205,01

10.000.000,00
5.000.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL

1.497.538,94
4.076,49

OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

1.424.835,901.688.446,668.869,63

OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

607.222,899.178,71

RESSARCIMENTO APOSENTADORIAS INDENIZAÇÕES E VENCIMENTOS E
DE DESPESAS DE DO RPPS, RESERVA RESTITUIÇÕES VANTAGENS FIXAS
PESSOAL
REMUNERADA E
TRABALHISTAS - PESSOAL MILITAR
REQUISITADO
REFOR

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

3.552.573,43

885.855,56

765.624,48
32.095,53

17.314,44

9.960,66

49.177,00

8.434,24
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17%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
83%

Considerando que o Distrito Federal encontrava-se em uma delicada situação orçamentária e financeira e em
virtude da edição do Decreto nº 36.246/2015, promovemos uma redução de despesas no percentual de 82,07% (quadro
demonstrativo abaixo), desse percentual, R$ 3.336.071,40, decorreu da rescisão do Contrato de Locação de Imóvel que
sediava esta Secretaria. Os demais cortes ocorreram nas despesas de custeio básico, com caráter continuado, conforme
demonstrado no quadro abaixo.
Quadro Sintético de Redução De Custos
Contrato Nº

Contratado

Objeto Contratado

9912290482

ECT CORREIOS

SERVIÇOS POSTAIS

05/2014

P&P TURISMO

06/2014

FUNAP

03/2011

TECNOLTA

01/2012

CEB

11/2012

CAESB

08/2012

CLARO S/A

10/2013

OI S/A
IMAGENS
PROMOÇÕES
CEDRO
PARTICIPAÇÕES
E OUTROS
CEDRO
PARTICIPAÇÕES
CONDOMÍNIO
GRÁFICA E
EDITORA
QUALIDADE

01/2014
04/2012
04/2012

01/2014

CLARO S/A

Contrato da
Casa Civil

Locação de
Imóvel (espaço
ocupado de
aproximadamente
600 m²)

Valor Anual
contratado (R$)

Percentual (Corte
de Despesa,
Conforme Decreto
Nº 36.246/2015)

Redução
Custo Anual Após
Aplicação Dos
Cortes (2015)

Redução
Valor Total do
Corte
R$
4.860,27
R$
42.500,20
R$
34.505,94
R$
49.269,80

R$

19.441,09

25,00%

R$ 14.580,82

R$

170.000,80

25,00%

R$ 127.500,60

R$

138.023,76

25,00%

R$ 103.517,82

Outsourcing de Impressão

R$

164.232,68

30,00%

R$ 114.962,88

Forn. de Energ. Elétrica

R$

108.000,00

Forn. Água E Esgoto

R$

8.892,90

Já sofreu redução de
25%.
Contrato novo

Telefonia Móvel

R$

98.910,96

100%

Telefonia Fixa

R$

275.490,65

Possível rescisão

Serviços De Buffet E Eventos

R$

245.000,00

100%

R$

-

Locação Do Imóvel Sede Da
SEDS

R$

2.918.299,92

100%

R$

-

R$
2.918.299,92

Despesas Com Condomínio
Sede da SEDS

R$

417.771,48

100%

R$

-

R$
417.771,48

Serviços Gráficos

R$

204.775,33

100%

R$

-

R$
204.775,33

Telefonia Móvel (2º Contrato)

R$

138.166,80

100%

R$

-

R$
138.166,80

Locação de Imóvel
(Subsecretaria de Micro e
Pequena Empresa - extinta
SEMPS)

R$

45.348,00

100%

R$

-

R$
45.348,00

R$

4.952.354,37

AGENCIAMENTO DE
VIAGENS
SERV. DE MÃO OBRA DE
SENTENCIADOS

TOTAL

82,07%

108.000,00

-

8.892,90
R$

-

275.490,65

R$752.945,68

R$
98.910,96
R$
245.000,00

R$
4.199.408,70

As aquisições dos Equipamentos em infraestrutura nos anos de 2013 e 2014, entre estes, pode-se citar:
Hardware Corporativo (servidores de rede; computadores (estações de trabalho); SWITCHS de alto rendimento e Controladora
de WIFI/Acces Point, todos estes adequados a Gestão Corporativa em Redes de Dados da SEDS, alinhados as ações de
Segurança; Backup; Banco de Dados; Sistemas de Informação; Intranet e Internet, se afirmou como consolidado neste primeiro
trimestre de 2015.
Neste período aplicando uma nova visão sobre gestão e governança em T.I. juntamente com um novo choque
de gestão na estrutura lógica e ainda na gestão de ativos (equipamentos), aumentou-se em muito a capacidade na utilização
dos recursos em tecnologia para os usuários finais.
Ainda estamos longe da verdadeira revolução, que será a unificação ou independência de alguns serviços em
tecnologia, hoje compartilhados com a Unidade de Tecnologia da SEPLAG.
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Esta referida independência será efetivada quando da disponibilização dos serviços em ativos de TI forem
migrados para esta pasta, na forma única. São estes os serviços: migração e criação do domínio exclusivo da SEDST, visando
a saída do domínio “mãe” SEDS.GDFNet.DF, para o novo domínio SEDS.DF.GOV.BR.
Outro passo de extrema relevância será a independência dos recursos para acesso à INTERNET, atualmente
estes recursos são compartilhados com a Unidade de Tecnologia da SEPLAG e outros órgãos do governo do DF.
Nas ações voltadas para a Gestão em TI, muitos problemas herdados nestes três primeiros meses foram
sanados, destacamos as interrupções diárias que aconteciam na Rede Corporativa de Dados da SEDST. Para a solução desta
questão foram utilizadas as provas de conceito ou (PoC) de softwares corporativos dos quais se fizeram MISTER nas soluções.
Ainda no bojo de problemas, encontramos questões de falhas em segurança da informação. Na forma de
solução, foi disponibilizado pelo SEPLAG um novo servidor de Arquivos, do qual estamos em processo de migração das pastas
corporativas, visando um fim da antiga LUN_DADOS_SDE.
Associado a esta ação, através de outra prova de conceito (PoC), foi instalado softwares para auditoria nas
pastas corporativas da SEDS, pelo período de 2 meses.
Na gestão em atendimento ao usuário, esta sendo utilizado os recursos de acesso remoto através do software
DAMEWARE, ainda em fase de licença temporária (sem data definida), do qual se faz premente a compra deste. Com esta
ação, encerra-se um ciclo na mudança de cultura da qual se faz necessário a presenta de um técnico ao lado do usuário e
inicia-se outro, através dos atendimentos, com acesso remoto. Fato contundente, eficaz, rápido, vantajoso e com alto grau de
economicidade.
Faz-se necessário também, a individualizações dos recursos de Redes, sendo: Equipamentos de Firewall;
análise de rede e acesso à internet. Obviamente seguindo as decisões do TCDF quanto a questão e mais ainda as boas
práticas, via IN04/MPOG, bem como a compra e regularização dos softwares proprietários, hoje utilizados na SEDST, sem as
suas devidas licenças regulares.
O Plano Diretor de TI para 2015-2018, no âmbito da SEDEST, foi um importante marco nesta área, Portaria nº
98/2015, publicado no DODF, Nº 178, terça-feira, 15 de setembro de 2015. A definição de um Plano Estratégico para a
Secretaria também minimizarias inúmeros problemas.
Entre as perspectiva para 2016 está a contratação de licenças de uso de software, respeitando-se as formas e
recomendações oficiais de licenciamento indicadas pelo fabricante original dos produtos e as características de operação das
tecnologias no ambiente da Secretaria, atendendo a legislação aplicável ao software no Brasil, Lei nº 9.609/98, que dispõe
sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no País.
Como resultado, prevê-se o aumento da produtividade no uso das estações de trabalho e a melhoria do acesso
pleno aos dados residentes nos servidores com a consequente elevação do reconhecimento nos níveis de qualidade dos
serviços prestados pela Secretaria.
Aprimorar os fluxos dos processos, visando à padronização dos procedimentos, ficando como principais
desafios a serem trabalhados:
1. Planejamento de aquisição de compras e contratação de prestação de serviços de uso geral da Secretaria;
2. Implementação efetiva, dentro da Secretaria, da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD,
com fulcro nos Decretos nº 24.204/2003 e nº 24.205/2003, de 10/11/2003, que será a responsável por aprimorar a gestão
documental, confeccionando tabela de temporariedade, que estipulará os prazos para descartes de documentos, processos e
etc.;
3. Implementação efetiva, dentro da Secretaria, da Comissão de Coleta Seletiva Solidária - CCS, atingindo seu
maior objetivo, que é entregar os resíduos sólidos recicláveis, produzidos dentro da pasta, à instituições de catadores, que será
escolhida por meio de chamamento público.
4. Verificação, reverificação e acompanhamento dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) da extinta Secretaria
de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal – SEMPS e da Secretaria de Estado de
Turismo, que foram incorporados à carga patrimonial da SEDST, após suas extinções/fusões.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Secretaria de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, em conjunto com as Secretarias de Meio
Ambiente; Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e Gestão do Território e Habitação, compõem a Coordenação
do ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico. Em novembro passado o grupo técnico detalhou a proposta do documento que
norteará o desenvolvimento sustentável de Brasília.
A legislação indicará como e onde devem ocorrer novos empreendimentos e ocupações do solo da cidade, com
respeito às peculiaridades demográficas e ambientais de cada região administrativa. A SEDST tem participado e contribuído
nas discussões relativas à tipologia de segmentos econômicos e a alocação territorial das áreas de desenvolvimento
econômico. A previsão é que a Lei seja sancionada em abril de 2016.
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A SEDEST e outros órgãos participaram em outubro/2015, juntamente com Excelentíssimo Governador do
Distrito Federal, de um jantar realizado na Embaixada do Japão, onde foram apresentadas aos empresários japoneses as
oportunidades de investimento em Brasília. Nessa mesma temática essa Secretaria participou do Áustria Connect, promovido
pela Embaixada da Áustria na oportunidade, foi exposto, novamente, aos investidores austríacos as oportunidades de
investimento em Brasília e ainda acrescenta-se a reunião na Embaixador da Bélgica, com a presença do Sr. Embaixador, para
apresentar as oportunidades de investimento em Brasília para empresários belgas.
No decorrer do ano, foram realizadas três reuniões com o Ministério da Defesa, no intuito de atrair empresas de
alta tecnologia no segmento estratégico de defesa nacional. O representante do Ministério da Defesa propôs a assinatura de
um acordo de cooperação para avançar nas discussões.
Realizadas três reuniões com a Reitoria do CEUB, uma delas na SEDST, para avaliar a possibilidade de
instalação de um centro de pesquisa em desenvolvimento regional, bem como a criação do curso de mestrado em
desenvolvimento regional sustentável. O objetivo e a produção científica para subsidiar as políticas governamentais da RIDE.
Subsecretários desta Pasta receberam investidores interessados em concessões de equipamentos públicos. Os
investidores demandaram informações sobre os seguintes espaços: Parque da Cidade Sarah Kubitschek; Zoológico; Centro de
Convenções Ulysses Guimarães; Teatro Nacional; Torre Digital e Torre de TV; Terminais rodoviários; Estacionamentos; e
Complexo Esportivo Airton Senna.
Representante do segmento da indústria têxtil de Bangladesh, procurou a SEDST com interesse em trazer
empresários, daquele país, para a implantação de um complexo industrial em Brasília, onde foram orientados a elaborarem um
planto de negócios com o detalhamento dos interesses.
Destaca-se, a pedido da Inframérica, a realização de cinco reuniões para tratar de assuntos relativos à
expansão dos novos empreendimentos que serão implantados nos arredores do Aeroporto JK, bem como reuniões realizadas
com a Rede Nacional de Informações sobre o Investimento – RENAI, para discussão das oportunidades de investimento em
Brasília e da prorrogação do Acordo de Cooperação Técnica entre a SEDST e a RENAI/MDIC.
Participação no VI Seminário de Capacitação e Atração de Investimentos - o evento teve como objetivo oferecer
aos técnicos das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e das Federações da Indústria
conhecimentos que permitam ampliar a capacidade e qualidade de atendimento a potenciais investidores. Especificamente, por
meio de cooperação com o FDI Intelligence (divisão do Financial Times especializada em questões atinentes aos investimentos
estrangeiros diretos.
Os Subsecretários da Secretaria Adjunta de Turismo participaram de sucessivas reuniões com a FIBRA, para
discutir e encaminhar proposta sobre o melhor modelo para a implantação do Parque Tecnológico Capital Digital.
Em agosto a SEDST cumpriu agenda de reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiás,
onde foram tratados assuntos de interesse das duas unidades, notadamente, a identificação de convergências entre as políticas
de desenvolvimento econômico e a atuação da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás – CODEGO.
Ressalta-se, a realização de reunião mensal do COFAP - Conselho pelo Comitê de Financiamento à Atividade
Produtiva no DF, que tem por objetivo a apreciação de carta-consulta com intenção de obter financiamento do FCO. Por outro
lado, a Secretaria tem desempenhado, por intermédio do Comitê de Financiamento da Atividade Produtiva do Distrito Federal
(COFAP/DF), um importante papel no processo de concessão e expansão de crédito no Distrito Federal e entorno. O COFAP é
a instância final de aprovação das cartas-consultas de financiamento no âmbito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste
(FCO). A participação tanto da SDE e quanto dos Bancos que contratam a linha permite que empresários possam ter
conhecimento desse financiamento, de modo que se viabiliza ao GDF o cumprimento da meta de recursos a serem liberados
pelo FCO.
No decorrer de 2015 a SEDST focou suas ações na estruturação de uma política de desenvolvimento
econômico, denominada de Brasília TradeNet. Inicialmente, a unidade avaliou as características distintivas do Distrito Federal,
considerando a região do entorno, sob de duas variáveis.
A primeira variável, prospectando fatores que se somam aos interesses do Estado, identifica as oportunidades
que contribuem para o desenvolvimento, tais como: geração de emprego e renda, geração de receita tributária, distribuição de
renda, adensamento de cadeias, dentre outras.
A segunda variável, denominada atratividade de investimento, congregou fatores que desafiam o interesse dos
empresários em ampliar seus negócios e investir em novas oportunidades que se apresentam na região. Dentre esses fatores,
se destacam: incentivos, infraestrutura, logística, disponibilidade de áreas, recursos para financiamento e ambiente de negócio
adequado às exigências do mercado. Nesse prisma, a SEDST recebeu empresários e investidores nacionais e internacionais,
dos setores de comércio, serviço e indústria, que demonstraram interesse em se instalarem no Distrito Federal. Os interessados
foram orientados a elaborar um plano de negócios onde fossem demonstrados as questões mercadológicas e as necessidades
para se instalarem na Capital.
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Durante o exercício de 2015, esta Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo
desenvolveu uma rotina de mudança de paradigma em relação à condução de seus procedimentos no atendimento ao
empresário e nas rotinas internas voltadas para o corpo de servidores desta Pasta, especialmente com a criação de
mecanismos que garantiram maior transparência nas ações, sobretudo naquelas voltadas para o Programa PRó-DF e nas
Parcerias Público Privadas. Ressalte-se a necessidade de uma atenção especial para tais pautas, considerando que, até o
início da atual gestão, tratavam-se de alvos de denúncias e descrédito popular.
Com o fim de melhorar o ambiente e as rotinas internas da Secretaria, foi iniciada uma política de valorização do
servidor de carreira por meio de nomeações em áreas estratégicas o que possibilitou o aprimoramento de rotinas e fluxos de
trabalho. Além de incentivos como a participação em cursos dentro e fora do Distrito Federal.
Importante salientar que em 22 de outubro de 2015, a extinta Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/DF
passou a integrar a estrutura da SEDST, nos termos do Decreto nº 36.823/2015, o que ampliou sobremaneira as demandas
desta Unidade considerando o intenso fluxo de trabalho recepcionado, aliado à proximidade com o final do exercício financeiro.
Apesar das dificuldades naturais de adequações, realizou-se o possível para garantir a regular continuidade dos contratos,
convênios e ações que já se encontravam em andamento naquela Secretaria.
Espera-se, com as diretrizes fixadas em 2015, que o Exercício/2016 se desenvolva de maneira mais eficiente,
impessoal e transparente.
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13.1. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA– UO: 20.201
A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, empresa pública de direito privado, foi criada pela Lei Federal
nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, para assumir os “direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias de
interesse do Distrito Federal”.
Sem prejuízo das atribuições da Lei que a criou, a Lei Distrital nº 4.586, de 13 de julho de 2011, definiu novas
atribuições para a Empresa, que passou a ter, também, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.
Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo, a Terracap é também
uma das executoras das políticas de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, atuando não apenas no
financiamento de investimentos para parcelamento do solo, mas, também, na expansão urbana e habitacional, no
desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, no desenvolvimento do setor de serviços e da área de tecnologia e no
estímulo à inovação. A Lei concede também, o direito de promover estudos e pesquisas, bem como fazer o levantamento, a
consolidação e a divulgação de dados relacionados, ao ordenamento urbano, ao provimento habitacional e ao mercado
imobiliário do DF.
Em 2015, por meio do Decreto nº 36.236 de 1º de Janeiro de 2015, o Governador do Distrito Federal organizou
a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo vinculando a Terracap à Secretaria de Estado de Economia e
Desenvolvimento Sustentável (SEDS) evidenciando, ainda mais, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.
Comprometida a trabalhar em coerência com os objetivos estratégicos e observância dos princípios do Governo
do Distrito Federal, a Terracap consolidou a sua participação nas políticas de desenvolvimento econômico e social, fundiária,
habitacional e de implantação de infraestrutura básica local.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Quadro da Terracap - TEP*

26

369

20

188

603

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

46

-

31

-

77

29

-

24

-

53

-

-

-

-

-

14

-

4

-

18

Estagiários

-

74

-

31

105

Terceirizados

-

227

-

2

229

Subtotal (Força de Trabalho)

115

670

79

221

1085

(-) Cedidos para outros órgãos

6

4

-

-

10

109

666

79

221

1.075

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal

Outros

Total Geral

* Estão classificados na atividade-meio os empregados em benefício, aposentados por invalidez e com contrato suspenso. Esses empregados,
quando retornam de seus afastamentos, ficam sob responsabilidade do recursos humanos até serem lotados na área onde deverão prestar serviços.

A Terracap encerrou o ano de 2015 com praticamente o mesmo número de empregados de 2014 (1.075
pessoas, excluindo os 10 empregados cedidos para órgãos do Distrito Federal e União), apenas dois a mais. Entretanto,
percebe-se que houve grande variação no número de empregados requisitados de outros órgãos, 71 em 2015 contra 60 no
exercício anterior, ou seja, um aumento de 18,3%. Por sua vez, houve redução no número de empregados cedidos, que caiu de
15 para 10.
Distribuição dos Empregados
10%

1%

TEP

1%

TEC
20%
55%

Requisitados
Terceirizados

6%
7%

Estagiários
Necessidades Esp.
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O gráfico de distribuição dos empregados demonstra que a Terracap é composta principalmente por
funcionários do Quadro Permanente (TEP), seguido por terceirizados e estagiários. Os comissionados sem vínculo, requisitados
de outros órgãos, cedidos e portadores de necessidades especiais (contrato com Associação de Centro de Treinamento de
Educação Física Especial) somam por volta de 15% da força de trabalho da Empresa.

1.
REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOBRESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO GERAL: Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento,
monitoramento e controle urbano e territorial.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS

0

33.000.000

18.000.000

0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA
DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

0

33.000.000

18.000.000

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

0

36.473.000

5.221.879

9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

0

36.473.000

5.221.879

1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA

0

2.200.000

0

0002 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA-KARIRI - XOCÓ DO BANANALPLANO PILOTO

0

2.200.000

0

1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES

0

1.004.000

0

9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

0

1.004.000

0

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

0

16.307.000

78.710

0

16.307.000

78.710

0

5.000.000

2.765.885

3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIAPLANO PILOTO
3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO
SOLO
0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO
SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

0

5.000.000

2.765.885

3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF

0

4.590.000

878.034

0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DFCOMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

0

4.590.000

878.034

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

0

2.500.000

261.648

6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA- PLANO PILOTO

0

2.500.000

261.648

5003 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO

0

2.868.000

246.599

0003 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

0

2.868.000

246.599

5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS

0

294.655.000

39.198.309

0

56.950.000

16.564.645

0

173.500.000

22.514.339

0

14.305.000

55.403

0

5.400.000

63.922

2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
2918 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTEPLANO PILOTO
2919 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP
PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO
2920 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP
NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II
2921 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NO TAQUARILAGO NORTE
TOTAL DO PROGRAMA 6208

0

44.500.000

0

0

398.597.000

66.651.065

O Programa de Desenvolvimento Urbano, constante no PPA 2012/2015, agrega entre outras, 10 ações que são
desenvolvidas, gerenciadas e financiadas pela Terracap, com os recursos provenientes das vendas de imóveis.
Essas ações são complementares entre si e realizadas para que a Empresa cumpra a sua função institucional
de executora da politica de ocupação do solo, assim como, a sua função de desenvolvimento do Distrito Federal.
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As realizações dizem respeito a diversos temas como metodologia de avaliação de projetos, a realização do
mapeamento territorial e do geoprocessamento do Distrito Federal, aquisição e recuperação de imóveis, elaboração de projetos
ambientais, urbanos e de engenharia, a implantação de infraestrutura (pavimentação, drenagem, água esgoto e energia
elétrica) nos parcelamentos urbanos e a execução de obras de urbanização.
Em 2015 a Terracap realizou um investimento de R$ 69,7 milhões no Programa Desenvolvimento Urbano. Entre
as ações realizadas destaca-se a Execução de Infraestrutura em Parcelamentos, com investimentos de aproximadamente
R$ 39,2 milhões, que segundo a Lei nº 6.766/79, cabe a Terracap implantar infraestrutura em seus parcelamentos,
incorporando valor e condições para que as áreas sejam devidamente ocupadas. Seguem as principais obras de infraestrutura
realizadas:
A - Setor Habitacional Noroeste
1ª Etapa: Implantação de 302 pontos de iluminação pública, completando as ruas internas da 1ª Etapa e toda
Av. W7; drenagem: fase final de execução de Ecovalas, redes e bueiros e plantio de grama; Água e esgoto: a Caesb concluiu
os sistemas de água e esgoto.
2ª Etapa: Execução das obras de pavimentação e drenagem (80% concluídas); conclusão da obra de
construção e montagem da Subestação Noroeste para atendimento de todo setor; rede de distribuição de energia da 2ª etapa
(15% concluídas).
B - Setor Habitacional Jardim Botânico – 3ª etapa
Conclusão da Licitação do Paisagismo considerando construção de calçadas, plantio de grama e de árvores,
quadras poliesportivas, playground, PEC, estacionamentos e ainda a contração da complementação da Iluminação pública.
C - Riacho Fundo II – 4ª Etapa
Continuidade das obras de implantação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
continuidade da implantação da rede de distribuição de energia elétrica.
D - Setor Habitacional Taquari Trecho II
Contratação dos projetos de paisagismo e pavimentação e ainda a execução do projeto e orçamento da rede de
distribuição de energia elétrica.
Existem situações em que a Terracap opta por adquirir ou recuperar um imóvel, quer seja por meio de
pagamentos de indenizações de benfeitorias, ou pela esfera judicial, geralmente quando o comprador não cumpre os requisitos
do contrato de alienação. Em 2015, foram dispendidos R$ 21 milhões com esta finalidade (64% do autorizado), sendo
realizadas: 2 (duas) ações de desapropriação com o pagamento pelas benfeitorias instaladas, 10 (dez) pagamentos de
restituições por distratos realizados de vendas no âmbito administrativo e 14 (quatorze) pagamentos de sentenças judiciais
relativas à aquisição de imóveis.
Outra importante realização diz respeito ao mapeamento remoto, pois, em 2015 foi realizado 100% do
levantamento aerofotogramétrico do DF, com as respectivas imagens publicadas no TerraGeo – Programa de
Geoprocessamento Corporativo da Terracap. O TerraGeo traz diversos benefícios como a disponibilização de mapas que
mostram a situação fundiária no DF, permitindo a diferenciação de áreas de domínio público, domínio particular, a identificação
de áreas desapropriadas, incorporadas, o cenário de uso e ocupação do solo, apresentando rede hidrográfica, sistema de
transportes, mapa de vegetação, dentre outras funcionalidades.
No cumprimento das legislações ambientais, foram realizadas várias ações objetivando encontrar formas legais
para interagir as intenções de ocupação do solo com a capacidade de suporte do meio ambiente, propiciando a adequação
entre as necessidades de crescimento urbano, a sobrevivência dos recursos naturais existentes e o desenvolvimento
sustentável.
Dentre ações da política ambiental, foram concluídas: o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA do Aeródromo (parque Burle Marx), o Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de Recuperação
de Áreas Degradadas - PRAD da Placa da Mercedes e o Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
CRULS e ARIE Bananal aprovado pela Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM/DF. Com
um dispêndio total de R$ 2,8 milhões, executou-se 55% do autorizado.
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Áreas de interesse/ Tipo de Intervenção.
Produzir mudas do Cerrado - FUNAP . Convênio 145/2012

Situação 2015
Atrasada

Produção de 41.821 mudas.

Realizar EIA/RIMA e levantamento arqueológico do
Concluída
Aeródromo (Parque Burle Marx)

Contrato finalizado

Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Andamento
Quaresmeira - Guará - RA X
Normal

Em fase de elaboração do anteprojeto, finalização dos estudos
urbanísticos e marcação de Audiência Pública pelo IBRAM.

Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga

Andamento
Normal

Realizar Plano de Manejo Arie CRULS e ARIE Bananal

Concluída

Elaborar PGAI no Setor Habitacional Noroeste - 2ª etapa

Andamento
Normal

Realizar Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Placa da Concluída
Mercedes
Executar acordo de Cooperação Técnica - EME n.º 12-046Andamento
00/2012 assinado entre Terracap, CAESB e Exercito
Normal
Brasileiro, visando a recuperação ambiental rodoferroviária
de Brasília

Plano de trabalho, relatório de andamento, levantamento arqueológico e
estudo de impacto ambiental concluídos. Aguardando agendamento de
audiência pública pelo IBRAM/DF.
Plano de Manejo aprovado pelo IBRAM/DF.
Entregue relatório quinzenal 28 ao 33, bimestral 8. O relatório bimestral
não foi pago, sendo o valor R$ 171.098,44 colocado em restos a pagar.
Aguardando aprovação da direção quanto ao plano de trabalho do
convênio apresentado pela SINESP. Os projetos foram elaborados.
Aguardando a aprovação do projeto de lançamento da drenagem. 2015:
Produto 2 - PCA/PRAD foi entregue e aprovado. O pagamento da fatura no
valor de R$ 79.224,14 foi realizado em agosto.
Continuidade do monitoramento de 231.255 mil mudas no Pátio
Rodoferroviário, empresa irá iniciar o preparo do solo, controle de formigas
e adubação para plantio do restante. Plantio de 131 mil mudas finalizado,
iniciando-se o monitoramento. Início do plantio de 40.000 mudas restantes
e monitoramento das demais.

A Terracap promove estudos e pesquisas para identificar oportunidades de novos empreendimentos,
estabelecendo a melhor forma de uso e ocupação, elabora estudos prévios de viabilidade técnica, mercadológica, social e
ambiental, demonstrando os custos e benefícios dos novos empreendimentos.
Além disso, elabora planos de negócios dos empreendimentos imobiliários, detalhando o cronograma de
atividades, os atores envolvidos e os prazos; formata novos modelos de empreendimentos imobiliários inovadores e
ambientalmente sustentáveis e desenvolve estudos para novos empreendimentos, considerando a experiência de projetos
anteriores e as diretrizes estratégicas.
No âmbito de estudos e pesquisas foi concluído o trabalho para desenvolver metodologias de avaliação de
projetos de exploração de recursos minerais com a entrega dos seguintes produtos: o plano de trabalho, a metodologia de
avaliação e estrutura padrão dos modelos de avaliação, estudos de caso e relatório final.
Destacam-se importantes ações relacionadas à administração de negócios, como:
a)

Parque de Exposições Agropecuárias da Granja do Torto (PAGT)

– Retomada do espaço destinado às exposições na Granja do Torto, fato que durava cerca de 30 anos, sem a
participação, na gestão, e muito menos pecuniária, da proprietária do terreno, a Terracap;
– Formalização de Termo de Cooperação para Gestão compartilhada com a Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Rural - SEAGRI;
– Participação no Conselho Gestor do PAGT.
b)

Setor de Diversões Sul / CONIC

– Obras emergenciais de escoramento dos estacionamentos, sob pena, de provocar a demolição de várias
áreas do prédio, conforme laudo da Defesa Civil;
– Retomada dos imóveis da Terracap;
– Elaboração de estudos de reforma e revitalização.
A Terracap enviou correspondências à Secretaria de Estado de Trabalho e à Secretaria de Estado de Cultura do
Distrito Federal solicitando a desocupação e restituição do imóvel até 31/12/2015.
Foi realizada Auditoria Especial para análise de atos e fatos relacionados aos bens imóveis T-2, T-3 e T-4 do
Setor de Diversões Sul / CONIC. Em sua conclusão o relatório aponta situação precária dos imóveis do CONIC ante o péssimo
estado de conservação, fato que vem agravando algumas patologias estruturais das edificações, pondo em risco a saúde de
terceiros, além de um custo mensal aproximado de R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) com vigilância e energia
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elétrica. Diante desses fatos foi instaurado processo para apuração de responsabilidade administrativa pelas desconformidades
constatadas na gestão dos imóveis.
c)

Clube Primavera - Taguatinga

– Situação de irregularidade datada da década de 1980;
– Demanda do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para que na área seja feita um
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD e, a partir deste seja implementado o projeto decorrente dos estudos;
– Contratação de estudos, já homologada e assinada para realização dos estudos que classificarão as
intervenções necessárias à utilização sustentável da área;
– Realização de estudo para alterar o projeto urbanístico e promover a regularização fundiária e a adequação
territorial do imóvel, conquanto relatório PRAD;
– O projeto que altera o lote foi concluído e encaminhado à Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação - SEGETH para análise. Aguarda ainda conclusão do estudo ambiental e análise dos órgãos envolvidos;
– Em relação à ocupação irregular do imóvel, a invasão foi erradicada no dia 19/10/2015, com apoio da Casa
Militar, SEOPS, AGEFIS e outros;
– Foi solicitada a Administração Regional de Taguatinga a reconstrução do muro que circunda o Terreno do
Imóvel;
– Foi solicitada a NOVACAP retirada de entulho e roçagem de plantas invasoras;
– Foi solicitada a AGEFIS ações de monitoramento e fiscalização da área do antigo clube;
– Foi solicitada a Casa Militar a intensificação das ações de vigilância por parte da Polícia Militar no imóvel.
d)

Pontão do Lago Sul

Foi realizada Auditoria Operacional naquele empreendimento, cujo objetivo foi verificar o cumprimento da
escritura pública de concessão de uso especialmente no que se refere à construção, implantação e exploração comercial das
áreas concedidas, os benefícios gerados, bem como o pagamento da retribuição mensal.
O Relatório Final apontou algumas falhas na execução e na fiscalização do contrato de concessão, bem como
na retribuição financeira incompatível com o potencial do empreendimento, recomendando-se entre outras ações, a
apresentação de um plano de ação relacionado ao desenvolvimento de um plano de negócio que possibilite melhor exploração
da área, estabelecendo taxa de remuneração mais condizente com o empreendimento, assim como, maximização do retorno
financeiro. Nesse sentido foram desenvolvidas ações para elaboração do Plano de Gestão do empreendimento que se encontra
em fase de elaboração; e a notificação da Concessionária para apresentação de cronograma de ações e compromissos
contratuais para cumprimento das cláusulas do edital de licitação, sob pena de cancelamento da concessão.
e)

Centro Esportivo de Brasília, realizou-se as seguintes ações:

– Termo de Referência e Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para obter os estudos
técnicos de viabilidade – concluídos;
– Preparação do material para divulgação do PMI concluído;
– Divulgação do PMI (primeira do DF): “hotsite” e mídias prontas em três línguas
– Cessão ao GDF de espaços para abrigar parte das secretarias;
– Gestão compartilhada do estádio entre Terracap, Novacap e SETUR até novembro 2015;
– Início da gestão patrimonial da Terracap no Estádio;
f)

alarme);

quebradas;

Complexo da Torre de TV Digital

– Eliminação da infiltração de água nos braços da Torre e no Shaft da cobertura;
– Readequação de todo Sistema de Combate à Incêndio (pressurização, hidrantes, splinkers e quadro de
– Revisão, teste e conclusão de pequenos reparos do Sistema de Ar Condicionado;
– Elaboração de Laudo Técnico da estrutura da Torre;
– Substituição de trechos das placas de concreto ao redor do espelho d’água que estavam trincadas ou
– Revisão em toda iluminação da Torre, com reparo em todos projetores de plasma que estavam queimados;
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– Implantação da acessibilidade em toda Torre com construção e adequações (rampas) de calçadas,
corrimão ao redor do espelho d’água, piso tátil em diversos locais e sinalização dos pontos de acesso e visitação.
– Reabertura da Torre de TV Digital, com o aval da Defesa Civil, depois de dois anos fechada;
– Conclusão das obras para funcionamento completo da operação de Sinal Digital e ocupação completa do
espaço
– Retomada das negociações com as emissoras de classe A;
– Chamada pública para divulgação do interesse em constituir parceria (Manifestação de Interesse Privado MIP);
– Em Elaboração o Termo de Referência e Edital do PMI;

OBJETIVO ESPECÍFICO 004 – Criar parcelamentos urbanos sustentáveis para suprir a demanda por imóveis de
todos os segmentos da sociedade, por meio de elaboração de projetos, registro em cartório de imóveis e
implantação de infraestrutura básica.
Indicadores:
Unidade de Índice mais
Medida
Recente

Denominação do indicador

918

Índice de alienação dos imóveis
ofertados

919

Número de lotes com projetos
urbanísticos

Periodicidade
de
Resultado
Apuração

Apurado
em

%

47

31/12/2010

Anual

Unidade

-

-

Anual

Desejado Em
2013 2014

2012

2015

Desejado

50

53

56

60

Alcançado

34

43

32,82

35,1

Desejado

2.465

2.465

2.466

2.466

Alcançado

8.058

6.448

15.147

11.976

Fonte da
Informação
GECOM /
TERRACAP
GEPRO /
TERRACAP

A criação de parcelamentos urbanos envolve várias etapas que iniciam com a elaboração dos projetos:
urbanístico, ambientais, tráfego, assim como, obtenção das licenças prévia, de instalação e de operação.
Após a elaboração dos projetos e obtenção das licenças, o projeto de parcelamento é registrado em cartório e
só depois os lotes estão disponíveis para serem comercializados para os empreendedores imobiliários e a população,
concedidos para os programas governamentais e doados ao Distrito Federal e a União, seja para suprir a demanda da
população inscrita nos programas habitacionais do Governo ou para construção de órgãos e equipamentos públicos distritais ou
federais.
O indicador de alienação dos imóveis ofertados ficou próximo do apurado em 2014, com índice um pouco acima,
no entanto, a oferta de imóveis foi substancialmente menor do que aquele ano, então mesmo com poucas alienações em 2015
o índice se manteve próximo à média de 36% de alienação, não atingindo os 60% desejados.
Já o indicador do Número de Lotes com Projeto Urbanísticos, o índice foi superado, tendo em vista o registro de
vários lotes que serão listados no item “Informações Complementares”, quando trata de “Registro de Imóveis”. Cabe esclarecer
que o indicador considera, além dos lotes registrados em cartório, aqueles que foram enviados para o registro: URB 133/09 –
Santa Maria, URB 007/14 – Brazlândia e URB 007/11 – Brasília.

Objetivo Específico: 005 – Atender as demandas futuras por lotes, a partir do uso planejado das terras públicas e
da exploração de empreendimentos em áreas públicas, para dar sustentabilidade econômica e financeira ao
Governo.
Indicadores:
Denominação do Indicador

928

Projetos de Negócios
implantados

931

Ações de estudos de
prospecção e urbanísticos
executadas

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de Apuração

%

-

-

Anual

Unidade

-

-

Anual

Desejado em
2013 2014

Resultado

2012

Desejado

25

25

25

25

Alcançado

0

36

0

0

Desejado

12

3

4

5

Alcançado

1

4

2

2

2015

Fonte da Informação

DIPRE /TERRACAP

DIPRE / TERRACAP

O indicador que pretende medir o percentual das Ações de Projetos de Negócios Implantados, não apresentou
os resultados esperados, pois, o Plano de Projeto de Negócio foi alterado no exercício de 2014, não condizendo mais com os
sete (07) projetos considerados à época da elaboração do indicador (2011), portanto, o alcance da meta e consequentemente
do índice ficou prejudicado em 2015.
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Quanto ao indicador do número de Ações de Estudos de Prospecção e Urbanístico Executados, esclarece-se
que das 5 (cinco) ações de estudo de prospecção e urbanístico desejadas para alcançar em 2015, uma foi cancelada em 2015
(Projeto Downtown - SMAS Trecho 3 Lote 8 - Projeto de Negócio); outra foi realizada em 2014, (Interbairros 3ª Etapa Trecho 1 Col. Agr. Vereda da Cruz - Estudo de Formatação) e as outras três não foram realizadas (I- Polo Multifuncional do Torto Modelo Conceitual; II- Área situada entre o Setor de Embaixadas Norte e a Vila Planalto - Proposta de Ocupação e III- Área
situada entre as Quadras Econômicas Lúcio Costa (QELC) e o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC) - Proposta de
Ocupação). No entanto, duas ações que estavam programadas para 2014 foram realizadas em 2015 (I- Portal Oeste da EPTG Estudo de Formatação; II- PMI visando a obtenção dos estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica e Projeto de
Negócio, para a estruturação de parceria público-privada para a gestão, operação e manutenção do Centro Esportivo de
Brasília) o que tornou o indicador alcançado em 2 de 5 ações desejadas.
Demais informações acerca das realizações no âmbito desse objetivo específico encontram-se no item
“Informações Complementares”, quando é tratado da “comercialização de imóveis”.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO GERAL: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL
0003 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS
0003 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6225

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
1.600.000
0

0
0

1.600.000
6.000.000

0
0

0
0

6.000.000
7.600.000

0
0

A Terracap, por ser a Empresa responsável pela administração das terras públicas do Distrito Federal
localizadas em áreas urbanas ou rurais, é, também, corresponsável, juntamente com outras Secretarias de Estado que
desempenham ações relativas ao Programa de Regularização Fundiária constante no PPA 2012-2015.
A regularização de parcelamentos seguem os mesmos trâmites da criação de parcelamentos novos, envolvendo
várias etapas que vão desde a elaboração dos projetos urbanísticos, ambientais, implantação de infraestrutura, obtenção das
licenças ambientais até o registro em cartório, para, só então, serem vendidos em licitação, com preferência de compra pelos
ocupantes. A regularização das áreas rurais envolve ainda questões de divisão e limites entre o que é público e privado,
problema que vem desde a época em que se fixou o limite do quadrilátero do Distrito Federal.
As ações da Terracap neste Programa dizem respeito à regularização de áreas urbanas ocupadas de forma
indevida em anos anteriores, assim como de áreas rurais cujos ocupantes estavam com os contratos de concessão de direito
real de uso vencido a vários anos e outros que ocuparam de forma irregular, isto é, sem nenhum contrato firmado. No ano de
2015, a Terracap não realizou investimentos relativos a ações necessárias à regularização de áreas ocupadas de forma
irregular.
De todo modo, mesmo sem gastos orçamentários em 2015, no tema Regularização Fundiária, além da
elaboração e acompanhamento dos projetos destacam-se as ações:
– Manutenção do banco de informações sobre as áreas de propriedade da Terracap, situadas em Zona
Urbana e inseridas em Setores Habitacionais, que são objeto de constantes tentativas de implantação de parcelamentos
irregulares;
– Levantamento e atualização de informações para definição dos projetos prioritários de regularização
fundiária para o Plano de Negócio da empresa;
– Elaboração de Projeto de Lei Complementar de Alienação de Unidades Imobiliárias e Contrato de
Concessão de Uso de Ocupações Urbanas consolidadas;
– Participação em Grupos de Trabalhos: ZEE, LUOS, Divisão de Regiões Administrativas, Diretrizes de áreas
de Regularização em APM, Projeto Brasília 2060, Fórum Regularização Fundiária, Doação de Áreas; e
– Revisão de Termos de Referência para a contratação de novos Projetos Integrados de Regularização para
as ARINE Sucupira, Privê no Lago Norte e Taquari I, II e III.
– Revisão do projeto de regularização do Setor Habitacional Bernardo Sayão e revisão para registro do projeto
de regularização do Setor Habitacional Vicente Pires Trecho 1 (antiga Gleba 3).
Apesar de não possuir objetivo específico da Terracap para este fim, cabe ressaltar as ações para regularização
das igrejas e templos pela Empresa:
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– Processo inédito para regularizar templos religiosos e entidades de assistência social que tenham se
instalado até 31 de dezembro de 2006;
– Total de processos administrativos instruídos até dezembro de 2015: 99 processos;
– Total de processos administrativos com avaliações realizadas até dezembro de 2015: 60 processos;
– Valor aproximado considerando as avaliações realizadas até dezembro de 2015: R$ 50.476.025,38;
– Igrejas Históricas: Igrejinha da 307 sul, Igreja São Miguel Arcanjo e Igreja Nossa Senhora de Guadalupe e
Nossa Senhora da Saúde (Escrituradas);
– Foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de não incidência de juros remuneratórios
e/ou compensatórios nos financiamentos dos imóveis. O projeto foi sancionado pelo Governador no dia 28/12/2015 por meio da
Lei Complementar 905/2015.

Objetivo Específico: 003 – Regularizar a situação fundiária das áreas públicas rurais, por meio da divisão das
terras em comum com particulares, da elaboração de Projetos de parcelamento rural, e da celebração de Contratos
de Concessão de Direito Real de Uso para exploração das terras públicas rurais.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade de
Apuração

Área
georreferenciada

%

22

30/06/2011

Anual

895
897

Contratos de CDRU
realizados

%

2,17

30/06/2011

Anual

Resultado

Desejado em
2012 2013 2014 2015

Desejado

50

77

88

100

Alcançado

27

62

35

35

Desejado

26

49

73

100

14

18,6

23

Alcançado 6,07

Fonte da
Informação
GETOP /
DITEC/
TERRACAP
DIRUR/
TERRACAP

Neste exercício, não foi realizado administrativamente nenhum georreferenciamento de áreas, tendo em vista
algumas dificuldades, tais como: falta de recursos humanos qualificados (necessidade de contratação de mais engenheiros
agrimensores) para análise da documentação e aferição de limites das poligonais; dificuldade de obtenção de anuências de
confrontação e na análise de documentação; e, aumento da demanda de regularização de áreas urbanas para programas
habitacionais do governo do Distrito Federal.
Desta feita, para fins de oportunidades de melhoria para viabilização de uma melhor aferição do indicador “área
georreferenciada”, indicou a necessidade de contratação de 16 (dezesseis) profissionais habilitados a realizarem análises
fundiárias para auxiliar na preparação dos imóveis a serem georreferenciadas; e, revisão das metas para os próximos anos,
haja vista que a maioria das áreas desembaraçadas já foram georreferenciadas, restando áreas com maior complexidade de
análise e com demandas judiciais.
O indicador que consta do PPA 2012-2015, que tomou como meta uma área de 300.000 hectares foi alcançado
um total de área georeferenciada de 105.000 hectares acumulado até 2015, o que corresponde ao alcance de 35% do índice
previsto para o indicador no período. Cumpre esclarecer que o índice de 62% apresentado como alcançado no ano de 2013 foi
calculado erroneamente, quando o correto seria 34,5%, pois foi somado os 27% apurado em 2013. O índice alcançado foi bem
inferior ao desejado devido à força de trabalho reduzida e a demanda externa de assuntos fundiários.
Na área de regularização rural, as áreas rurais do Distrito Federal passaram a ser regularizadas aos seus
legítimos ocupantes. Foram entregues as 12 primeiras escrituras devidamente matriculadas na região de Planaltina. Este marco
histórico do Governo do Distrito Federal deverá conferir aos produtores rurais segurança jurídica e o almejado acesso a
financiamentos de investimento que, por consequência, ensejará o aumento da produtividade, a geração de emprego e lucro no
campo, contribuindo para a economia do DF.
Estava previsto, em 2015, que fossem regularizados 810 (oitocentos e dez) contratos de concessão das terras
públicas rurais de CDRU (Contratos de Direito Real de Uso). Deste universo, foram efetivamente regularizados, apenas, 122
(cento e vinte e dois) contratos, representando 15,06% respectivamente ao último exercício de gestão do PPA 2012-2015. Por
outro lado, acumuladamente ao período 2012-2015, deveriam ser regularizados 3.000 (três mil) contratos, o que não se
configurou, de fato, em virtude de terem sido regularizados, somente, 680 (seiscentos e oitenta) contratos, representando 23%.
Com isso, verificou-se que o índice atingiu um baixo resultado, não conseguindo atingir nem ao menos a meta estabelecida
(prevista) para o primeiro ano (2012) de gestão do PPA 2012-2015, haja vista mudança na legislação que trata a matéria
concernente, incorrendo em morosidade dos atos / fatos administrativos.
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Objetivo Específico: 004 – Regularizar os parcelamentos urbanos localizados em terras públicas do Distrito
Federal, por meio da elaboração de estudos ambientais, projetos urbanísticos, registro em cartório de imóveis, e
implantação de infraestrutura básica.
Indicadores:
Desejado em
Unidade de Índice Mais Apurado Periodicidade de
Fonte da
Resultado
Medida
Recente
em
Apuração
Informação
2012 2013 2014 2015
Desejado
Número de ações
24
32
40 GEREF / DITEC /
1324 necessárias à regularização
Unidade
12
31/01/2011
Anual
TERRACAP
Alcançado
16
17
17
(acumulativo)
Denominação do Indicador

As áreas de regularização urbana envolvem ações de outros órgãos do Governo do Distrito Federal o que
provoca atrasos nas ações planejadas pela Terracap para o exercício. O público-alvo beneficiado é identificado pela população
da ARINE – Área de Regularização de Interesse Específico e pelo Setor Habitacional passível de regularização.
Em 2015, visando alcançar esse objetivo específico e o indicador, a Empresa focou suas ações na
Regularização do Setor Habitacional Arniqueira; da ARINE Bernardo Sayão e as ocupações irregulares do Setor de Mansões
Park Way (Mansões Paraíso e Ponte de Terra). Assim, as ações necessárias à regularização de parcelamentos urbanos,
relativas ao indicador acima, ficou abaixo do desejado, pois as ARINES consideradas ainda estão em fase de aprovação do
projeto de infraestrutura pelas concessionárias de serviços públicos, salvo a ARINE Bernardo Sayão que está em fase de
aprovação.
O quadro abaixo discrimina a área, quantidade de lote e população beneficiada dos projetos de regularização
fundiária, além das quatro consideradas no indicador relativo ao número de ações necessárias à regularização fundiária:
Regularização Fundiária de Áreas Urbanas
Projetos
Setor Habitacional Arniqueira e Setor
Habitacional Bernardo Sayão
Setor Habitacional Ponte de Terra e
ARINE Mansões Paraíso

Área do Empreendimento

Quantidade de Lotes

População Beneficiada

Arniqueira: 1.234,11 ha

Arniqueira: 6.717 unidades;
Bernardo Sayão: 1.813 unidades.

Arniqueira: 47.656 habitantes; Bernardo
Sayão: 6.266 habitantes.

SH Ponte de Terra: 4.429
unidades e ARINE Mansões
Paraíso: 382 unidades

SH Ponte de Terra: 23.299 habitantes

Bernardo Sayão: 354,75 ha
SH Ponte de Terra: 936,06 ha
ARINE Mansões Paraíso: 33,07
ha

ARINE Mansões Paraíso: 1.551
habitantes

Setor Habitacional Dom Bosco

SH Dom Bosco – Etapa I e III:
273,19 ha

SH Dom Bosco – Etapa I e III:
681 unidades

SH Dom Bosco – Etapa I e III: 2.676
habitantes

Setor Habitacional Boa Vista

SH Boa Vista – Trecho I e II:
126,03 ha

SH Boa Vista – Trecho I e II: 763
unidades

SH Boa Vista – Trecho I e II: 6.189
habitantes

SH São Bartolomeu – Trecho I:
100,75 ha

SH São Bartolomeu – Trecho I:
894 unidades

SH São Bartolomeu – Trecho I: 2.924
habitantes

Jardim Botânico etapas I, II e IV:
376,55 ha
SH Torto: 243,39 ha

Jardim Botânico etapas I - II e IV:
2.745 unidades
SH Torto: 898 unidades
ARINE Porto Seguro: 293
unidades

Jardim Botânico etapas I, II e IV: 10.897
habitantes
SH Torto: 2.864 habitantes

SH Vicente Pires – Glebas 1 e 3:
6.781 unidades

SH Vicente Pires – Glebas 1 e 3:
15.700 habitantes

Setor Habitacional São Bartolomeu
Setor Habitacional Jardim Botânico
Setor Habitacional Torto
Área de Regularização de Interesse
Específico – ARINE Porto Seguro
Setor Habitacional Vicente Pires

ARINE Porto Seguro: 60,35ha
SH Vicente Pires – Glebas 1 e 3:
723,09 ha

ARINE Porto Seguro: 890 habitantes
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
9584 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO- PLANO
PILOTO
9585 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS - REFORMA DO KARTÓDROMO - GUARÁ- GUARÁ
3078 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA
0005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA-- PLANO
PILOTO
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
9625 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
4091 - APOIO A PROJETOS
5826 - APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
107.165.703
0

0

105.565.703

0

0
0

1.600.000
2.500.000

0
0

0
0

2.500.000
5.239.000

0
74.737

0
0
0
0

5.239.000
5.540.000
5.540.000
120.444.703

74.737
3.170.000
3.170.000
3.244.737

A Terracap desempenha ações no âmbito do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos do Governo do
Distrito Federal, dando a sustentabilidade financeira necessária. Esse Programa agrega ações de Reforma e Ampliação do
Estádio Nacional de Brasília, Reforma de Espaços Esportivos – tais como Autódromo e Kartódromo do Guará, Construção e
Reforma de Quadras de Esportes e de Vilas Olímpicas em várias regiões administrativas do Distrito Federal, bem como apoio a
projetos esportivos.
Muito embora Brasília tenha sido uma das cidades-sede onde foram realizados jogos da Copa do Mundo 2014,
e como também será no futebol em 2016 nas Olímpiadas do Rio de Janeiro, os investimentos em 2015 vinculados a este
Programa de Trabalho foram muito reduzidos quando comparados a anos anteriores, em virtude da situação financeira e
econômica do Brasil com consequência à operacionalização da Companhia. Com isso, a carga investida foi sobretudo em apoio
a projetos esportivos (patrocínios diversos).
Desta maneira, o gasto em investimentos em quadras de esportes foi de R$ 74.737,00 representando 2,30% do
valor total investido. Em contrapartida, o apoio a projetos esportivos representa 97,70%.
Sendo a Terracap uma empresa cuja atividade principal tem como função o Comércio, também estão inseridas
ações de divulgação da marca empresarial por meio do apoio a eventos esportivos realizados no Distrito Federal. Por ser uma
empresa pública, que contabiliza suas contas de acordo com a Lei das S/A, os incentivos financeiros concedidos são deduzidos
do imposto de renda devido pela Empresa, observado o limite de 1% (um por cento) de acordo com a Lei Federal nº
11.438/2006 de Incentivo ao Esporte. Dentre as ações realizadas destacam-se: o Projeto Amigos do Vôlei, com quatro jogos e
média de público de 6 mil pessoas em cada; as duas etapas do Brasília Stock Car, com média de 35 mil pessoas em cada; a
13º Edição de 6 horas de Kart, com um público de aproximadamente 500 pessoas; Associação Esportiva Arimateia com
estimativa 15 mil pessoas; 3ª Corrida do Metroviário com estimativa de 1.500 participantes; e, Instituto Viver Basquetebol com
estimativa de 25 mil pessoas.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3247 - REFORMA DE FEIRAS
9224 - REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIADISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6207

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA
4.049.000

0
0

4.049.000
4.049.000

EXECUTADO
51.350
51.350
51.350

Atuando com a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, além de executar suas atividades
finalísticas, a Terracap promove a sustentabilidade financeira que possibilita a execução de obras e serviços no Programa de
Desenvolvimento Econômico. A principal ação neste sentido, diz respeito a reforma de feiras. Para tal finalidade foram
investidos R$ 51.350,00.
A única ação que houve investimento foi realizada parcialmente, refere-se a cobertura da Feira do Produtor
Rural de Ceilândia, onde foram executados 22 m³ de fundação com 80.766 kg de estrutura de aço e 172,75 m de eletroduto
galvanizado e 5.280 m² de cobertura e fechamento lateral.
As outras 3 (três) ações – Reforma da Feira Permanente do Gama, Implantação da rede elétrica da Feira
Permanente do Gama e Reforma da Feira Permanente de Taguatinga – foram excluídas do Convênio n.º 73/2011 por decisão
da Diretoria Colegiada da Terracap.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6213 – SANEAMENTO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL
0004 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-ENTORNO
TOTAL DO PROGRAMA 6213

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
1.000.000
0

0
0

1.000.000
1.000.000

0
0

A Terracap participa do Programa de Saneamento na Implantação do Sistema Produtor de Água da Usina de
Corumbá Sul, especificamente, na execução da adutora de água bruta do Rio Corumbá. Até 2014 foram executados 14.513
metros da adutora, que corresponde a 53% da obra. Em 2015 não houve repasse de recurso, culminando no cancelamento do
Convênio com a Secretaria de Obras. A obra está sendo executada pela CAESB com recursos de outras fontes.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS
9565 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIADISTRITO FEDERAL
1689 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO
0010 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO--DISTRITO FEDERAL
2316 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS
E VIADUTOS
0012 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E
VIADUTOS-PONTE JK- PLANO PILOTO
0013 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E
VIADUTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO
3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS
5326 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIADISTRITO FEDERAL
3125 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO
SUDOESTE
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO
SUDOESTE--DISTRITO FEDERAL
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO
NORTE
0006 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO
NORTE-BRT NORTE-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA
25.479.297

EXECUTADO
0

0
0
0

25.479.297
1.000.000
1.000.000

0
0
0

0

9.940.000

436.757

0

4.440.000

436.757

0
0

5.500.000
500.000

0
0

0

500.000

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

0
0

1.000.000
38.919.297

0
436.757

Apesar da programação de diversas ações no Programa de Transporte Integrado e Mobilidade, tais como –
Recuperação de rodovias, Construção de anel viário, Manutenção de pontes, Implantação de ciclovias e Implantação de
corredores de transporte coletivo, não houve realização dos investimentos previstos, salvo das obras para recuperação do
sistema SAT – Ponte JK – no qual foi executada 82,86% do levantamento geométrico e greide da ponte, monumentação dos
blocos de fundação, bem como 65,22% dos serviços de revisão e monitoração da Ponte. Com isso, os recursos despendidos,
em 2015, foram da ordem de R$ 436.757,00.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
5773 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
4091 - APOIO A PROJETOS
5825 - APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

0

5.364.000

148.692

0
0
0
0

5.364.000
2.000.000
2.000.000
7.364.000

148.692
1.224.444
1.224.444
1.373.136

A contribuição da Terracap no desenvolvimento da promoção da cultura do DF, neste exercício, foi na realização
de ações de reformas de edificações e espaços culturais, quais sejam: instalação de plataforma de deslocamento inclinado para
transporte de cadeiras de rodas no Museu da Cidade, Museu Lúcio Costa e Panteão da Pátria.
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Por outro lado, o apoio a projetos culturais teve gasto substancial representando 89,17% do total investido no
Programa. Em 2015 a Terracap investiu em projetos culturais que contribuem para divulgação de sua marca. Por ser uma
empresa pública, que contabiliza suas contas de acordo com a Lei das S/A, os incentivos financeiros concedidos são deduzidos
do imposto de renda devido pela Empresa, observado o limite de 4% (quatro por cento) de acordo com a Lei Federal nº
8.313/91 – Rouanet, nos casos em que o apoio está enquadrado.
Entre os projetos apoiados, também destacam-se apoiou a importantes projetos culturais, tais como: Festa –
Brasília 55 Anos com a participação de 40 mil pessoas, Clube do Choro – Projeto para Dominguinhos – com 60 mil pessoas, na
Praia Social com 1.920 alunos, Projeto São João do Cerrado com 100 mil pessoas, Festa do Morango com 30 mil pessoas,
Projeto Green Move com 150 mil pessoas, 48ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com 40 mil pessoas e o
Porão do Rock com 20 mil pessoas.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6230 – TURISMO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2396 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
5285 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV
0005 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6230

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

0
0
0
0
0

5.176.000
5.176.000
2.827.000
2.827.000
8.003.000

EXECUTADO
3.255.113
3.255.113
128.054
128.054
3.383.166

No programa de turismo foram realizadas as despesas do Convênio 72/2011, que tem por objeto a execução de
serviços de recuperação e reforço estrutural da Torre de TV, além disso, foram realizadas obras de modernização de suas
escadas e elevadores e a urbanização do Jardim Burle Marx.
Nesse programa também foram pagas energia elétrica, água, vigilância e demais despesas para manutenção da
Torre de TV Digital.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9809 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA
DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF
3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS
IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
0017 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA- PLANO PILOTO
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA- PLANO PILOTO
4146 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS
0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS--DISTRITO
FEDERAL
4237 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

0

12.200.000

0

0

12.200.000

0

0

8.000.000

6.521.918

0
0

8.000.000
14.847.000

6.521.918
7.158.385

0
0

14.847.000
500.000

7.158.385
213.383

0
0

500.000
8.486.000

213.383
301.393

0
0

8.486.000
1.000.000

301.393
28.614

0
0

1.000.000
3.850.000

28.614
83.285

0
0

3.850.000
2.000.000

83.285
0

0
0

2.000.000
251.350.000

0
223.660.763

0
0

251.350.000
25.650.000

223.660.763
24.959.631

0

25.650.000

24.959.631
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AÇÃO/SUBTÍTULO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL
8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO
FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCOMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL

Relatório Anual de Atividades 2015 – TERRACAP
DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
0
0

22.800.000
22.400.000

10.674.995
10.409.340

0
0

400.000
276.212.000

265.655
57.558.522

0
0

276.212.000
626.895.000

57.558.522
331.160.888

O Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, constante no PPA é um programa comum a todas
as unidades orçamentárias do governo do Distrito Federal, portanto, não possui um objetivo específico. Esse programa agrega
todas as ações realizadas de forma contínua e necessárias à manutenção da máquina administrativa, realização das atividades
meio e fim e operações especiais.
Em 2015, a Terracap realizou para essas ações, despesas de aproximadamente R$ 339,5 milhões. Dentre as
despesas com atividades de custeio destacam-se administração de pessoal, no valor de R$ 223,7 milhões; manutenção
administrativa, no valor de R$ 57,6 milhões; concessão de benefícios, no valor de R$ 29,4 milhões e; publicidade e propaganda,
no valor de R$ R$ 14,6 milhões.
Observa-se que a redução no número de empregados terceirizados prestando serviços na Terracap nos últimos
quatro anos, deve-se, sobretudo, a redução na área de Fiscalização e Informática.
No caso da fiscalização, o prazo de vigência do contrato expirou em outubro de 2013 e não foi renovado desde
então, motivo pelo qual o valor zero é apresentado desde aquele ano.
Já na área de informática, com a mudança dos contratos para ponto de função, o número de funcionários
presentes na Empresa é variável em torno da demanda, isto faz com que não tenhamos um número definido de empregados
terceirizados para este fim.
Por fim, vale ressaltar que dos terceirizados, 11 empregados da limpeza, 22 vigilantes e 6 brigadistas estão
lotados na Torre de TV Digital.
Segue a evolução no número de empregados terceirizados nos últimos 4 anos:
Evolução do Número de Empregados Terceirizados
Contratos
Terceirizados

2012

2013

2014

2015

Atividade de atuação

Fiscalização*

48

0

0

0

Fim

Limpeza**

78

79

79

79

Meio

Segurança**

134

130

130

122

Meio

Brigada de Incêndio**

18

18

18

18

Meio

Informática***

38

0

0

0

Meio

316

227

227

219

2012

2013

2014

2015

Total

150
100
50
0
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Nessa ação estão os benefícios previstos nas legislações, bem como outros derivados do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT). Essas despesas totalizaram R$ 67,35 milhões. Cabe esclarecer que na tabela abaixo estão computadas as
despesas financeiras, que incluem Restos a Pagar, além de alguns benefícios que são classificados orçamentariamente em
Administração de Pessoal, portanto, há diferença em relação ao quadro da execução orçamentária.
Concessão de Benefícios aos Empregados
Programas

2012

2013

2014

2015

R$

R$

R$

R$

Auxílio Alimentação

11.012.611

10.743.527

15.826.204

22.713.106

7.665.194

8.613.108

9.192.127

11.409.764

Participação nos resultados *

11.174.961

11.689.242

13.787.617

20.426.663

Funterra *

12.252.768

9.503.760

10.931.634

11.320.210

1.549.501

1.581.287

1.605.476

1.200.527

540.912

496.512

411.016

275.525

Plano Odontológico

0

0

55.168

60.891

Seguro de Vida **

0

0

198.315

225.473

Plano de Saúde

Auxílio Creche
Bolsa Escola

Total
44.195.946
42.627.436
51.754.074
* Orçamentariamente essas despesas estão na ação Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília, natureza de despesa 1.
** Não havia separação das despesas com seguro de vida até o ano de 2014.

67.345.795

No ano de 2015, com vistas a atualizar os conhecimentos técnico e administrativo, os empregados da Terracap
participaram de 29 eventos de capacitação. Comparando-se os números apresentados com os dos exercícios anteriores,
percebe-se que, apesar de 2015 ter tido apenas um evento de capacitação a menos que 2014, houve grande redução no
número de inscritos, queda de 66,9%. Entretanto, o investimento médio por empregado foi de R$ 233,1 contra R$ 193,4 no
exercício anterior.
Treinamento e Desenvolvimento do RH
Ano

Eventos Realizados

Número de Inscritos

R$

Investimento por
Empregado (R$)

2012

48

293

244.913,13

835,88

2013

101

1.136

99.715,00

87,78

2014

30

1.493

288.796,45

193,43

2015

29

494

115.153,10

233,10

Média

52

854

187.144

338

1.600

120

1.493

1.400

101

100

1.136

1.200

80

1.000
800

60

600

48

40

400

293

494

200
0

30

20

29

0
2012

2013

2014

Número de Inscritos

2015

2012

2013

2014

2015

Eventos Realizados

A Terracap tem vários contratos para manter a infraestrutura de rede e de tecnologia da informação, realizar
manutenções corretivas, adaptativas, evolutivas e desenvolvimento de novos sistemas informatizados, manter serviços de
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solução de impressão, manter serviços de empregados terceirizados por meio do sistema de ponto de função, entre outras
despesas. Essas totalizaram aproximadamente R$ 6,52 milhões em 2015.
A fiscalização tem como intuito resguardar o patrimônio fundiário, bem como preservar o estoque de unidades
imobiliárias, pertencentes ao patrimônio da Companhia, combatendo a grilagem nas terras de sua propriedade, no intuito de
coibir a ocupação desordenada no quadrilátero do Distrito Federal.
Conforme Decreto 32.898 – 03/05/2011 e Portaria 35 – 10/10/2011, a Terracap deve colaborar com os sistemas
governamentais de proteção ambiental e de proteção do Território do Distrito Federal, apoiando as iniciativas do Governo do
Distrito Federal e de seus Órgãos de administração direta ou indireta na erradicação e prevenção de ocupações irregulares.
Assim, a Empresa atua em consonância com a Agência de Fiscalização do Governo (AGEFIS) na fiscalização e
vistoria de terras públicas, identifica e cadastra ocupações irregulares e invasões, assim como fornece informações para
reintegração judicial dos imóveis públicos sob a administração da Empresa.
Foi assinado Acordo de Cooperação com a AGEFIS, visando à cooperação mútua para o desenvolvimento de
ações de prevenção e erradicação de invasões, bem assim de quaisquer outras situações que configurem violação as normas
do Distrito Federal ou Federal, as quais devam ser tuteladas pelos entes.
No quadro a seguir, encontram-se discriminadas ações realizadas pela Terracap no âmbito desse Acordo com a
Agefis:
Unidade de
Medida

Tipo de Atividade

2012

2013

2014

2015

Vistoria e Fiscalização em atendimento processos e
expedientes

und.

Levantamento de benfeitorias

und.

64

47

57

76

Erradicação de ocupações em áreas públicas

und.

3.503

3.164

7.099

7.232

Demolições em apoio ao SIV-SOLO

und.

610

540

483

103

Manutenção e construção de cercas

m

52.148

31.425

0

4.730

Cercas e muros demolidos

m²

314.692

169.896

322.483

80.450

44

44

20

20

Áreas de vigilância permanente

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

5.807

und.

322.483

314.692

8.719

7.099

8.000
6.000
4.000

169.896
80.450

2.000

3.503
610

2013

2014

Cercas e muros demolidos

2015

4.921

7.232

3.164
540

483

103

0
2012

2012

3.448

2013

2014

2015

Demolições
Erradicacão Ocupação de área pública

No ano de 2015, pela primeira vez, o Escritório de Gestão Estratégica (EGEST) liderou a definição das metas do
Programa de Participação nos Resultados (PPR). A consequência foi um programa mais audacioso que arrecadou
aproximadamente R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) para a Terracap. Durante o programa, nove áreas da
empresa criaram painéis gerenciais com informação estratégica retiradas dos sistemas da Terracap ou de sistemas de outros
órgãos e empresas públicas.
Também neste exercício, o EGEST implantou uma nova versão do sistema GPP (Gestão de Programas e
Projetos) que possibilita alimentar os indicadores estratégicos, de projetos e processos. Assim, por meio do Sistema GPPv2, o
escritório realizou o monitoramento virtual e acompanhamento dos projetos Estratégicos e Planos Operativos da Terracap,
além de monitorar o Acordo de Resultados 2015. Esse acordo foi fruto de um compromisso da Terracap com o GDF para o
alcance de resultados necessários para alavancar projetos do Governo.
Destacam-se as principais entregas do acordo:
– Regularização fundiária do Setor Habitacional Vicente Pires - Gleba 3, totalizando 1.099 lotes:
– Publicado no DODF nº 214 de 09/11/2015 do Decreto n.º 36.865 que dispõe sobre a criação da Comissão
para avaliação e acompanhamento da implantação dos equipamentos públicos necessários ao processo de regularização
fundiária do Setor Habitacional Vicente Pires;
– Regularização do Parcelamento Rural: Fazenda Boa Vista:
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– Entrega concluída, do total de 40 unidades, houve o registro de 12 escrituras e as demais dependem da
manifestação/documentação dos beneficiários;
– Conclusão da reforma da Torre de TV Digital:
– Reinaugurada em 12/10/2015, conforme informações da NOVACAP;
– Retomada das obras de infraestrutura do Setor Habitacional Noroeste - Etapa I:
– Realizada a contratação de empresa especializada para fornecimento, preparo do solo e plantio de grama
esmeralda, para composição do paisagismo do Setor Noroeste;
– Venda de terrenos e imóveis da Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB:
– Por meio do Projeto de Lei Nº 646/2015 fica autorizada a alienação de alguns imóveis da SAB pela
Terracap;
– Redução de encargos ao comprador da Terracap:
– A Decisão nº 14/2015 do Conselho de Administração, publicada em 28/07/2015, no Diário Oficial do Distrito
Federal, autoriza a prorrogação do prazo da obrigação de construir a todos interessados em 50% (cinquenta por cento) em
contratos que estejam vencidos ou vigentes na data da decisão, contado a partir do término da previsão contratual da
obrigação.
A Empresa gastou aproximadamente R$ 7,16 milhões com pagamento de energia elétrica, água, vigilância,
entre outras despesas para manutenção dos próprios da Terracap.
A Terracap realizou despesas de aproximadamente R$ 14,60 milhões com a contratação de agências de
publicidade, tendo como objeto a publicidade institucional, de utilidade pública, mercadológica e legal (DOU, DODF etc).
Estão também inseridas no Programa 6004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, ações que, por suas
características, são consideradas no Orçamento como investimentos, uma vez que tratam de reformas e construções em
próprios e aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das suas atividades. Em 2015, para
essas ações, os investimentos foram de aproximadamente R$ 330 mil, com o objetivo de manter as suas instalações físicas em
bom estado de conservação, para ocupação dos empregados e atendimento aos clientes.

PROGRAMA: 0001 – OPERAÇÕES ESPECIAIS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA INTERNA
0014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA INTERNA-- PLANO PILOTO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAPDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

9.153.000

8.551.403

0
0

9.153.000
8.800.000

8.551.403
7.678.228

0
0

8.800.000
26.953.000

7.678.228
16.229.631

O Programa 0001 – Operações Especiais agrega ações que, por suas características, são consideradas no
Orçamento como código vazio, isto é, não criam produtos e não geram resultados mensuráveis. São ações de pagamento de
sentenças judiciais cíveis e trabalhistas, indenizações e restituições e de pagamento de amortização e encargos da dívida. Em
2015, essas ações totalizaram aproximadamente R$ 25,1 milhões (70% do autorizado).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A comercialização de imóveis por meio de licitação pública é a principal atividade finalística da Terracap. É por
meio desta que a Empresa arrecada a receita para investir em obras de infraestrutura dos parcelamentos urbanos, obras de
urbanização e demais obras e serviços de interesse institucional e governamental.
Em 2015 foram alienados, por meio de licitação pública, 318 terrenos localizados em setores diversos e com
destinações variadas. O valor total alcançado com as vendas foi de aproximadamente R$ 196,1 milhões, o que representou
15,2% acima do valor mínimo estabelecido nos editais. Dos terrenos ofertados, 35,1% foram comercializados.
As vendas de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 registra um decréscimo de 62 unidades no que se
refere ao número de terrenos vendidos.
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Licitações Públicas
Janeiro a Dezembro 2012/2015
Mínimo do
Alienado*
(C )

% do Valor
Alcançado
(D)/(C )

Nº de
Participantes

1.063.304

28,1

1.334

1.098.809

1.284.561

16,9

1.659

821.122

917.312

11,7

1.193

170.238

196.100

15,2

860

Anos

Lotes Ofertados
(A)

Lotes Alienados
(B)

% de Venda
(B)/(A)

Valor
Alcançado* (D)

2012

1.699

589

34,7

830.168

2013

1.276

548

42,9

2014

1.158

380

32,8

2015

906

318

35,1

* Dados em R$ mil, arredondados.
Fonte: GECOM/DICOM e GEFIN/DIFIN

O indicador de vendas mantém-se sem grandes variações nos últimos 4 (quatro) anos, demonstrando que
geralmente são alienados cerca de 36% dos imóveis ofertados. O que deixou o indicador de vendas próximo a média em 2015,
foi a respectiva diminuição da oferta de imóveis, que reduziu em 252 unidades.

Evolução do Indicador de Vendas
42,9
34,7

32,8

35,1

Lotes Vendidos em Licitação
Oferta X Vendas

1.699

1.276
589

2012

2013

2014

1.158

548

380

906
318

2015
2012

% de Venda

2013
Oferta

2014
Venda

2015

Porém, conforme citado anteriormente, houve uma brusca redução no valor alcançado com as vendas
realizadas, redução de R$ 721,2 milhões quando comparado com 2014, o que impactará a previsão de prestamistas futuros.
Evolução do Valor das Vendas
(em mil)
1.284.561
1.063.304

917.312

196.100
2012

2013

2014

2015

Valor Alcançado* (D)
Destacam-se outras importantes ações no âmbito da comercialização de imóveis:
– Redução das taxas de juros aplicadas em financiamentos deferidos pela Terracap e substituição do
indexador do saldo devedor- Decisão nº 10 de 16/06/2015– CONAD;
– Regulamentação e Autorização da instituição de programa de incentivo a recuperação de créditos –
REFIS - Decisão nº 475- DIRET DE 22/10/2015 e Decisão nº 13 de 24/07/2015– CONAD;
– Prorrogação do prazo da obrigação de construir em 50% em contratos vencidos ou vigentes, não
incidindo multa durante o prazo prorrogado- Decisão nº 14 de 24/07/2015– CONAD;
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DIRET;

– Aprovação de procedimentos para a emissão de Certidão de Crédito- Decisão nº 88 de 18/03/2015 –

– Recuperação de valores de vendas de Editais anteriores (2013/2014) no valor de R$ 138.122.919,76;
– Alteração de edital encerrando obrigação de distrato;
– Controle e redução dos índices de inadimplência dos contratos pós-venda por meio da negativação no
SERASA de 735 contratos no valor de R$ 54.318.509,00;
– Notificação junto ao Cartório de Registro das escrituras com contrato inadimplente - Alienação fiduciária
(redução de inadimplência);
– Implementação de convênio ANOREG (Associação dos Notários e Registradores) para acesso e cobrança
por meio digital das alienações fiduciárias;
– Elaboração da Minuta e Acompanhamento até a publicação da Lei Complementar nº 906, de 28/12/2015
referente : liquidação de dívidas do GDF com alienação de imóveis; alienação de imóveis do GDF; Fundo imobiliário GDF/BRB/
Terracap;
– Publicação da Lei nº 5.565, de 09/12/2015: Venda de terrenos e imóveis da SAB.
Quanto ao Programa de Promoção do Desenvolvimento Integrado e Sustentável – PRÓ-DF vale ressaltar que
em vista de uma das missões da Terracap que visa suprir a demanda de lotes e terrenos do mercado do Distrito Federal foi
desenvolvida ações nesse sentido, para tanto, a Empresa utiliza de várias modalidades de alienação, permitidas por lei, entre
essas a concessão de direito real de uso com opção de compra em áreas de desenvolvimento econômico, para
empreendimentos geradores de renda e captadores de mão de obra. Assim, a Terracap dá a sustentabilidade necessária para
que o governo promova o desenvolvimento econômico por meio do Programa de Promoção do Desenvolvimento Integrado e
Sustentável - PRÓ-DF.
As empresas selecionadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Governo se beneficiam com
incentivo econômico – lote. Num primeiro momento o contrato de concessão de direito de uso do terreno e, posteriormente, o
contrato de venda com descontos significativos no valor do terreno.
Em 2015, foram assinados contratos de Concessão de Direito Real de Uso com opção de compra direta para o
PRÓ-DF, de 9 lotes localizados em áreas de desenvolvimento econômico. Esse número de lotes representou um decréscimo de
94% quando comparado ao mesmo período de 2014, isso porque houve a publicação de vários decretos, como veremos a
seguir.
Concessões - PRÓ-DF
Acumulado até Dezembro
Imóveis Concedidos
Empregos a gerar

Ano

Investimentos (R$ mil)

2012

196

4.507

265.697

2013

167

2.028

157.704

2014

149

3.944

508.428

2015

9

314

7.840

4.507

196
167

3.944

149
2.028
314

9

2012

2012

2013
2014
2015
Imóveis Concedidos

2013
2014
Empregos a gerar

2015

508.428

265.697
157.704
7.840

2012

2013
2014
2015
Investimentos (R$ mil)
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Venda Direta aos beneficiários do Programa PRÓ-DF
Vendas PRÓ-DF
Acumulado até Dezembro
Valor dos
Descontos (R$
mil)

Valor dos Imóveis
(R$ mil)

Valor das Vendas
(R$ mil)

Valor da Venda por
Emprego (R$ mil)

Anos

Imóveis Vendidos

Empregos a Gerar

2012

167

1.779

86.310

48.942

37.368

21,01

2013

124

1.500

101.999

52.034

49.965

33,31

2014

179

4.385

114.952

66.273

48.680

11,10

2015

11

69

5.562

2.272

3.290

47,69

Após cumprir todos os itens acordados nos contratos de concessão, os beneficiários do Programa podem
comprar o imóvel que ocupam, a preço subsidiado.
No ano de 2015, foram vendidos, com descontos, diretamente para os beneficiários do Pró-DF, 11 imóveis, ou
seja, 168 imóveis a menos que no ano anterior. Essas vendas, com descontos, somaram R$ 3,3 milhões. Os descontos
concedidos, no valor de R$ 2,3 milhões, representaram um investimento da Terracap para gerar 69 empregos formais. Assim,
para cada emprego gerado pelo PRÓ-DF, foram investidos em média R$ 47,7 mil.
179

167

4.385

124
1.779

1.500
69

11

2012 2013

2014

2012
2015

2014

2015
Empregos a Gerar

Imóveis Vendidos

86.310

2013

101.999
48.942

114.952

66.273

52.034

5.562

2012

2.272

2013

Valor dos Imóveis

2014

2015
Valor dos Descontos

Os motivos que causaram todas as reduções expressivas tanto em concessão de direito real de uso quanto em
vendas diretas, derivaram dos seguintes Decretos de suspensão e modificativos publicados em 2015:
– Decreto 36.244 de 02 de janeiro de 2015 – “Ficam adiados, por 90 (noventa) dias, todos os procedimentos
administrativos em andamento para a concessão de benefícios fiscais e de distribuição de terrenos pelo Distrito Federal, e
suspensas, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, novas concessões de benefícios fiscais e distribuição de terrenos de
que tratam os seguintes programas: I – de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito
Federal – PRÓ/DF; II – de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ/DF II; III – Habitacionais do Distrito
Federal; e IV - Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável – IDEAS.”
– Decreto 36.494 de 13 de maio de 2015 – regulamentou os dispositivos das Leis do Programa de Apoio ao
Empreendimento Produtivo do Distrito Federal (Pró-DF) provocando alterações no contrato de concessão de direito real de uso
e na venda direta.
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– Decreto 36.821 de 21 de outubro de 2015 – “Ficam sobrestados os processos administrativos e suspensos
os prazos e as obrigações contratuais relativos à concessão de incentivos econômicos às microempresas, às empresas de
pequeno porte e aos microempreendedores individuais, decorrentes de Programas de Apoio ao Empreendimento Produtivo do
Distrito Federal, pelo prazo de 120 dias, a contar da publicação deste Decreto.”
No que tange ao registro de imóveis, em 2015 a Terracap encaminhou para registros em cartório, importantes
projetos para a sociedade. A situação em que estes se encontram está descriminada a seguir:
Quadro de Projetos registrados e encaminhados aos cartórios
PROJETO

LOCAL

QTD
(lotes)

ÁREA (ha)

2168

148,34

URB-67/99

RIACHO FUNDO II

URB-42/13

RECANTO DAS EMAS
PARQUE DAS
BENÇÃOS

136

SÃO SEBASTIÃO

7.919

URB-114/09

DATA

Registrado 02/12/2015

Registrado Em 12/02/2015

435,84

Registrado Em 20/04/2015

DESTINAÇÃO
Criação Da 3ª Etapa – Qs-01 A 10, 12, 14, 16,
17, 18, 20 E 22 A 31.
Criação Dos Trechos 01 E 02 Do Setor
Habitacional Parque das Bênçãos Para Atender
o Programa Mora Bem – Minha Casa Minha
Vida.
Criação Do Bairro Residencial Oeste, Bairro
Morro Azul - QD 1, 2 E 3, Bairro São
Bartolomeu, Bairro Tradicional, Bairro Centro,
Bairro Bonsucesso/ Ade, Bairro Bora Manso,
Parque Mato Grande, Parque Caminho Das
Águas E Área De Parcelamento Futuro – APF Ra De São Sebastião – Ra. XIV
Criação dos Lotes 01 e 02 da QI-11 (atual QI28) SHI/SUL

URB- 01/10

URB -002/01

LAGO SUL

RIACHO FUNDO II

02

1.738

13.708,238

1.022.509,98m²

Registrado em 22/04/2015

Registrado em 05/03/2015

Criação do Loteamento RF II, QN 5A, 5B, 5C,
9A, 9B, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 16 e 17.
RIACHO FUNDO II.
Reparcelamento dos lotes 765 e 825, Avenida
Jequitibá, Águas Claras.

URB-092/09

AGUAS CLARAS

02

-

Registrado em 02/07/2015

URB-69/2011

BRASÍLIA

01

320,00

Registrado em 10/09/2015

Remanejamento do RUV da Quadra 209 do
Setor Comercial Local Sul.

A Terracap também promoveu, em 2015, a disseminação da cultura da transparência, com a realização das
seguintes ações:
– Reformulação do portal da Terracap na intranet e na internet;
– Utilização do portal da Terracap para a disponibilização de todos os contratos e convênios de 2009 até a
presente data, com a atualização em tempo real de todos os atos;
– Disponibilização de todas as despesas empenhadas e pagas;
– Divulgação, via internet, dos processos de regularização fundiária: contratos de Direito Real de Uso das
áreas rurais; áreas destinadas às igrejas e entidades assistenciais; imóveis destinados ao PRO-DF e revisão e atualização da
Carta de Serviços da Terracap, segundo a metodologia definida pela CGDF.
No ano de 2015, a Auditoria Interna da Terracap foi reestruturada, sendo denominada de Controladoria Interna COINT. A Controladoria Interna incorporou as atividades de: auditoria e governança; ouvidoria; corregedoria; e, fiscalização.
A integração dessas funções permite uma melhor articulação entre os diversos instrumentos de controle. Nesse
sentido, o objetivo do trabalho integrado é identificar oportunidades de melhoria na gestão por meio de recomendações e
acompanhamento de sua implementação, bem como, da atuação para correção dos desvios eventualmente identificados. Como
exemplo, a Terracap em 2015 executou as seguintes iniciativas:
– Elaboração, implementação e monitoramento periódico do Plano de Providências Permanente (PPP)
referente à Prestação de Contas do Exercício de 2014. Ressalta-se que alguns pontos são conhecidos de longa data na
Empresa, tais como: Realização do crédito relativo aos gastos com a desapropriação da Reserva Biológica de Águas e Testes
de Imparidade relacionados aos ativos: Estádio Nacional de Brasília e Torre de TV Digital de Brasília.
– Além disso, foram iniciados trabalhos operacionais, com a realização de Auditorias/Inspeções e seu
monitoramento, a saber: Pró-DF; Pontão do Lago Sul; CONIC; Contrato de Limpeza (Flex); Falsificação de Documentos;
Regularização fundiária das ocupações de áreas no Distrito Federal por entidades religiosas, de assistência social e
comunidades tradicionais sob o domínio da TERRACAP ; e Contrato de Assistência Médica - AMIL .
– Na área de Correição, foram retomados os processos investigativos, de sindicância e PAD’s. Em 2015 foram
apurados 15 processos, e 7 encontram-se em andamento.
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– A Ouvidoria envidou esforços para dar mais efetividade ao cumprimento da Lei de Acesso a Informação LAI, seguindo as diretrizes da Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, sendo que das manifestações recebidas, 214
foram feitas por meio do SIC – Serviço de Atendimento ao Cidadão.
– No tocante às manifestações recebidas no exercício de 2015, que totalizam 1327, quase 50% (634) se
referem a denúncias de Invasão e/ou Construção Irregular em Área da TERRACAP ou de grilagem e vendas. As demais
manifestações tratam de elogios (37), reclamações (436), e sugestões (6).

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Terracap planeja arrecadar com suas vendas em licitações de 2016 por volta de
R$ 221,8 milhões, além de recuperar R$ 63,9 milhões da carteira de inadimplentes, e arrecadar 454,5 milhões com parcelas
pagas com contratos que estão em vigência (prestamistas existentes), alcançando uma receita de alienação de bens imóveis de
R$ 740,2 milhões, aproximadamente.
O planejamento de vendas em licitação para 2016 contempla a oferta de imóveis situados no trecho II do Setor
Habitacional do Taquari, a regularização da IV etapa do Jardim Botânico e da Gleba 3 de Vicente Pires, assim como a II etapa
do Setor Habitacional Noroeste.
No caso da receita “Outras Receitas Correntes” composta pela Receita Financeira (previsão de ganhos sobre o
capital investido no mercado) e Outras Receitas (arrecadação com cobranças de taxas diversas, concessão de direito real de
uso,
demarcação,
aluguéis
e
outros
serviços
prestados
pela
empresa)
–
estima
arrecadar
R$ 15,6 milhões. Previu-se ainda, a realização de um empréstimo (operação de crédito interna) no valor estimado de R$ 30
milhões com a finalidade de executar obras de investimento. O somatório das 3 receitas orçamentárias totaliza uma
arrecadação de R$ 785,8 milhões para 2016.
Na previsão de aplicação de recursos para investimentos para 2016 se destacam:
R$ 111,1 milhões para Obras de infraestrutura no Noroeste, Parque Tecnológico Capital Digital, 4ª etapa do Riacho Fundo II e
outros locais do DF; R$ 39,5 milhões para obras de urbanização como diversas intervenções no Eixo Monumental; R$ 18
milhões para revitalização do Projeto Orla como a construção de calçadão e praças na Avenida das Nações (L4 Sul) e o
paisagismo na Concha Acústica; R$ 13,1 milhões destinados ao mapeamento de áreas urbanas do DF; R$ 11,1 milhões com a
reforma de edificações e espaços culturais como o Centro de Dança de Brasília e o Espaço Cultural Renato Russo; R$ 9,2
milhões com a contratação de estudos ambientais, compensação ambiental e florestal; R$ 8,6 milhões com a regularização
urbana dispendidos com estudos e projetos diversos.
Para estudos e pesquisas de prospecção e de viabilidade econômica, sistema de geoprocessamento,
implantação de reserva indígena, construção e reforma de prédios e próprios, elaboração de projetos urbanísticos e de
engenharia/arquitetura, implantação do Parque Burle Marx, recuperação da Ponte JK, reforma da rodoviária do Plano Piloto,
construção de viadutos, aquisição de equipamentos, revitalização da Torre de TV e aquisição e recuperação de imóveis,
estimou-se investimentos na ordem de R$ 61 milhões.
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13.2. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL– UO: 20.902

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE, instituído pelo art. 209 do Decreto-Lei nº 82, de
26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594 de 14
de maio de 2004, tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do Distrito Federal,
mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de
desenvolvimento econômico e social. Utiliza-se da estrutura do Banco de Brasília S/A como agente financeiro, nas operações
de financiamentos ou empréstimos ao setor privado.
Em função da edição dos Decreto nº 36.826, de 22/10/2015, o FUNDEFE, passou a ser vinculado à Secretaria
de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável e Turismo, antes vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda.
Origem e Aplicação dos Recursos
Os recursos do FUNDEFE constituem-se das fontes elencadas no art. 2º do Decreto nº 24.594, de 14/05/2004,
quais sejam: dotações orçamentárias a ele destinadas; dividendos recebidos pelo Distrito Federal, em virtude de participação
acionária em empresas públicas ou sociedade de economia mista; receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro; e
retorno de aplicações no setor privado.
Objetivos do FUNDEFE
Objetivos Gerais: contribuir de forma sustentável, por meio de financiamento especial, com a promoção da
política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.
Objetivos Específicos: atrair, por meio de financiamento especial, com condições suficientemente atrativas para
o tomador, empresas a permanecer ou que venham se estabelecer no Distrito Federal, contendo processos inovadores e
intensivos, visando à criação de novas ofertas de empregos, ao fomento e ampliação de cadeias produtivas, de serviços e
logísticas.
Metas do FUNDEFE
Os recursos do FUNDEFE são aplicados em projetos públicos ou privados, em conformidade com a
programação estabelecida na lei orçamentária anual do Distrito Federal na forma do Decreto nº 24.594/2015.
I. O Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ - DF II, regulamentado pelo
Decreto nº 36.494/2015, os recursos destinam-se a:
– Incentivo Creditício foi revogado pela Lei nº 5.236/2015
– Empréstimo Especial para o Desenvolvimento - FIDE, de até 15% do faturamento mensal de empresas,
independente do ramo ou do setor de atividade da cadeia produtiva, de caráter estratégico, para o desenvolvimento econômico
e social, sustentável do Distrito Federal, na forma do Decreto nº 34.999/2013.
II – O Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável – IDEAS Industrial
regulamentado pelo Decreto nº 34.607/2013, destina-se a financiar as instalações, capital de giro e produção.
Patrimônio do FUNDEFE
O Patrimônio Liquido do FUNDEFE em 2015 totaliza R$ 1.333.971.142,40, conforme balanço patrimonial
extraído do SIAC/SIGGO, posição em 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
O exercício de 2015 caracterizou-se pela transferência do FUNDEFE da estrutura da Secretaria de Estado da
Fazenda para a Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável e Turismo.
No entanto, a crise financeira do GDF retardou a concretização da transferência que só efetivou em 22/10/2015
através do Decreto nº 36.826/2015, fato combinado com o remanejamento dos recursos financeiros do Fundo para a Conta
Única do Tesouro, através da Lei Complementar nº 894/2015, para viabilizar o pagamento de pessoal, ocasionaram que nesse
exercício o FUNDEFE não teve execução física ou financeira.
Os incentivos creditícios do Pro-DF II foram revogados pela Lei nº 5.236/2015, permanecendo o passivo na
ordem de 300 milhões.
O Programa Ideas Industrial estabelecido pela Lei nº 5.017/2013 também não teve execução em 2015. Quanto
ao Programa Ideas Comercio e Serviço, criado pela Lei nº 5.018/2013, ainda não foi regulamentado, também, por limitações
financeiras do GDF.
Os leilões do FUNDEFE de 2015, realizados pelo BRB com previsão anual nos meses de abril e outubro na
forma do Lei nº 4.942/2012, não ocorreram porque a estrutura do FUNDEFE foi criada na SEDST em 22/10/2015,
intempestivamente.
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PROGRAMA
PRÓ-DF II
IDEAS INDUSTRIAL

Comparativo Anual Empenhado – 2012 A 20015
2012
2013
103.529.455,00
223.607.719,00
0,00
0,00

2014
186.462.345,00
49.817.676,00

2015
0,00
0,00

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O exercício de 2015 caracterizou-se pela falta de execução física e financeira do FUNDEFE, em função da
transferência total dos recursos do Fundo para a Conta Única do Tesouro do Distrito Federal na forma da Lei Complementar nº
894/2015, para atender o pagamento de pessoal do Distrito Federal, em função da crise financeira pela qual passa esse Ente
da Federação.
Não houve conciliação contábil referente ao exercício de 2015, tendo em vista que o FUNDEFE não teve
execução física ou financeira.
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13.3. FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA DO DISTRITO FEDERAL -20.903

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privada do Distrito Federal foi criado e regulamentado pelas
legislações abaixo listadas:
Legislação

Objeto

Lei Distrital n° 3.792/2006

Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal e dá outras providências.

Lei Distrital n° 4.828/2012

Altera a Lei nº 3.792, de 2 de fevereiro de 2006, que institui o Programa de Parcerias Público-Privada do Distrito Federal e dá
outras providências

Lei Distrital n° 5.004/2012

Autoriza a criação do fundo garantidor de Parcerias Público-Privada do Distrito Federal e dá outras providências.

Lei Distrital n° 5.273/2012
Decreto n° 33.201/2011

Altera a Lei nº 5.004, de 21 de dezembro de 2012, que autoriza a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privada
do Distrito Federal e dá outras providências.
Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, e dá outras
providências

Decreto n° 34.044/ 2012

Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, e dá outras providências

Decreto n° 35.083/2014

Regulamenta o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privada do Distrito Federal.

Decreto n° 35.286/2014

Aprova o Regimento do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada do Distrito Federal - CGP e dá outras providências.

Decreto n° 36.554/2015

Dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse e sobre a Manifestação de Interesse Privado em parcerias
público-privada e em concessão comum ou permissão de serviços públicos, arrendamento de bens públicos e concessão de
direito real de uso no âmbito da administração pública distrital.

1. REALIZAÇÕES
Em 2015 não houve realização financeira nessa Unidade Orçamentária. Entretanto, o Governo do Distrito
Federal, por meio da Secretária de Estado Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, em parceria com outras
Secretarias e Entidades do GDF, desenvolveu as atividades a seguir mencionadas as quais são relacionadas ao tema Parceria
Público Privada.
As Parcerias Público-Privadas são um importante mecanismo de gestão e de desenvolvimento na busca pela
otimização de projetos de interesse público. Esse tipo de articulação com a iniciativa privada permite elevar o patamar de
investimentos públicos em serviços oferecidos diretamente à população. Isso afetará de modo direto o desenvolvimento do
Distrito federal e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Desde o inicio de 2015, as PPPs tem sido apontadas como um importante mecanismo de promoção de
desenvolvimento do Distrito Federal e, portanto, se inserem de maneira estratégica na agenda da Secretaria de Estado de
Economia e do Governo como um todo. Abaixo, são listadas algumas realizações importantes da Subsecretaria de PPPs:
a) A elaboração e publicação do Decreto nº 36.554
Em junho de 2015, foi publicado o Decreto nº 36.554, que dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de
Interesse e sobre a Manifestação de Interesse Privado em PPP e em concessão comum ou permissão de serviços públicos,
arrendamento de bens públicos e concessão de direito real de uso no âmbito da Administração Pública Distrital.
Esse Decreto estabelece regras a serem observadas na apresentação de projetos, levantamentos,
investigações e estudos de viabilidade. De acordo com ele, o Governo do Distrito federal poderá receber a qualquer momento
Manifestação de Interesse Privado, com a finalidade de subsidiar a administração Pública do Distrito Federal na estruturação de
empreendimentos objeto de concessão comum ou permissão de serviços públicos, parceria público-privada, arrendamento de
bens públicos ou concessão real de uso.
O Decreto é um marco, pois determina parâmetros para que o GDF receba contribuições do setor privado e da
sociedade em geral sobre projetos de PPP. Trata-se de uma maneira de alinhar as expectativas do governo e de um possível
parceiro privado a respeito de como montar o projeto.
b) O lançamento do sítio eletrônico:
Em novembro de 2015 foi lançado o site www.ppp.df.gov.br para a divulgação dos projetos de PPP e
concessões desenvolvidos pelo governo assim como outras informações relevantes. O site contém toda a base legal da PPP
além de uma Cartilha explicativa sobre o que são as parcerias público-privadas e os equipamentos urbanos constantes na
Resolução nº 72/2015. Nele, os interessados tem um canal direto com a Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas, desta
Secretaria para que possam esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos.
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c) Atividades do Conselho Gestor de PPPs
Ao longo de 2015, o Conselho Gestor de Parcerias Público – Privadas reuniu-se cinco vezes, sendo uma
vez extraordinariamente, para a deliberação de assuntos importantes tais como a definição da Carteira de Projetos de interesse
do Governo.
No segundo trimestre de 2015, em uma das pautas levantadas em reunião do CGP, foi feita a apresentação dos
projetos existentes e dos estudos realizados, com a finalidade de avaliar os projetos em curso, a fim de subsidiar o Conselho
Gestor de Parcerias na tomada de decisão.
Uma dessas decisões foi a revogação da abertura do processo licitatório do projeto dos Resíduos Sólidos
Urbanos através da Resolução nº71 de 09/04/2015. Outro projeto revogado foi o dos Relógios Eletrônicos Digitais, por meio de
Aviso de Revogação, DODF nº 23, 30/01/2015.
No dia 24 de agosto, o CGP deliberou sobre as áreas prioritárias de interesse do Governo, culminando com a
publicação da Resolução nº 72/2015.
A Resolução nº 72/2015 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 11/11/2015 com o intuito de
sinalizar à inciativa privada as áreas prioritárias para a realização de parcerias com o recebimento de Manifestação de Interesse
Privado, para possível uso na estruturação dos seguintes empreendimentos:
I – Centro de Convenções Ulysses Guimarães;
II – Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek;
III – Torre de TV de Brasília;
IV – Torre de TV Digital de Brasília;
V – Zoológico de Brasília;
VI – Iluminação Pública do Distrito Federal;
VII – Parque de Exposições Agropecuárias da Granja do Torto;
VIII – Projeto Transbrasília; e
IX – Parque Tecnológico Capital Digital.
A Resolução nº 72 é um marco em termos de atividades para a área de PPPs do GDF, uma vez que sinaliza ao
setor privado as áreas na quais há interesse de realizar Parcerias, abrindo espaço para receber ideias do setor privado e da
sociedade em geral. As discussões do CGP seguiram o argumento de buscar projetos que desonerem o tesouro e, ao mesmo
tempo, tragam um impacto na melhoria dos serviços prestados à população.
d) Contatos com potenciais investidores e parceiros
A SEDEST ao longo de 2015 recebeu 55 (cinquenta e cinco) empresas interessadas em parcerias com os
mais variados assuntos, sendo eles: Iluminação Pública, Parque Tecnológico, Concha Acústica, Parque da Cidade, Centro de
Convenções, Torre de TV, Granja do Torto, Via Transbrasília, Saída Norte, Zona Azul e Resíduos Sólido.
e) Revisão do Marco Legal
Além das atividades de desenvolvimento de Parcerias no Distrito Federal, a SEDEST vem trabalhando com
a revisão do marco legal. Ao longo do ano, foram feitas pesquisas a respeito dos melhores regulamentos para a área de PPPs
e, após discussões com a Secretaria de Planejamento e Fazenda, a SubPPP propôs uma série de alterações nas Leis,
Decretos e demais regulamentos que regem as Parcerias Público Privadas no Distrito Federal. Todas as alterações passam
pela lógica de dar mais segurança jurídica ao procedimento, ao mesmo tempo em que garante transparência e o interesse
público nos projetos.
f) Fundo Garantidor e Fundo de Projetos
Outra atividade que tem sido prioritária para a SUBPPP trata-se da reestruturação do Fundo Garantidor. O
FGPDF tem por finalidade prestar garantias de pagamento de obrigações pecuniárias (contraprestação) assumidos pelo GDF
em contratos de PPP. Ele foi criado em 2014 e atualmente possui um patrimônio aproximado de R$101.958.000,00 (cento e um
milhões, novecentos e cinquenta e oito reais), sendo R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), em espécie e 03 (três) imóveis, no
valor total de R$ 93.958.000,00.
Apesar de formalmente criado, o FGP-DF ainda não se encontra operacional. Há algumas questões jurídicas e
operacionais que devem ser solucionadas Portanto, a SUBPPP está analisando diversas configurações para a estruturação e
gestão do FGP de modo que ele se torne operacional e atenda às necessidades do GDF.
g) Reestruturação da equipe e dos processos
O GDF iniciou, em 2015, um processo de reestruturação da área de PPPs e concessões. Para que se entregue
serviços e projetos de qualidade, atendendo às necessidades da população e aos requisitos legais, o governo decidiu fortalecer
a equipe e os processos. A qualificação da equipe técnica e das áreas setoriais do GDF fortalecerá as capacidades na tomada
de decisão, na estruturação e execução de projetos de parcerias público-privadas e concessão.
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Com uma equipe bem qualificada e desenvolvendo bons projetos haverá um considerável aumento da atração
de novos parceiros privados interessados em pactuar com o GDF, atraindo, consequentemente, novos investimentos e
ampliando a gama de projetos a serem desenvolvidos.
Esse tipo de articulação com a iniciativa privada permite elevar o patamar de investimentos públicos em serviços
providos direto à população, aumentando-os em quantidade e melhorando sua qualidade. Isso afetará diretamente no
desenvolvimento do DF e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
O desenvolvimento técnico desses projetos acarretará na geração de oportunidades de negócios para o DF, as
quais traduzir-se-ão em geração de divisas e criação de empregos diretos e indiretos. Adicionalmente, busca-se melhorar o
padrão de serviços oferecidos à população.
Nessa linha, essa Secretaria por meio da Subsecretaria que trata de PPP está preparando uma cooperação
técnica junto à Unops, agência especializada das Nações Unidas (ONU), no intuito de realizar um fortalecimento institucional do
GDF para que esteja apto a implementar, estruturar e executar novos projetos sob a modalidade PPP ou concessão. As
unidades solicitantes (de outras Secretarias) e toda a equipe técnica envolvida em projetos de PPP e concessão também serão
capacitadas para aumentar a eficiência e eficácia dos projetos apresentados na carteira de projetos do GDF.
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13.4. FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – 20.904

O Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal, criado pela Lei nº 3.982, de 25/04/2007, teve
seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 34.660, de 12 de setembro de 2013. São objetivos do FITUR/DF:
I - incentivo a projetos, encaminhados pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF e
aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal - CONDETUR/DF, nos diversos campos do
turismo;
II – preservar as condições de uso e criação de espaços turísticos;
III - promover e divulgar o turismo;
IV - criar e enriquecer o acervo turístico do Distrito Federal;
V - aplicar recursos em bolsas de estudo para aperfeiçoamento, na área do turismo, dos servidores do quadro
efetivo de pessoal da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF;
VI – fornecer auxílios, totais ou parciais, à aquisição de mercadorias ou de bens destinados ao cumprimento da
política de desenvolvimento do turismo, observando a legislação vigente;
VII - manter instalações e equipamentos destinados ao turismo;
VIII – preservar o patrimônio turístico;
IX - remunera, observada a legislação pertinente, serviços voltados para o cumprimento da política de
desenvolvimento do turismo.
Os recursos do FITUR/DF deverão ser aplicados mediante apresentação de projeto, de acordo com a Lei nº
3.982, de 27 de abril de 2007, em:
I - incentivo a projetos, encaminhados pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF,
nos diversos campos do turismo;
II - preservação das condições de uso e criação de espaços turísticos;
III - promoção e divulgação do turismo, incluindo-se:
a) concessão de prêmios, observada a legislação vigente, em concursos de ampla participação popular
promovidos pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF;
b) ações que fortaleçam a captação de eventos por meio de materiais específicos;
c) realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore fora do
Distrito Federal;
d) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural destinados a exposições
públicas no País e no exterior;
IV - criação e enriquecimento do acervo turístico do Distrito Federal, incluindo-se:
a) realização de missões culturais e técnicas no País e no exterior, inclusive com o fornecimento de
passagens;
b) contratação de serviços para elaboração de projetos culturais;
c) contratação de serviços para publicações de periódicos especializados;
V - bolsas de estudo para aperfeiçoamento, na área do turismo, dos servidores do quadro efetivo de pessoal da
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF, incluindo a instalação e manutenção de cursos de caráter
turístico, destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área do turismo, em estabelecimentos de
ensino sem fins lucrativos;
VI - auxílios, totais ou parciais, à aquisição de mercadorias ou bens destinados ao cumprimento da política de
desenvolvimento do turismo;
VII - manutenção de instalações e equipamentos destinados ao turismo;
VIII - preservação do patrimônio turístico;
IX - remuneração, observada a legislação pertinente, de serviços voltados para o cumprimento da política de
desenvolvimento do turismo.

membros:

O conselho de Administração do FITUR/DF é órgão de deliberação coletiva, composto pelos seguintes
I - do Poder Público do Distrito Federal:
a) o Secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal, que o presidirá;
b) o Subsecretário de Políticas de Turismo, da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;
c) o Subsecretário de Infraestrutura Turística, da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;
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II - do setor produtivo do turismo do Distrito Federal:
a) um representante do Brasília e Região Convention & Visitors Bureau;
b) um representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH/DF;
c) um representante da Associação Brasiliense das Agências de Receptivo – ABARE/DF.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6230 - TURISMO
OBJETIVO GERAL: Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e
serviços com articulação
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
0018 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-GESTÃO DE
RECURSOS DE FUNDOS FITUR-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6230

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Não houve execução financeira no FITUR em 2015, em face do contingenciamento dos recursos
orçamentários/financeiros devido as dificuldades de “caixa” no GDF.
Foi instituída na 47ª. Reunião do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal - CONDETURDF uma Câmara Temática com o objetivo de revisar o Regimento Interno do Fundo. No âmbito desta câmara temática foram
realizados 9 (quatro) reuniões, entre as principais proposições apresentadas foi a celebração de um Termo de Cooperação
Técnica junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas do Uni CEUB, para que seja feita a análise da atual forma de arrecadação do
FITUR, estudo e proposta de ampliação de arrecadação incluindo os setores contribuintes da cadeia produtiva do turismo.
Outro tema discutido na Câmara Temática foi à revisão do Regimento Interno do FITUR, o qual aguarda a
finalização da análise do parecer do UniCeub. Foi chancelado pelo Conselho do FITUR, que compunha a Câmara Temática, o
PPA para 2016-2019.
Identifica-se que não houve um desenvolvimento significativo no ano de 2015 no Fundo de Fomento à Industria
do Turismo, no que tange a execução financeira e orçamentária. Entretanto no âmbito da gestão e fortalecimento do Fundo,
entende-se que esta revisão e a proposição de aumento na sua arrecadação podem ser decisivos para a continuidade do
FITUR.
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14. SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – UO: 21.101

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, criada pelo Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de
2011 e estruturada pelo Decreto nº 33.315, de 08 de novembro de 2011, publicado no DODF nº 216, de 09 de novembro de
2011.
Conforme publicação do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, artigo 8º, § 1º, alínea X, foi renomeada de
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, por meio do artigo 30 do Decreto nº 36.236 de 1º
de janeiro de 2015 tem atuação e competência nas seguintes áreas:
I - proteção, conservação e preservação do meio ambiente urbano e rural e promoção do desenvolvimento
sustentável;
II - conservação, recuperação e o uso sustentável do cerrado, da fauna e dos recursos hídricos;
III- estão e proteção dos parques e das unidades de conservação;
IV- enfrentamento das mudanças climáticas;
V - mobilização e conscientização para o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente;
§1° Integram a estrutura da Secretaria de que trata este artigo:
I- Gabinete do Secretário;
II- Subsecretaria de Administração Geral;
III- Subsecretaria de Planejamento Ambiental e Monitoramento;
IV- Subsecretaria de Áreas Protegidas, Cerrado e Direitos Animais;
V- Subsecretaria de Educação e Mobilização Socioambiental;
VI- Subsecretaria de Água e Clima;
VII-Subsecretaria de Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental.
No DODF nº 231 de 03 de dezembro de 2015 , pág. 2 foi publicado o Decreto nº 36.937, de 02 de dezembro de
2015 que dispõe sobre nova estrutura administrativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, disposta no
Anexo I do citado Decreto.
Vinculam-se à Secretaria o Jardim Botânico de Brasília; Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
do Distrito Federal; Fundação Jardim Zoológico de Brasília; Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental.
Além dessas vinculações cabe à Secretaria a gestão do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal FUNAM.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

12

8

2

3

25

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

14

0

22

0

36

Órgãos do GDF

0

1

3

1

5

Órgãos Estaduais

0

0

0

0

0

Órgãos do Governo Federal

0

0

1

Estagiários

0

4(*)

Terceirizados (FUNAP)

0

0

Subtotal (Força de Trabalho)

26

(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Requisitados

Outros

0

1

1(*)

5(*)

0

0

0

13

28

5

72

3

2

6

2

13

23

11

22

3

59

Obs.: Dados de 31/12/2015.
* Programa Jovem Candango / GDF lotados na SEMA
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ESPECÍFICO

SOB-

OBJETIVO GERAL: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem:
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar
danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
3214 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL
0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL-DISTRITO FEDERAL
3217 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR
3219 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS
3220 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL
3221 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
0002 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PLANO DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
0047 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES
AMBIENTAIS- PLANO PILOTO
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES
TOTAL DO PROGRAMA 6210

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
110.000
100.000
0
0
10.000
211.748
211.748
211.748
10.000
20.000
30.000
10.000
22.013.225

211.748
0
0
0
22.358.425

211.748
0
0
0
346.200

211.748
0
0
0
0

3.934.242
28.000

4.279.442
85.275

346.200
85.275

0
85.275

10.000
10.000
4.523.636
26.754.861

85.275
0
0
22.755.448

85.275
0
0
643.223

85.275
0
0
297.023

– Implantação de Agendas Ambientais e Agenda 21 LOCAL: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de planejamento, organização coordenação e execução por lotes de fornecimentos de produtos com
vistas a realização do evento “VIRADA DO CERRADO”. A contratação foi mediante Adesão a Ata de Registro de Preços nº
34/2015 do Ministério do Trabalho e Emprego – Implantação da Política de Resíduos Sólidos/Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: Recurso
descentralizado para NOVACAP conforme Portaria. O saldo orçamentário na fonte 132 (convênio) refere-se a Contrato de
Repasse firmado entre o GDF e o Ministério do Meio Ambiente – MMA, intermediado pela Caixa Econômica Federal, cujo objeto
é a Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do DF, incluindo programa de coleta seletiva. Em 2014
houve a licitação do referido plano por meio do Pregão nº 01/2014, o qual foi suspenso em razão da decisão nº 2818/2014 do
Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e posteriormente anulado em razão da Decisão nº 3473/2014 também do TCDF.

Objetivo Específico: 001 - Formular políticas nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos,
saneamento ambiental, conservação da biodiversidade, educação ambiental, saúde ambiental e condomínios
urbanísticos na área do Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1009
1010

Legislação Ambiental revisada e
atualizada
Parcerias estabelecidas

Unidade de Índice Mais Apurado
Medida
Recente
em
Unidade

-

-

Unidade

-

-

Periodicidade
Desejado em
de
Resultado 2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
3
3
2
2
Anual
Alcançado
3
3
Desejado
1
1
1
1
Anual
Alcançado
1
1
2
3

Fonte da
Informação
SEMA
SEMA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem como objetivo assegurar a preservação e a manutenção do Meio
Ambiente, por meio de ações que possibilitem o aperfeiçoamento da legislação específica, o aprimoramento dos serviços
conservacionistas, a formulação e fortalecimento de políticas públicas de proteção e recuperação do cerrado, fauna e dos
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recursos hídricos, a promoção da sustentabilidade de áreas protegidas bem como a fomentação da educação ambiental, dentre
outras. Neste contexto, a SEMA vem envidando esforços no sentido de desenvolver essas atividades.
 Água e Clima
A SEMA tem atuado na formulação de políticas de água, apoiando atividades do CRH-DF, bem como atividades
da Política de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do DF, voltadas para a preservação e recuperação ambiental das bacias
hidrográficas e de áreas estratégicas de água, comprometidas com o desenvolvimento sustentável do DF.
Objeto: Base Hidrográfica Comum
Descrição: Atividade integrante do Enquadramento dos Corpos d´água do DF
Meta
Adoção da Base Hidrográfica Comum a
ser utilizada por todas as instituições do
GDF

Ações/Atividades
Reuniões da Comissão da Base Hidrográfica Comum, composição de
subgrupo no âmbito do grupo de trabalho de acompanhamento das
atividades de enquadramento das águas superficiais do DF, aprovação da
proposta de base hidrográfica comum pelo GT Enquadramento, Câmara
Técnica do CRH e no próprio CRH, reuniões do GT Enquadramento,
reuniões do CRH-DF e demais tratativas com representantes das
instituições parceiras e envolvidas na atividade.

Produto
Consolidação das toponímias
dos cursos d´água do DF;
Definição de Base Hidrográfica
Oficial pelo CRH-DF.

Período: abril a novembro
Público atingido: conselheiros do CRH, atores e instituições integrantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do DF

Objeto: Enquadramento dos Corpos d´água do DF
Descrição: Instrumento da Política de Recursos Hídricos do DF
Meta
Acompanhamento das atividades de
Enquadramento dos corpos d´água
superficiais do DF

Ações/Atividades
Reuniões do GT Enquadramento,
reuniões dos Subgrupos (Base Comum e
Sistema de Monitoramento), reuniões do
CRH-DF e demais tratativas com
representantes das instituições parceiras
e envolvidas na atividade.

Produto
Instituição do Grupo de Trabalho do Enquadramento no âmbito do
CRH-DF;
Criação do Subgrupo de elaboração da proposta da Base
Hidrográfica Comum ;
Criação do Subgrupo de elaboração da proposta do Sistema de
Monitoramento das Chuvas, da Quantidade e da Qualidade das
Águas do DF;
Aprovação da Base Hidrográfica Comum pelo CRH-DF.

Período: fevereiro a novembro
Público atingido: conselheiros do CRH, atores e instituições integrantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do DF

Objeto: Cultivando Água Boa - DF
Descrição: Cooperação para implementação do modelo de governança do CAB/Itaipu
Meta
Implementação do Modelo de
Governança ‘Cultivando Água Boa’ no DF

Ações/Atividades
Reuniões, oficinas, visitas técnicas
de campo no Paraná e em áreas
estratégicas do DF.

Produto
Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o GDF e a Itaipu
Binacional;
Mobilização de parceiros e realização de planejamento de atividades
do CAB-DF.

Período: março a novembro
Público atingido: parceiros do GDF e da Sociedade Civil organizada

Objeto: Centro Internacional de Referência em Água e Transdisciplinaridade - CIRAT
Descrição: Apoio à institucionalização e realização de estudos e pesquisas em água e transdisciplinaridade
Meta
Apoio à institucionalização do Centro
Internacional de Referência em Água e
Transdisciplinaridade – CIRAT

Ações/Atividades
Reuniões, oficinas, seminário e demais tratativas
com representantes das instituições parceiras e
envolvidas na atividade.

Produto
Assinatura de Protocolo de Intenções por 10
órgãos do GDF;
Instalação de sala no Centro Cerratenses do
JBB-DF;
Planejamento Estratégico do CIRAT;
I Encontro de Pesquisadores do CIRAT.

Período: janeiro a novembro
Público atingido: instituições governamentais do GDF, UnB e instituições da Sociedade Civil
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Objeto: PPA-Água
Descrição: Inserção estratégica do tema Água no Plano Plurianual do GDF
Meta
Elaboração do PPA-Água (inserção estratégica do
tema água no Plano Plurianual do GDF)

Ações/Atividades
Reuniões com representantes das instituições
parceiras do GDF envolvidas na preparação do
PPA-GDF.

Produto
Criação do GT-PPA Água no âmbito do CRH-DF;
Inserção de campo específico sobre o tema água
nas fichas de preenchimento de ações
orçamentárias do PPA do GDF.

Período: março a novembro de 2015
Público atingido: conselheiros do CRH, órgãos do GDF, atores e instituições integrantes do Sistema Distrital de Recursos Hídricos.

 Deliberações do CRH/DF
Resolução nº 01/2015 – Constitui a Câmara Técnica Temporária de Saneamento Básico – CTSB do Conselho
de Recursos Hídricos do Distrito Federal - CRH/DF. Compete à CTSB:
I - o exercício do controle social estabelecido no art. 47 da Lei nº 11.445/2007.
II - promover estudo a respeito da pertinência e oportunidade de adequação da legislação relativa ao
saneamento básico no DF.
Resolução nº 02/2015 – Estabelece como base hidrográfica oficial do Distrito Federal os arquivos digitais
vetoriais relativos à rede de drenagem e massas d’água oriundos do diretório de base de dados temáticos hidrográficos do
Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal – SITURB, com a atualização da toponímia dos corpos
d´água.
A referida Resolução assegura que o CRH/DF deverá, anualmente, aprovar a revisão e atualização da base
hidrográfica oficial, de forma a corrigir inconsistências e oferecer uma informação de qualidade para subsidiar a gestão territorial
e de recursos hídricos no âmbito do Distrito Federal.
Já a Agenda do Clima aprovou o Programa Brasília Solar, no âmbito da Ata de Cooperação Brasil-Alemanha. A
Cooperação apoiará técnica e financeiramente a implementação do Programa, a partir de 2017. Desta forma, Política de Clima
do DF, instalou o movimento “Brasília no Clima”, por meio da realização de dois eventos de alinhamento entre a sociedade, o
setor privado e o Estado:
1. Cenários e Impactos Climáticos;
2. Mitigação.
O processo em curso prevê a continuidade de eventos semestrais de alinhamento além da previsão para a
criação de dois Grupos de Trabalhos para a elaboração dos seguintes planos climáticos:
1. Plano de Mitigação do DF (GT Mitigação);
2. Plano de Adaptação do DF (GT Adaptação). Início em 2016.
Estes planos climáticos alimentarão a Regulamentação da Lei de Clima do DF, bem como subsidiarão a
instalação do Fórum Distrital de Mudança Climática.
Também se promoveu a criação do Grupo de Trabalho “Empresários do Clima”. Trata-se de um GT de
mobilização e engajamento do setor privado do DF para a consecução de metas de mitigação de gases de efeito estufa.
Processo em curso está prevista a criação do Protocolo Climático de adesão voluntária do empresariado do DF às metas de
mitigação e adaptação à mudança do clima, em 2016.
Outras ações a serem destacadas nesta área foram:
1. Mobilização e preparação de insumos técnicos para a adesão do Governo do DF à metas globais de
enfrentamento do clima;
2. Pacto dos Prefeitos de Redução de Emissões de GEE e Preparação para os Impactos da Mudança
Climática (assinado em 19/09/2015);
3. Carta de Natal pela Sustentabilidade e Redução de Emissões de GEE (assinado em 02/07/2015);
4. Aliança entre SEMA, SEPLAG e SEF para a elaboração e submissão ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) do Programa de apoio à Consolidação do Equilíbrio Fiscal para Sustentabilidade dos Investimentos
Públicos do Distrito Federal (em curso).
 Educação e Mobilização Socioambiental
Como forma de sensibilizar a população do DF em direção à educação ambiental, a SEMA instituiu o programa
Virada do Cerrado – Cidadania e Sustentabilidade que se constitui numa grande ação colaborativa de mobilização e educação
ambiental onde são promovidas ações socioambientais, educativas, esportivas e culturais integrando o poder público,
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organizações da sociedade civil e setor privado em um grande movimento pela sustentabilidade socioambiental do Distrito
Federal.
De caráter continuado, o programa se traduz em ações pontuais continuadas e em um grande encontro a cada
ano. Sua principal característica é unir entretenimento, mobilização social e responsabilidade socioambiental, chamando a
atenção para temas como a valorização do Cerrado, em todas as suas dimensões: água, mudanças climáticas, qualidade de
vida, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e consumo consciente.
O encontro de 4 (quatro) dias da Virada do Cerrado foi realizado em cumprimento à Lei 4.939/2012, que institui
e inclui no mês de setembro a “Semana do Cerrado” no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Durante o processo de divulgação do programa as articulações aumentaram gradativamente nas redes sociais e
na website. De acordo com as estatísticas levantadas, o número de curtidas no Facebook triplicou em menos de um mês, assim
como o alcance das publicações também aumentaram consideravelmente dias antes do programa começar.
Demonstrou-se também que até o dia de abertura da Virada do Cerrado, 11.09.2015, as publicações
alcançaram 355.505 (trezentas e cinquenta e cinco mil, quinhentas e cinco) pessoas e envolvendo ativamente 21.239 (vinte e
uma mil duzentas e trinta e nove) pessoas.
Os públicos-alvo foram crianças e jovens de escolas públicas, famílias, ambientalistas, movimentos sociais e
culturais, jovens e idosos. Estima-se que vinte mil (20.000) pessoas foram envolvidas diretamente e aproximadamente trezentos
e cinquenta mil (350.000) indiretamente.
O Fundo Único de Meio Ambiente (FUNAM) aprovou, em 2015, o montante de R$ 500.000,00 para projetos a
serem executados no âmbito do programa Virada do Cerrado. O edital foi lançado no mês de julho e os recursos liberados de
acordo com a realização dos projetos. do início da execução de suas atividades. O quadro abaixo apresenta os projetos
executados em 2015.
Objeto
Projeto Festa da Primavera
Projeto Circuito Socioambiental
Projeto Águas Claras Sustentável
Projeto Reciclo Sonância
Projeto Metal Reciclado

Valores Aprovados

Valores Repassados
49.949,00
47.368,11
50.000,00
48.000,00
49.480,00

29.969,40
47.368,11
30.000,00
48.000,00
29.688,00

Objetivo Específico: 002 – Propor, organizar, fomentar e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental do território do Distrito Federal.
Indicadores:
Denominação do Indicador
1011

SIG implantado

1012 Atlas disponibilizado

Periodicidade
Unidade
Índice Mais Apurado
de
Resultado
de
Recente
em
Medida
Apuração
Desejado
Unidade
Anual
Alcançado
Desejado
Unidade
Anual
Alcançado

2012
-

Desejado em
2013
2014
1
0
1
0

-

2015
1
-

Fonte da
Informação
SEMA
SEMA

 Planejamento Ambiental e Monitoramento
Nesta área de atuação, podemos destacar o que segue:
Objeto: Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF).
Descrição: Instrumento de Planejamento e Gestão Territorial previsto na Lei Orgânica.
Meta
Ações/Atividades
Produtos
Criação, pós-mudança de Governo, de novas equipes da Encontros e demais tratativas da equipe
Portaria Conjunta n° 19, de 17 de abril de 2015
Comissão Distrital e da Coordenação Técnica do
SUPLAM/SEMA com representantes dos
(publicada no DODF nº 76, de 20 de abril de
ZEEDF, com a finalidade de dar continuidade aos
órgãos envolvidos.
2015), com indicações de representantes de 24
trabalhos, qualificando estudos técnicos e finalizando o
órgãos distritais e 02 órgãos federais.
instrumento.
Meta
Ações/Atividades
Produtos
Criação de uma Coordenação Política do ZEEDF, com a
Encontros e demais tratativas da equipe
Decreto Distrital nº 36.473, de 30 de abril de
finalidade de acompanhar os trabalhos da Coordenação
SUPLAM/SEMA com Secretários de
2015 (publicado no DODF nº 84, de 04 de maio
Técnica e auxiliar nas demandas emergenciais
Estado e assessores das pastas
de 2015), com participação de oito Secretarias
propostas pelas equipes.
envolvidas.
de Estado do Distrito Federal.
Período: de Janeiro a Abril de 2015
Público atingido: Poder Público do DF - 89 pessoas indicadas para o ZEE-DF, sendo 70 para a Comissão Distrital, 09 para a Coordenação Técnica, 08
para a Coordenação Política e 02 para a Secretaria Executiva.
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Produto

Meta

Ações/Atividades

Qualificação, construção e finalização do ZEE-DF, com
base em análises e estudos técnicos, com foco na
definição do pré-zoneamento (subzonas/zonas), criação
de cenários e redação da minuta do projeto de lei.

02 reuniões plenárias da Comissão Distrital,
33 reuniões ordinárias da Coordenação
Técnica, 03 encontros da Coordenação
Política.

Diversos documentos técnicos e arquivos
afins, subsidiários à meta aqui especificada,
cuja documentação encontra-se em processo
e cujas principais sínteses serão publicadas
no portal eletrônico do ZEE-DF.

Período: de Fevereiro a Novembro de 2015
Público atingido: (número indeterminado)
Meta
Ações/Atividades
Produto
Realização de um Seminário sobre Drenagem Pluvial e
Encontros e demais tratativas da equipe
Seminário sobre Drenagem Pluvial e
Saneamento Ambiental, visando à contribuição técnica e SUPLAM/SEMA com representantes do
Saneamento Ambiental, realizado no dia 25 de
validação de análises e estudos subsidiários do ZEE-DF. ZEE-DF, especialistas e pesquisadores.
março de 2015, no auditório da Fibra.
Período: Abril e Março de 2015
Público atingido: dirigentes e corpo técnico sênior dos segmentos: Poder Público, Academia e Sociedade Civil (50 participantes no turno matutino e 38
presentes do turno vespertino).
Meta
Ações/Atividades
Produto
Realização de um Seminário sobre
Encontros e demais tratativas da equipe
Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento Sustentável e Indústria no DF,
SUPLAM/SEMA com representantes do ZEE-DF,
e Indústria no DF, realizado no dia 20 de
visando ao debate de diversificação da base
especialistas e pesquisadores.
agosto de 2015, no auditório da Fibra.
produtiva do DF e temas afins.
Período: Julho e Agosto de 2015
Público atingido: dirigentes e corpo técnico sênior dos segmentos: Poder Público, Academia e Sociedade Civil (81 participantes no turno matutino e 26
presentes no turno vespertino)
Meta
Ações/Atividades
Produto
Criação de um portal eletrônico do ZEE-DF,
Trabalho interno da equipe SUPLAM/SEMA:
Portal eletrônico do ZEE-DF. Endereço:
visando à publicização do instrumento e oferta de
viabilização, junto à SEGAD, de domínio próprio e
www.zee.df.gov.br
todas as informações, também com foco em
utilização de servidor GDFNet, alimentação do
Apresentação realizada no dia 06 de
futuras ações de participação popular, tais como
sistema “Joomla!”, produção de conteúdo, entre
novembro de 2015.
audiências e consultas públicas.
outros.
Período: de Julho a Novembro de 2015
Público atingido: (número indeterminado)

Áreas Protegidas, Cerrado e Direito Animais

No que se refere a Áreas Protegidas, Cerrado e Direito Animais, destacamos:
Ação/Atividade

Metas e Objetivos

Grupo de Trabalho Conselhos dos
Parques e Unidades de Conservação
do Distrito Federal – GT Conselhos

O GT Conselhos dos Parques e Unidades de
Conservação do Distrito Federal (GT Conselhos) foi
criado por meio da Portaria no 22, do dia 2 de junho
de 2015, publicada no DODF no dia 15 de junho de
2015.



Reserva da Biosfera do Cerrado
(RBC)



Elaboração do Relatório de Revisão Decenal
para manutenção do título de Reserva da
Biosfera do Cerrado.
Reativação da Reserva da Biosfera do
Cerrado no DF e de seu sistema de gestão.



O GT Conselhos dos Parques e Unidades de
Conservação do Distrito Federal (GT Conselhos) foi
criado por meio da Portaria no 22, do dia 2 de junho
de 2015, publicada no DODF no dia 15 de junho de
2015.
Criação do Conselho da ARIE Granja do Ipê




Grupo de Trabalho Conselhos dos
Parques e Unidades de Conservação
do Distrito Federal – GT Conselhos
Área de Relevante Interesse
Ecológico Granja do Ipê

Brasília nos Parques

Criação e implementação do Programa Parques de
Brasília por meio da articulação com as demais
Secretarias do DF para realização de atividades de
atendimento ao público e realização de atividades
que tragam a população para os Parques.

Articulação visando à
implementação de Parques e UC no
DF.





Criação dos Conselhos Gestores de UCs,
Mosaicos e Parques
Apoio à implementação das UCs e Parques.
Criação do GT Burle Marx visando à criação
do Conselho Gestor do Parque Burle Marx e
apoio à implementação e gestão do Parque.

Local/Data da Realização
Três reuniões com dirigentes da Sema e Ibram +
equipes (15/04, 01/06, 17/07)

Cinco reuniões do GT Conselhos (8/06, 15/06,
25/06, 02/07, 23/07)
Elaboração do Relatório Técnico



Duas reuniões interinstitucionais para elaboração
do Relatório Decenal (em anexo): 31/08 e 15/09
Duas reuniões da Comissão Pró-Comitê Distrital
da Reserva da Biosfera: 10/11 e 15/12

Três reuniões com dirigentes da Sema e Ibram +
equipes (15/04, 01/06, 17/07)

Cinco reuniões do GT Conselhos (8/06, 15/06,
25/06, 02/07, 23/07)
Elaboração do Relatório Técnico

Participação nas reuniões do Movimento Diálogos
da ARIE Granja do Ipê (15/05, 18/08, 27/10 e
10/11) e reuniões na sede da Sema-DF (29/10 e
12/11) para acordar o formato do Conselho e texto
da Minuta de Decreto.

Reuniões (SACEDAN, SEAMS, IBRAM, Secretaria
de Educação) para Formação do Comitê Gestor
do Programa Parque Educador (Portaria Conjunta)
visando a elaboração de um edital de seleção
interna de servidores para 4 Parques Educadores
em 4 Parques de Brasília.

Estrutural – Reuniões dias 8 e 14/04 e visita de
campo 16/04 (atividade liderada pelo IBRAM).

Audiência Pública Parque Veredinha - 20/05.

Estação Ecológica de Águas Emendadas: 12/05
Visita de campo; 22/05 – participação na reunião
do Projeto Água (Ibram + Adasa).
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GT Recupera Cerrado
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Local/Data da Realização

Metas e Objetivos
As reuniões eram semanais e passaram a ser
quinzenais (Portaria do GT e Minuta do
Conselho em anexo).
Reuniões com sociedade civil organizada:
Parque das Esculturas, Parque do Tororó,
Arie JK.

O GT Recupera Cerrado foi criado pela
Portaria Nº 15, de 18 de Março de 2015 com
vigência de 90 dias e depois prorrogado pela
Portaria Nº 27, de 06 de Julho de 2015 até
dia 11/09/2015.
I – Planejar e buscar os meios para a realização de
Seminário sobre experiências em recuperação do
Cerrado para geração de subsídios técnicos,
jurídicos e políticos; e
II – Promover consultas à sociedade e reuniões
técnicas para levantar demandas, sugestões e
subsídios à revisão e atualização da legislação
distrital e formulação da política Distrital de
recuperação do Cerrado no DF.
Produtos Gerados:
II – Acordo de Reciprocidade Multilateral – Aliança
Cerrado
III – Plano Estratégico
III – Minuta de Instrução Normativa visando à
modernização da legislação referente aos plantios
IV – Termo de Cooperação Técnica com UICN –
União Internacional para a Conservação da
Natureza.















Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre as
Unidades de Conservação do DF, junto com
ICMBio para alterações na configuração e gestão
das UC do DF.
Oficina “Qual o Parque Mangueiral dos Nossos
Sonhos?”, dia 22/03, organizado pelo Coletivo
Mangueiral.
Sete reuniões Ordinárias (24/04, 23/06, 14/07,
28/07, 12/08, 26/08, 02/09)
Três reuniões Extraordinárias (com articulação de
parcerias):
Discussão do Edital de plantio da Terracap.
Diálogo com o Plano de Uso e Conservação do
Solo e da Água – Seagri e com Programa
Cultivando Água Boa
Reunião Técnica sobre Mecanismos Financeiros
para Recuperação do Cerrado com Funbio, FACDF, FAP-DF, FNMA, FNDF e FBB
Cinco reuniões de alinhamento interno SemaIbram
Cinco reuniões do Petit Comitê (22/04, 18/05,
28/05, 29/06, 20/08)
Doze reuniões dos subgrupos (Governança e
Financiamento, Legislação, Métodos e Insumos,
Educação Ambiental e Mapeamento/Priorização)
Seis reuniões de articulação com parceiros
(membros do GT): Empresas públicas, UICN,
WWF-Brasil, Embrapa Cerrados.



Visando a instalação e coordenação das atividades do Comitê Interinstitucional da Política Distrital para os Animais –
CIPDA foram constituídos seis grupos de trabalhos, conforme indicado na tabela abaixo:
Grupo de Trabalho
1.
Gestão de Fauna
2.
Zoológico
3.
Combate aos maus tratos
4.
Controle Populacional
5.
Bem-estar
6.
Mecanismos de Financiamento e Fortalecimento
Institucional

Coordenação
Ibram
Sema
ONG ProAnima
Ibram
Conselho de Medicina Veterinária-DF
Sema

Ademais, com o objetivo de integrar e articular os membros do CIPDA e propor arranjo institucional para
desenvolvimento de programas e novas parcerias por meio de Acordos de Cooperação Técnica, foi realizado em 03 de
setembro de 2015 o I Seminário de Defesa dos Direitos Animais. O evento ocorreu na sede da Sema e contou com a
participação de representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, Secretaria de Estado de Educação, Conselho de medicina Veterinária do DF, Universidade de Brasília, Instituto Chico
Mendes – ICMBio, IBRAM, Batalhão da Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil.
Ainda na área de Direitos Animais, a Sema vem apoiando atividades para viabilização do funcionamento do
Castramóvel e do Hospital Veterinário.
O Castramóvel é um trailer com 12 metros de comprimento, com estrutura interna para realizar cirurgias
gratuitas de castração em cães e gatos, fêmeas e machos, composta de três salas, sendo duas salas cirúrgicas e uma de
recepção e atendimento. Além disso, a unidade móvel possui área acoplada, equipada com equipamento audiovisual para a
realização de ações educativas.
A unidade foi adquirida por meio de recursos de compensação ambiental, conforme Deliberação da Comissão
de Compensação Ambiental – CCA/IBRAM nº 02, de 30 de janeiro de 2014 e sua operacionalização foi possível devido a
assinatura do Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014 entre o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal (IBRAM), Universidade de Brasília (UNB) e SEMA.
O trabalho desenvolvido pelo Castramóvel é parte das ações previstas para o funcionamento do Hospital
Veterinário Público, antecipando a questão do controle reprodutivo dos animais domésticos. O serviço visa atender animais
abandonados e àqueles que estejam sob a tutela de famílias de baixa renda, contempladas por programas assistenciais do
GDF.
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Desta forma, e para dar continuidade ao controle reprodutivo de animais domésticos no DF, em 25 de março de
2015 a SEMA autuou o com vistas a um novo Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado com Ibram e UNB. Sema E
Ibram aguardam retorno da análise jurídica por parte da UnB.

O Hospital Veterinário será instalado após a reforma e adaptação dos galpões existentes no Parque Lago do
Cortado, em Taguatinga. Os recursos para a reforma são provenientes de compensação ambiental, conforme a Deliberação da
Comissão de Compensação Ambiental – CCA/IBRAM no 02, de 30 de janeiro de 2014 e, no mesmo ano, firmado o Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental no 100.000.001/2014 entre Ibram e a Direcional Taguatinga Engenharia Ltda,
baseado no Processo de Compensação Ambiental no 391.000.976/2013 e o Processo de Licenciamento no 190.000.316/2002.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

2.945.455

1.252.632

1.252.632

410.632

9169 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-DISTRITO FEDERAL

2.945.455

1.252.632

1.252.632

410.632

TOTAL DO PROGRAMA 6208

2.945.455

1.252.632

1.252.632

410.632

– Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas: Após o término do contrato firmado pela Secretaria de
Meio Ambiente, o saldo remanescente foi descentralizado para a NOVACAP, por meio das portarias conjuntas, visando a
continuidade dos trabalhos de manutenção das unidades.
 Projetos Iniciados e em Andamento:
1. Contrato BNDES GDF Nº 13.2.0402.1/2013 – Processo Nº 002.000.128/2013
O GDF negociou com o Fundo Social do BNDES, um projeto que visa à implantação de Centrais de Triagem de
Materiais Recicláveis - CTR e do Centro de Comercialização - CC que receberão os materiais recicláveis provenientes do
Programa de Coleta Seletiva do Distrito Federal, gerando trabalho e renda para cerca de 2.160 catadores de materiais
recicláveis.
Atividades Realizadas
Atividade
Construção de Centros de Triagem e
Central de Comercialização

Estágio
Os projetos estão sendo readequados pela empresa TOPOCART, para se ajustarem ao orçamento
disponível. Houve descentralização de recursos financeiros da ordem de R$ 346.000,00 (trezentos e
quarenta e seis mil reais) para a NOVACAP, executora do contrato com a TOPOCART.
Capacitação dos catadores autônomos com recursos do SENAES e sendo executada pela SEDEST.

Capacitação dos Catadores
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PROGRAMA: 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8747 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9572 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9661 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6006

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
40.000
0
0
0
20.000
21.495.719

0
16.707.774

0
16.041.411

0
16.041.411

21.495.719
350.144

16.707.774
525.144

16.041.411
470.302

16.041.411
470.302

350.144
752.147

525.144
1.150.631

470.302
1.142.631

470.302
999.640

752.147
22.658.010

1.150.631
18.383.549

1.142.631
17.654.344

999.640
17.511.353

Durante todo o presente exercício foram realizados serviços de manutenção nos parques Águas Claras, Parque
do Cortado, Parque Saburo Noyama, Parque do Guará e demais unidades do Distrito Federal, por meio do Contrato de
Prestação de Serviços.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No âmbito do Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Volumosos, foram criadas duas Câmaras
Técnicas: (i) Controle de Transporte de Resíduos e (ii) Percentual Mínimo de Agregados para Pavimentação para realizar
estudos, propor soluções e manifestar-se, por meio de parecer, sobre assuntos específicos e relacionados às suas
competências. Os produtos serão utilizados como subsídio para a finalização do PGIRCC.
A minuta do Decreto de Transporte de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos foi finalizada e
encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP).
Devido à sobreposição de atribuições relacionadas à fiscalização de resíduos em diversos órgãos do GDF
houve necessidade de definir com clareza as devidas competências. Dessa forma elaborou-se Minuta de Decreto d
Fiscalização das Atividades de Resíduos Sólidos do Distrito Federal e a mesma foi encaminhas à Casa Civil do GDF havendo
acompanhamento das discussões com representantes dos diversos órgãos envolvidos.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No exercício de 2015 a Secretaria de Meio Ambiente manteve seu papel na elaboração da implantação de
políticas sustentáveis, ampliando sua gestão de meio ambiente, como órgão criado para tal finalidade.
O desenvolvimento de ferramentas visando o monitoramento por meio de indicadores de desempenho para a
avaliação sistemática dos instrumentos de planejamento e gestão do território tais como o Zoneamento Ecológico e Econômico
do Distrito Federal (ZEE/DF) dá conformidade à implantação de políticas públicas de meio ambiente de acordo com as
legislações distritais e federais.
A realização da Virada do Cerrado do Distrito Federal marcou uma mudança de paradigma onde a sociedade e
o poder público demonstraram que o problema ambiental deve ser enfrentado por todos, com exemplos de projetos e ações
inovadoras, com mobilização da população do DF em torno da educação ambiental.
A migração do lixão para unidades de triagem, classificação, prensagem e comercialização de materiais
recicláveis, disponibilizando local adequado de trabalho permitirá a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais
recicláveis, bem como gerará benefícios ambientais, a partir de um modelo integrado de gestão de resíduos sólidos no Distrito
Federal, viabilizando o cumprimento da Lei 12.305/2010.
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O Jardim Botânico de Brasília - JBB, órgão relativamente autônomo, da Administração Direta do Governo do
Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, de acordo com o Decreto nº
35.251 de 20 de março de 2014, tem como competências básicas:
I - desenvolver atividades, projetos e programas de conservação, preservação, pesquisa, educação e lazer
orientados, relacionados ao meio ambiente;
II - proteger espécies silvestres, raras ou ameaçadas de extinção em âmbito local e regional, e resguardar
espécies econômica e ecologicamente importantes para a restauração ou reabilitação de ecossistemas;
III - assistir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal na formulação de diretrizes para a
implementação da política de meio ambiente do Distrito Federal, nas atividades que visam o aproveitamento sustentável,
preservação e conservação dos recursos naturais e culturais, e contribuindo para a implementação da Economia Verde com
foco na erradicação da pobreza.
IV - manter bancos de germoplasmas para conservação de espécies ex situ e preservar reservas genéticas in
situ;
V - promover a articulação e integrar diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos
recursos naturais e restauração de ecossistemas em parceria com os gestores de unidades de conservação de diferentes
categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos;
VI - atuar como centro de referência para conservação, pesquisa, desenvolvimento e monitoramento dos
recursos naturais e culturais do Cerrado;
VII - promover o intercâmbio científico, técnico e cultural com outros jardins botânicos, entidades afins e órgãos
nacionais e internacionais;
VIII - promover a pesquisa, a conservação e a preservação ambiental na perspectiva de difundir o valor
multicultural das plantas e sua utilização sustentável;
IX - promover ações no sentido de captar recursos financeiros junto a organismos governamentais e não
governamentais, empresas da sociedade civil, entre outras fontes de recursos, com o intuito de desenvolver as políticas, planos,
programas, projetos e atividades de sua responsabilidade e atribuição, bem como a programas de fomento às pesquisas
técnico-científicas para o aproveitamento sustentável do bioma Cerrado;
X - incentivar, junto à sociedade civil, a ampla difusão - educação ambiental - das pesquisas e práticas relativas
ao manejo sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente, despertando o interesse coletivo para a causa ambiental e o
valor dos conhecimentos tradicionais das populações do Cerrado; e
XI - administrar a Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília - EEJBB e fiscalizar a aplicação e
implantação do seu Plano de Manejo, bem como do Plano Diretor do Jardim Botânico de Brasília.
Para a consecução de sua finalidade, o Jardim Botânico de Brasília, poderá:
I - estabelecer relações de parceria mediante assinatura de convênios, contratos, acordos e outros ajustes, com
entidades públicas, privadas e do terceiro setor, nacionais e internacionais, em áreas de sua competência e de sua missão
institucional;
II - promover e participar da articulação com os órgãos públicos, instituições financeiras, organizações não
governamentais, instituições de ensino e com a iniciativa privada, para a concretização de suas atribuições, planos, programas,
projetos e atividades estabelecidos;
III - propor formas de cooperação entre os órgãos públicos, privados e sociedade civil para a realização dos
objetivos da gestão da Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília;
IV - promover a articulação com as Administrações Regionais circunvizinhas, cujas atividades possam interferir
nos objetivos do Jardim Botânico de Brasília e Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília e nos recursos naturais nelas
existentes, com o propósito de compatibilizar as diretrizes, planos e programas dessas Regiões Administrativas com as
necessidades de conservação da EEJBB e JBB;
V - integrar grupos de trabalho interinstitucionais.
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio

Atividade-Fim

Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados
Órgãos do Governo Federal

06
12
02
-

04
-

21
02
-

03
01
-

13
33
05
-

Outros

-

-

-

-

-

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

20
20

02
06
06

23
23

07
11
01
10

09
60
01
59

Jovem Candango
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral
Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem:
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar
danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
145.000
8.812
8.812
8.812
0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- ARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO
SUL
145.000
8.812
8.812
8.812
3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO
38.035
0
0
0
3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
10.000
0
0
0
4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO
335.000
106.703
106.149
106.149
0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO
ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA LAGO SUL
335.000
106.703
106.149
106.149
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES
150.000
150.000
0
0
3375 - PROJETO CERRADO: CONHECER PARA PRESERVAR
150.000
150.000
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 6210
678.035
265.514
114.961
114.961

Objetivo Específico: 004 – Preservar e Conservar os Recursos Naturais do Bioma Cerrado reduzindo os incêndios
florestais, catalogando, manejando e produzindo mudas das espécies nativas, recuperando e construindo
infraestrutura para implantação das coleções científicas e preparando ambiente para acolhimento do público da
Copa do Mundo de 2014.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice Apurado
de
Mais
em
Medida Recente

Periodicidade
Resultado
de Apuração

2012

Desejado em
2013
2014

2015

Desejado
10
10
35
35
Área degradada recuperada
Hectare
Semestral
do JBB e EEJBB
Alcançado
01
01
05
15
Desejado
55
60
70
80
Espécie catalogada (fauna
1016
%
50
31/12/2010
Anual
e flora)
Alcançado 52.5
57,8
70
70
Desejado
1
1
2
2
Manejo
de
espécie
1017
Unidade
Anual
ameaçada de extinção
Alcançado
0
0
0
0
1018 Produção de mudas
Unidade 7.000 30/06/2011 Quadrimestral Desejado 56.000 107.500 159.000 210.000
1015

Fonte da
Informação
Jardim
Botânico
Jardim
Botânico
Jardim
Botânico
Jardim
Botânico
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Denominação do Indicador

1019 Manejo das coleções
1020

Unidade Índice Apurado
de
Mais
em
Medida Recente

Periodicidade
Resultado
de Apuração

Unidade

2

30/06/2011

Semestral

Reprodução in vitro de
Unidade
espécies nativas e híbridas

14

30/06/2011

Anual
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Desejado em
Fonte da
2012
2013
2014
2015
Informação

Alcançado 69.650
Desejado
3
Alcançado
4
Desejado
16
Alcançado
14

20.000
5
4
18
14

200.000 220.000
6
8
4
5
20
22
14
14

Jardim
Botânico
Jardim
Botânico

Neste ano o JBB recuperou aproximadamente 15 hectares de áreas degradadas na EEJBB e no JBB com o
plantio de mais de 40.000 mudas de árvores de espécies nativas do bioma Cerrado. Iniciou também a recuperação de mais 10
hectares com o plantio de 90 mil mudas de árvores originárias de compensação florestal devida pela Secretaria de Estado de
Mobilidade/DF.
Depois de 10 anos de tentativas frustradas, o JBB conseguiu realizar a pavimentação de quase 5 km de
estradas internas que servem de acesso à Escola Classe Jardim Botânico de Brasília, com recursos da compensação florestal
devida pela Secretaria de Estado de Mobilidade/DF. Este evento tem importância na prevenção de doenças respiratórias para
as crianças que frequentam a referida Escola Classe no período da seca.
Foi feita a catalogação de espécies da fauna e da flora existentes na EEJBB, dando continuidade ao programa
de conhecimento da biodiversidade da unidade de conservação. Estima-se que, atualmente, 70% das espécies existentes já
estejam identificadas e catalogadas.
Novamente não nos foi possível iniciar o manejo de espécies ameaçadas de extinção. No entanto, a partir deste
ano, devido ao estabelecimento de parceria entre o JBB e o ICMBio/ CECAT, estaremos colocando em marcha este programa
com a instalação de dois projetos de pesquisa:
1) Estudo de população e biologia floral de Lychnophora ericoides, popularmente conhecida como arnica. Essa
espécie ocorre em localidades muito específicas e é alvo de ações predatórias por parte da população em geral devido às
propriedades analgésicas que a planta apresenta. O principal objetivo do estudo é desvendar como a espécie se reproduz e sua
população se comporta para tentar indicar formas de conservação de seus indivíduos.
2) Estudo sistemático de campo de murundus. Apesar de ser relativamente comum no Cerrado da região
Centro-Oeste essa fitofisionomia ocorre apenas nessa região e pouquíssimos estudos sobre esse tipo de vegetação foram
realizados até o momento. Dependendo da metodologia adotada esse projeto terá como resultado um estudo inédito com dados
que enriquecerão o conhecimento dos campos de murundus brasileiros.
O Programa de Produção de Mudas ultrapassou com facilidade as suas metas de 210.000 mudas de árvores
nativas do Cerrado. Foram produzidas 220.000 em parceria com a TERRACAP que as esta utilizando em plantios de
recuperação de áreas degradadas no Cerrado do Distrito Federal. O convênio com a TERRACAP foi concluído com sucesso,
cumprindo todas as metas nele estabelecidas.
As coleções de cactos, orquídeas, bromélias e aráceas tiveram seus espaços adequados e aumentados neste
ano, tendo sido inauguradas as estufas para as coleções de bromélias e aráceas. Também, foi criada e instalada em novo
espaço aberto ao público a coleção de samambaias. Por falta de recursos orçamentários e insuficiência de técnicos
especializados, não foi possível alcançar a meta de 8 coleções manejadas.
A reprodução in vitro de espécies nativas permaneceu com as 14 espécies que já reproduzíamos porque a
expectativa de reforma do nosso laboratório foi frustrada, impossibilitando o alcance da nossa expectativa do início do
planejamento.
Em 2015 não foram registrados focos de incêndio no interior do JBB e da EEJBB, entretanto alguns episódios
ocorridos no entorno, colocaram a equipe em alerta, que prontamente combateram os focos sem afetar a área interna do
Órgão. A não ocorrência de registros de incêndio se deu principalmente pelas ações de prevenção e vigilância desenvolvidas
pela equipe do JBB em parceria com outras instituições governamentais. Dentre as principais ações destacam-se: realização de
aceiros negros e mecânicos; campanhas educativas para a sensibilização dos vizinhos, visitantes, ambientalistas,
pesquisadores e servidores das Unidades de Conservação sobre os riscos, causas, consequências dos incêndios florestais
antrópicos no cerrado brasiliense; e curso de formação e aperfeiçoamento de brigadistas, incluindo atividades práticas de
prevenção e combate aos incêndios, realizado pelo CBMDF no período de 8 a 11 de junho de 2015, na sede do GEPRAM e no
JBB.
O Programa de Trabalho relativo ao “Projeto Cerrado: Conhecer para Preservar”, oriundo de Emenda
Parlamentar, irá contribuir para o JBB cumprir com a sua missão institucional. Nesse sentido foi aberto processo licitatório para
aquisição de material para implantação de uma marcenaria.
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Objetivo Específico: 005 – Tornar o Jardim Botânico de Brasília um Centro de Referência do Bioma Cerrado.
Indicadores:
Índice Mais Apurado
Recente
em

Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

1021 Cadeia produtiva fortalecida

Unidade

-

-

%

-

-

1022 Aumento de visitação

Periodicidade
Desejado em
de
Resultado 2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
1
1
1
Anual
Alcançado
3
4
Desejado
10
10
40
15
Anual
Alcançado 20
35
40
42

Fonte da
Informação
Jardim Botânico
Jardim Botânico

Em 2015 o público visitante do JBB foi de aproximadamente 164 mil pessoas, o que representou um incremento
de 42% entre relação ao ano de 2014 (115 mil visitantes). Desse total, cerca de 12 mil eram estudantes, em grande maioria da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (90%); 15 mil eram praticantes de caminhadas, corridas e ciclismo no período de
7:00 as 9:00hs da manhã; e 15 mil pessoas eram isentas (crianças e idosos).
O número de atendimentos a estudantes pela equipe de educação ambiental do JBB em 2015 sofreu uma
queda em relação ao ano anterior, principalmente devido à greve de professores que perdurou por quase um mês. Além disto,
houve muitos cancelamentos em função da dificuldade das escolas conseguirem transporte para os alunos. O interesse,
contudo, permanece o mesmo, uma vez que a demanda inicial preencheu boa parte da agenda da Educação Ambiental.
Destaque-se, todavia, a grande procura por parte dos Centros de Ensino Especial do DF e Entorno. Da mesma
forma, também deve ser registrado o crescente número de atendimentos a cadeirantes (em torno de 600 alunos) nos espaços
do JBB.
Com a finalidade de oferecer aos visitantes mais um local para alimentação, foi inaugurado em julho de 2015,
espaço denominado Casa de Chá, na área de visitação pública do JBB.
Dados da Evolução Anual – Visitação e Arrecadação de 2012 a 2015
Movimentação
2013
2014
2015
Atividades
Quant.
Valor
Quant
Quant
Quant.
Valor (R$).
Valor (R$).
Valor (R$)
Ingressos emitidos pelas caixas registradoras
39.540
79.080,00
54.163
108.326
87.202
174.404 121.897
261.059
Locação de Espaço
166
1.897,00
183
2.684
32
45.905
89.705
Produção de fotos e similares
00
00
00
00
427
21.350
882
44.100
*O preço do ingresso para visitação no Jardim Botânico de Brasília, foi alterado de R$ 2,00 para R$ 5,00 por pessoa, de acordo com o Decreto nº 36.866/2015,
passando a vigorar em 09/12/2015.
2012

No que se refere ao fortalecimento de cadeias produtivas, foi realizada a tradicional Exposição e Feira de
Orquídeas no JBB, com a promoção de curso, exposição e venda dos produtos da cadeia de produção de orquídeas, em
parceria com a Sociedade Orquidófila de Brasília.
A Feira do Mel, também já tradicional no JBB, ofereceu aos visitantes produtos de toda a cadeia do mel oriundos
dos produtores credenciados pela Associação Apícola do Distrito Federal.
Além dessas cadeias que tradicionalmente são apoiadas pelo JBB, em 2015 o JBB colaborou na implementação
de tecnologias para mapeamento da cadeia produtiva de sementes florestais no Projeto Semeando o Bioma Cerrado, em
parceria com a Rede de Sementes do Cerrado, que resultou no lançamento do Programa Nacional de Redes de Sementes dos
Biomas. Assim foi possível marcar, na área do Projeto Reabilita, 60 árvores matrizes para a introdução de microchips com
informações fenológicas e morfológicas, e levantamento de dados da cadeia produtiva de sementes do cerrado.
Outra cadeia trabalhada pela equipe do JBB foi a de produção de mudas de árvores nativas do Cerrado. Foram
feitos estudo e levantamento de dados da produção de mudas no Distrito Federal, e levantamento de dados de mercado.
Centro de Excelência de Estudos Sobre o Cerrado – CEEX
Popularmente conhecido por Cerratenses, o Centro de Excelência do Cerrado, inaugurado no dia 26 de junho
de 2015, é um Centro de promoção e divulgação de pesquisas, tecnologias inovadoras, projetos ambientais e culturais que
valorizam a sociobiodiversidade, reunindo uma rede de parceiros que atuam na preservação, conservação e uso sustentável do
bioma Cerrado.
A proposta de construção do Cerratenses surgiu em 2009, por ocasião da elaboração do Plano de Manejo da
Estação Ecológica e do Plano Diretor do Jardim Botânico de Brasília – JBB. Neste contexto foram definidas também diretrizes
de sustentabilidade para arquitetura e edificação do espaço. Em 2014 com recursos da compensação ambiental do
empreendimento Jardins Mangueiral, foi realizada a construção da sede.
A edificação do Cerratenses seguiu princípios de sustentabilidade baseados na eficiência energética, iluminação
passiva, ventilação cruzada e tratamento local de efluentes.
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Além de um belo mirante para monitoramento da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e visitação
turística para contemplação do Cerrado, o formato da edificação permite adaptação e funcionalidade de uso do espaço. Estão
previstas a realização de atividades diversas como fóruns, conferências, cursos, palestras e debates em auditório, eventos
culturais, feiras, mostras de filmes, vídeos, exposições artísticas e registros de divulgação científica, oficinas e cursos.
O Centro abrigará ainda a Biblioteca Digital do Cerrado e um café com produtos do Cerrado, e será a sede do
Fórum Aliança Cerrado (voltado para discutir políticas públicas para a preservação, conservação e recuperação do bioma).

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO GERAL: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e
benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais
já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no
território onde esta vive.
Não houve execução orçamentária financeira para este programa.

Objetivo Específico: 004 - Reduzir a exclusão social capacitando jovens, mulheres e produtores rurais no manejo
sustentável dos recursos naturais do cerrado e capacitação de jovens para guiar visitantes para a COPA 2014.
Indicadores:
Denominação do indicador
1102 Indivíduo capacitado
1103 Evento realizado
1104 Publicação
editada

impressa

Índice
Desejado Em
Periodicidade
Unidade de
Apurado
mais
de
Resultado
Fonte da Informação
Medida
em
2012 2013 2014 2015
Apuração
Recente
Desejado 100 100 100 100
Jardim Botânico e
Pessoa
Semestral
Alcançado 135
35
120 122 Administrações Regionais
Desejado
4
4
4
4
Unidade
Anual
Jardim Botânico
Alcançado
0
1
4
13
Desejado
3
3
3
3
e
Unidade
1
30/06/2011 Semestral
Jardim Botânico
Alcançado
4
2
1
2

Projeto Semeando vida nova
Em parceria com a Secretaria da Criança, 27 internos da Unidade de Internação de São Sebastião –UISS foram
capacitados em práticas de cultivo de horta, jardinagem e paisagismo.

(Equipe de educação Ambiental do JBB na UISS, Árvore dos Sonhos)

Projeto Semeando o Bioma Cerrado
Cursos ministrados no JBB:
1) Curso de Identificação, Coleta e Beneficiamento de Sementes Florestais, com 30 (trinta) participantes;
2) Curso de Seleção e Marcação de Árvores Matrizes, com 30 (trinta) participantes.
3) Curso de Coleta de sementes na Chapada dos Veadeiros e Estação Ecológica do Jardim Botânico, com 30
(trinta) participantes;
4) Capacitação de 5(cinco) recrutas na Produção de Mudas Nativas do Cerrado, em parceria com o 7º Distrito
da Marinha do Brasil.
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Revista Heringeriana
A Revista Heringeriana é um periódico científico semestral, editado pelo Jardim botânico de Brasília, que em
parceria com o IBICT/MCTI publica artigos originais de pesquisa, revisões bibliográficas, comunicações e notas técnicas com
foco em temas da Biodiversidade e Ciências Ambientais.
No ano de 2015, foram publicados dois números: Volume 8, nº 2 (2014) e Volume 9, nº 1 (2015). Ambos estão
disponíveis no site http://portalinseer.ibict.br/index.php/heringeriana/index. A publicação do 2º volume de 2015 está em
andamento.
Index Seminum
Publicação do primeiro Volume do Index Seminum do Jardim Botânico de Brasília. Em parceria com a Rede de
Sementes, o JBB mapeou matrizes de varias espécies em diferentes fitofisionomias de Cerrado no JBB. A partir desse
mapeamento começou a coleta e a montagem de um banco de sementes de espécies do Cerrado: neste primeiro número a
publicação conta com 30 lotes, provenientes de 25 espécies, 22 gêneros e nove famílias.

(Capa do primeiro volume do Index Seminum do JBB /Capas da Revista Heringeriana publicadas em 2015)

Participação e Promoção de Eventos
1) Participação na Semana do Clima, no Rio de Janeiro – RJ, realizada pela Missão da União Europeia, WWF
e Fundação Planetário do Rio de Janeiro, com a apresentação de projetos do JBB/DF;
2) Participação no XIX Congresso de Tecnologia de Sementes e IV Simpósio de Sementes Florestais;
3) Implantação do Fórum Aliança Cerrado – Assinatura de Acordo de Reciprocidade Multilateral, com
estabelecimento de parcerias com 30 Instituições dos Governos local e federal, sociedade civil e academia.
4) Inauguração do Cerratenses – Centro de Excelência do Cerrado, com público total estimado de 700
pessoas;
5) Semana da Virada do Cerrado com as seguintes atividades:
a) Abertura café da manhã Cerrado Week – Gastronomia com produtos do cerrado – 100 pessoas
b) Lançamento – Fórum Aliança Cerrado – mais de 30 instituições parceiras;
c) Exposição Jardins de Gardner – UnB e Portal do Cerrado – WWF, com público visitante estimado de 1.000
pessoas;
d) Exposição Portal do Cerrado – Visitação 700 pessoas; e
e) Exposição Extrativistas do Sertão – 20 anos de PPP-Ecos – ISPN – Visitação 200 pessoas.
6) Realização de Sarau do Cerrado com apresentações culturais, poesia e música – 10 artistas entre poetas e
grupos musicais que trabalham o conceito da “Cultura Cerratense”;
7) Projeto Memorial dos Cerratenses, com realização de 04 encontros com público total estimado em 200
pessoas, para homenagear os Cerratenses Paulo Bertran, Ary Para-raios, Laís Aderne e Vanderlei de Castro;
8) Realização do Encontro de Educadores Ambientais – Rede de Sementes do Cerrado – público estimado:
200 pessoas;
9) Realização de evento intitulado Cerrado sem Fogo, com lançamento de campanha de educação ambiental;
10) Workshop “Biodiversidade, Urbanização e Tecnologias Digitais”;
11) Lançamento pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal da Operação Verde Vivo;
12) Aniversario de 30 anos Jardim Botânico de Brasília;
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13) Inauguração da estufa em parceria com a Marinha do Brasil;
14) Semana do Meio Ambiente;
15) Exposição fotográfica “Bioma Cerrado – DOC Cerrado”; e
16) Simulação de fogo no cerrado como forma de capacitação de Brigada Voluntária.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Não houve execução orçamentária financeira para este programa.
Evento (Festa Nacional da Orquídea) cancelado por decisão de seu promotor.

PROGRAMA: 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9676 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE
BRASÍLIA- LAGO SUL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8743 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE
BRASÍLIA- LAGO SUL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9567 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM
BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9658 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISJARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL
TOTAL DO PROGRAMA 6006

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
10.000
0
0
0
10.000

0

0

0

410.000

5.915

5.915

5.915

130.000

5.915

5.915

5.915

10.000
3.569.000

0
4.256.494

0
4.207.631

0
4.207.631

3.569.000

4.256.494

4.207.631

4.207.631

298.580

267.686

245.041

245.041

298.580

267.686

245.041

245.041

320.108

161.340

156.009

156.009

320.108

161.340

156.009

156.009

4.627.688

4.691.435

4.614.596

4.614.596

As atividades de manutenção ocorreram de acordo com a rotina normal de trabalho sendo executadas as
atividades de manutenção periódica geral de limpeza, capina, roçagem nas áreas de visitação, transferência de 60 Cactos do
viveiro para o cactário, manutenção e plantio no Jardim Japonês; supervisão e manutenção das bombas de irrigação e do
sistema de sucção que enche os lagos do Jardim de Contemplação, Jardim Japonês e do modelo Filogenético; remoção e
relocação de pedras no jardim de contemplação; manutenção paisagista nas portarias principal e privativa; limpeza nas bordas
de toda trilha de entrada pela portaria privativa; relocação das placas de sinalização ao longo da entrada da portaria privativa
(parte interna JBB); Organização do galpão/garagem; Implantação de jardins e paisagismo na área da Diretoria de Fitologia, da
Diretoria Executiva, das Superintendências de Administração Geral e Técnico-cientifica; relocação de meio-fio na área
administrativa; manutenção das estufas de bromélias e aráceas; implantação da estufa de samambaias; instalação de uma
caixa d’agua para atender as demandas do sistema de irrigação das estufas e do restaurante localizado na casa de chá e
reparos e pinturas nos prédios existentes.
Os serviços administrativos também foram realizados: Pagamento de pessoal, concessão de benefícios a
servidores, pagamento de água, luz, telefone, fornecedores e demais despesas de natureza contínua.
A fim de atender as exigências dispostas na Lei Federal nº 12.527/2011, Lei Distrital nº 4.990/2012, Decreto
Distrital nº 4.896/2012 e Decreto Distrital nº 35.462/2015, a Ouvidoria do JBB está em fase de implantação.
A Ouvidoria do JBB coordenou a elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão do Jardim Botânico de Brasília,
instituída pelo Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto 36.419, de 25 de março de 2015. São objetivos a serem
atingidos com a Carta de Serviços do Jardim Botânico de Brasília: dar visibilidade aos serviços oferecidos, aprimorar a
qualidade de sua prestação e fortalecer os canais de diálogo com a sociedade.
A Ouvidoria do Jardim Botânico de Brasília – JBB recebeu 16 manifestações no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2015. Os dados apresentados foram sistematizados pelo TAG - Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública do Distrito
Federal.
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O Jardim Botânico de Brasília conquistou, em 2015, a gradação mais alta na categorização dos Jardins
Botânicos (Categoria “A”), conforme estabelece a Resolução CONAMA nº 339/2003. Para ser enquadrado na Categoria “A” o
JBB atendeu aos vários critérios exigidos, tais como possuir herbário, programa de pesquisa, biblioteca especializada, viveiro,
programa de educação ambiental entre outros.
Fortalecimento Institucional
Acordo de cooperação mútua celebrado com o ICMBio/CECAT para o fortalecimento das instituições envolvidas
e a promoção de ações integradas para conservação e geração de pesquisa, com os objetivos de: compartilhar o espaço físico,
implementar programas de pesquisa colaborativos visando atender às demandas atuais e futuras da conservação da
biodiversidade do Cerrado com abrangência principalmente para o Distrito Federal, e desenvolver programas de conservação
para o Cerrado dentro e fora do DF.
Biblioteca Digital do Cerrado-BDC
Deve-se destacar o desenvolvimento e implantação da Biblioteca Digital do Cerrado-BDC, que foi criada a partir
de uma parceria firmada com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT. Trata-se de um repositório
digital, estruturado no padrão de metadados Dublin Core, que utiliza o software livre DSPACE. A proposta da BDC é ser de livre
acesso e especializada em Cerrado. É destinada a guardar, preservar e garantir acesso à produção científica e a objetos
digitais multimídias, gerindo e otimizando fluxo da informação à medida que garante maior grau de qualidade à publicação e
maior grau de qualificação à instituição envolvida no desenvolvimento e manutenção do repositório.
Além da Biblioteca do Cerrado, com cerca de 900 volumes e 800 periódicos, também foi organizado o acervo da
Biblioteca da Natureza, que se destina ao público infanto-juvenil que frequenta o JBB. Os livros que a compõe a Biblioteca
foram separados por faixa etária e identificados com etiquetas coloridas para melhor organização e orientação do público. São
aproximadamente 1.765 livros infantis e de literatura infanto-juvenil e 65 gibis.
Casa do Pesquisador
Foi inaugurada em maio a Casa do Pesquisador. A casa dispõe de espaço para até seis pessoas que desejem
se hospedar no Jardim Botânico, facilitando o trabalho de pesquisa.
Grupo de Trabalho Orla do lago Paranoá
O Jardim Botânico está desenvolvendo a proposta paisagística para recuperação da Orla do Lago Paranoá,
após a reintegração de áreas que haviam sido invadidas por moradores. O projeto que envolve várias áreas do GDF e é
coordenado pela Casa Civil.
Comdema São Sebastião
A Comissão em Defesa do Meio Ambiente da Região Administrativa de São Sebastião identifica prioridades,
articula formas de execução de medidas mitigadoras ou de recuperação de áreas degradadas, e coordena o movimento prómeio ambiente.
Grupo de Trabalho Rede Cerrado de Bibliotecas
Em atendimento à Portaria nº 48, de 19 de agosto de 2015, o JBB participa do Grupo de Trabalho Rede Cerrado
de Biblioteca, que tem por finalidade elaborar estudos e definir o projeto da Rede de Bibliotecas em Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do DF – Rede Cerrado de Bibliotecas.
Projeto Saberes do Cerrado
Parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) com os objetivos identificar,
sistematizar, preservar e disseminar informações relacionadas à diversidade de saberes sobre o Cerrado, em novos formatos e
linguagens; e desenvolver soluções tecnológicas para disseminação de coleções científicas ou outras fontes relevantes para a
valorização da biodiversidade e das áreas protegidas.
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Trilha Indígena
Cooperação técnica com o Instituto Bancorbrás para implantação de uma trilha de caráter socioambiental no
Jardim Botânico de Brasília.
Em sua primeira etapa, o projeto promoveu o plantio de 1700 (mil e setecentas) mudas de espécies nativas do
Cerrado em substituição aos pinheiros que invadem grandes áreas de cerrado nativo no Jardim Botânico de Brasília. Dessa
forma, a trilha interligará os locais de plantio dessas mudas de árvores, incorporando-os como espaço de educação ambiental.
O projeto conta com apoio de representantes de etnia indígena do Cerrado, especificamente da etnia Krahô,
para que a trilha estabeleça vínculos com a cultura e a tradição do povo indígena da região Centro-Oeste.
O enriquecimento da trilha com a construção de oca indígena, totens e painéis com grafismo indígena, está
previsto para as fases seguintes deste projeto.

Feliciano, da etnia Krahô, e técnicos do JBB selecionaram áreas para implantação da trilha.

Plantio de Bacaba, palmeira de fundamental importância na alimentação nas aldeias Krahô.
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A Gestão do JBB demonstrou, mais uma vez, que a boa comunicação e a parceria com outros órgãos de
governo ou da sociedade civil podem viabilizar a administração de espaços públicos em meio a adversidades de diversas
origens, seja orçamentária, financeira ou de pessoal qualificado para a execução das atribuições regimentais inerentes a um
jardim botânico.
Para desenvolver e ter sucesso no cumprimento de sua missão técnica-institucional, manter os espaços de
visitação em excelentes condições de uso pelo público, atender com qualidade às escolas, além de manter as edificações e
demais estruturas, a Administração do JBB firmou um pacto com seus servidores para o cumprimento de metas estratégicas.
Em função dessa estratégia, o JBB conseguiu não só cumprir as metas estabelecidas no PPA 2012-2015 como realizou as
tarefas descritas neste relatório e que ultrapassam em muito o programado no Plano Plurianual.
Registre-se, porém, que o contingenciamento do orçamento aprovado para investimento é um dos entraves que
chama a atenção dos gestores da instituição. Soma-se a isto a insuficiência de quadros técnicos para o melhor desempenho
das missões atribuídas ao Jardim Botânico da capital federal.
O grande desafio a ser vencido, portanto, é manter o equilíbrio entre estrutura, qualidade dos serviços à
população e a quantidade de servidores disponíveis para o cumprimento da missão institucional. O crescimento do público
visitante requer necessariamente o aumento dos serviços de apoio (pessoal e estrutura), haja visto o sucessivo incremento do
público visitante em patamar superior a 40%.
No JBB, o número de novos espaços abertos à comunidade nos últimos cinco anos (restaurantes, Jardins
Temáticos, exposições, eventos, entre outros) cresceu em progressão geométrica enquanto que o Quadro de Pessoal, já
envelhecido, diminuiu em 40% por conta de aposentadorias, remoções e sucessivos cortes de cargos em comissão e até
mesmo de estagiários nas mudanças administrativas de governo.
O fortalecimento institucional do Jardim Botânico, com a contratação de servidores efetivos e a criação da
Fundação Jardim Botânico de Brasília – FJBB, já é esperado pelo seu corpo de gestores. O Projeto de Lei para criação da
FJBB encontra-se discutido no âmbito da administração do Governo do Distrito Federal e há esperança que esse projeto seja
concretizado em 2016.
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14.2. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 21.206

Em 16 de junho de 2004, pela lei nº 3.365, foi criada a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito
Federal - ADASA, autarquia em regime especial com personalidade Jurídica de direito público, dotada de autonomia
patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro em Brasília e vinculada à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Todavia, a Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, reestruturou
a Agência, redefiniu a missão, ampliou competências e alterou sua denominação, passando a chamar-se Agência Reguladora
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. Nos termos da Lei nº 4.285, o regime especial conferido
à ADASA é caracterizado, sobretudo, por mandato fixo e não coincidente de seus diretores, independência decisória, diretoria
organizada em forma de colegiado, instância administrativa final, salvo nos casos de delegação de competências de outros
entes federados e ausência de subordinação hierárquica.
A finalidade básica da ADASA é a regulação dos usos das águas e dos serviços públicos de competência
originária do Distrito Federal, bem como daqueles realizados no âmbito geopolítico ou territorial do Distrito Federal que venham
a ser delegados a ela por órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais, em decorrência de legislação, convênio ou
contrato.
De acordo com a Lei n° 4.285, de 26 de dezembro de 2008, são áreas de competência da Agência:
I. Recursos hídricos, compreendidos os diversos usos da água;
II. Saneamento básico, entendido como:
III.
Abastecimento de água potável;
IV.
Esgotamento sanitário;
V.
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
VI.
Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
VII. Gás canalizado;
VIII. Mediante delegação de competência originária federal nas áreas de:
a) Energia elétrica;
b) Petróleo e derivados,
c) Biocombustíveis, álcool combustível, gás veicular e distribuição de lubrificantes;
IX.

E outras competências delegadas na forma da lei.

Missão
A missão da ADASA, estabelecida em seu planejamento estratégico 2012-2020 é: “Regular e promover a gestão
sustentável dos recursos hídricos, a qualidade e universalização dos serviços públicos de energia e saneamento básico, em
benefício da sociedade do Distrito Federal”.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

08

16

13

34

71

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

29

0

09

0

38

06

0

0

0

06

Órgãos Estaduais

0

0

0

0

00

Órgãos do Governo Federal

02

0

01

0

03

Estagiários

0

09

17

26

Órgãos do GDF
Requisitados

Outros

0

04

0

0

04

Subtotal (Força de Trabalho)

45

29

23

51

148

(-) Cedidos para outros órgãos

0

1

0

0

1

45

28

23

51

147

Total Geral
Fonte: SAF/ADASA

Terceirizados (FUNAP)

A ADASA tem investido constantemente em sua força de trabalho, buscando atender de maneira mais eficiente
e eficaz as atividades de regulação e a fiscalização das áreas de sua competência. Desde sua criação, em 2004, a ADASA vem
ampliando os conhecimentos e a inteligência de seu quadro técnico de profissionais. O concurso público, realizado em 2009
proporcionou a criação do quadro efetivo essencial para sustentar as competências estabelecidas.
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A força de trabalho, representada por todas as pessoas que contribuem para o funcionamento da agência, é
formada por 148 colaboradores, sendo quatro Diretores com mandato de cinco anos, um Ouvidor com mandato de dois anos,
71 cargos efetivos, 38 cargos comissionados, seis requisitados do GDF, três do Governo Federal, 26 estagiários e quatro
conveniados. Os serviços de segurança, apoio administrativo e transporte são terceirizados.
Importante ressaltar que o quadro de servidores da ADASA é totalmente formado por profissionais de nível
superior (mesmo aqueles que ocupam cargos da carreira de nível médio) com graduação em diversas áreas, envolvendo
ciências sociais, exatas e humanas. Destaca-se que na Agência há 16 servidores com mestrado e 46 com pós-graduação. Além
da diversidade da formação acadêmica há um constante esforço de capacitação técnica dos servidores nos temas afetos e
áreas de competência, gerando um quadro altamente qualificado, fator imprescindível para uma regulação atuante eficiente.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
1.1. PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1811 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
5.786.359

471.081

471.081

424.281

940.000

69.120

69.120

22.320

960.000

401.961

401.961

401.961

1.958.323

626

199

199

0003 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL
0004 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ECONÔMICO E
FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
6144 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS E MEDIAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
4136 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
0001 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6203
Fonte: SIGGO

330.000

626

199

199

1.000.000

559.370

559.370

559.370

1.000.000
8.744.682

559.370
1.031.077

559.370
1.030.650

559.370
983.850

Objetivo Específico: 005 – Aperfeiçoar o processo de regulação das atividades de abastecimento de água,
saneamento básico e energia e contribuir para a maior participação e controle social sobre a Política de
Saneamento Básico, a fim de proporcionar à população do Distrito Federal serviços dotados de qualidade técnica e
preços justos.

Indicadores:
Denominação do indicador
979

1089

1090

IAQR – Indicador
ADASA de Qualidade
Regulatória
IES – Índice de
Envolvimento Social

IQT – Índice de
Qualidade Técnica

Unidade Índice
Apurado
Periodicidade
de
Mais
em
de Apuração
Medida Recente
Índice
12,25
31/12/2010
Anual

Índice

Índice

11,25

0,5

31/12/2010

31/12/2010

Anual

Anual

Resultado

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

Desejado

12,86

13,50

14,18

14,88

Alcançado

8,70

16,70

14,80

11,50

Desejado

11,81

12,40

13,02

13,67

Alcançado

7,70

14,70

13,60

9,90

Desejado

0,525

0,551

0,580

0,609

Alcançado

0,500

1

0,600

0,800

Fonte da Informação
Relatórios de Atividades
Superintendência

Relatórios de Atividades
Superintendência e Inform.
NAC
Relatórios de Atividades
Superintendência

Fonte: SIGGO
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1.1.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
A ADASA tem em sua estrutura uma superintendência responsável pelos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. Esta unidade tem sob sua responsabilidade a fiscalização, a elaboração e a expedição de regulamentos
no âmbito dos serviços públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.
No detalhamento a seguir, estão relacionados os trabalhos relevantes e seus resultados, realizados pela ADASA
no que diz respeito a este importante componente do Saneamento Básico.
Manual com Indicadores de Desempenho para avaliação da Concessionária de Abastecimento Público - CAESB.
A expansão dos serviços de saneamento básico consolidada com políticas de governo que buscam o acesso
universal a estes serviços impõe grandes desafios aos órgãos reguladores que devem garantir que esse processo aconteça de
forma estruturada e ordenada.
Com essa finalidade as agências reguladoras devem possuir expertise e objetividade no tratamento de
informações coletadas nas entidades reguladas, estabelecendo indicadores de desempenho e metas que permitam o
diagnóstico atual dos serviços prestados, a análise da sua qualidade, o direcionamento para ações prioritárias e a quantificação
dos benefícios alcançados.
Para atingir tal objetivo, a ADASA buscou o apoio de uma consultoria internacional especializada para
elaboração de um MANUAL COM INDICADORES DE DESEMPENHO e avaliação da Concessionária de Abastecimento
Público – CAESB, culminando na Resolução sobre o tema.
Durante o processo de elaboração, foram seguidos princípios e orientações constantes de documentação
internacional de referência e as boas práticas observadas em agências reguladoras internacionais.
Foram descritos cinco grandes objetivos para o sistema de avaliação: Universalização, Qualidade,
Sustentabilidade, Eficiência e Transparência.
Figura 1 – Objetivos do sistema de avaliação de desempenho

Fonte: SAE/ADASA

A partir deles foram definidos critérios de avaliação, agrupados posteriormente conforme figura abaixo.
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Figura 2 – Critérios de avaliação

Fonte: SAE/ADASA

Após a definição dos objetivos para os serviços e dos critérios de avaliação, foram identificados os indicadores
de desempenho que permitirão avaliar os objetivos definidos, por meio dos critérios de avaliação selecionados.
Os indicadores de desempenho foram selecionados tendo em vista os objetivos específicos do sistema de
avaliação e as dimensões que se pretende estão avaliar expostas na Figura 3. A Figura 4 ilustra a quantidade de indicadores
selecionados segregados por serviço e por dimensão. Para o serviço de abastecimento de água foram selecionados um total de
18 indicadores, sendo sete (39%) referentes à prestação dos serviços; quatro (22%) à sustentabilidade infraestrutural; quatro
(22%), sustentabilidade ambiental e três (17%) à governança. A quantidade total de 19 indicadores foi selecionada para o
serviço de esgotamento sanitário, distribuídos da seguinte forma: quatro (21%), prestação dos serviços; quatro (21%),
sustentabilidade infraestrutural; oito (42%) sustentabilidade ambiental; três (16%) governança.
Figuras 3 - Quantidade de indicadores selecionados por serviço

Fonte: SAE/ADASA
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Figura 4 - Quantidade de indicadores selecionados por serviço

Fonte: SAE/ADASA

As Tabelas 1 e 2 apresentam a relação dos indicadores de desempenho, assim como as unidades de medidas e
abrangências. Foram ainda definidos para cada indicador a descrição, objetivo, fórmula de cálculo, dados primários
relacionados, fatores explanatórios e referência a outros sistemas de indicadores, além dos valores de referência que orientarão
a análise de desempenho e a definição das metas.
Tabela 1 - Indicadores de Desempenho do Serviço de Abastecimento de Água
Indicadores de Desempenho - Abastecimento de Água
Indicador
Unidade

Abrangência

1. Prestação do serviço
IAP01 – Índice de cobertura de água

%

IAP02 – Índice de atendimento de água

%

RA

IAP03 – Acessibilidade econômica

%

Prestadora

IAP04 – Índice de micromedição

%

RA

IAP05 – Índice de continuidade do serviço de água

%

RA

IAP06 – Conformidade das análises para aferição da qualidade da água distribuída (%)

%

RA

(n. / 1000 economias
ativas/ ano)

RA

IAP07 – Índice de reclamações do serviço de água

RA

2. Sustentabilidade infra estrutural
IAI08 – Capacidade de reserva do sistema de água

dias

Prestadora

IAI09 – Capacidade de tratamento do sistema de água

%

Prestadora

IAI10 – Índice de reabilitação da rede de água

%

RA

(n. / 100 km / ano)

RA

IAI11 – Quantidade de vazamentos na rede de água
3. Sustentabilidade ambiental
IAA12 – Utilização eficiente de energia

(kWh / m3 / 100 m.c.a.)

Prestadora

IAA13 – Índice de perdas por ligação

(litros / dia / lig. ativa)

RA

IAA14 – Volume captado outorgado

%

Prestadora

IAA15 – Destino do lodo da ETA

%

Prestadora

4. Governança
IAG16 – Índice de transparência das informações da

prestadora relativo ao serviço de água

IAG17 – Relação com os interessados
IAG18 – Índice de execução do plano de exploração dos
Legenda: RA - Região Administrativa
Fonte: SAE/ADASA

serviços de água

Prestadora
-

Prestadora

%

Prestadora
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Tabela 2 - Indicadores de Desempenho do Serviço de Esgotamento Sanitário
Indicadores de Desempenho - Esgotamento Sanitário
Indicador
1. Prestação do serviço
IEP01 – Índice de cobertura de esgoto
IEP02 – Índice de atendimento de esgoto
IEP03 – Acessibilidade econômica
IEP04 – Índice de reclamações do serviço de esgoto

Unidade

Abrangência

%
%
%
(n./1000 economias
ativas/ano)

RA
RA
Prestadora

%
%
(n. / 100 km / ano)
%

Prestadora
RA
RA
RA

(kWh/m3/100 m.c.a.)
%

RA

2. Sustentabilidade infra estrutural
IEI05 – Capacidade de tratamento de esgoto
IEI06 – Índice de Reabilitação da rede de esgoto
IEI07 – Extravasamentos de esgotos por extensão de rede
IEI08 – Falhas no sistema de esgoto
3. Sustentabilidade ambiental
IEA09 – Utilização eficiente de energia
IEA10 – Índice de conformidade da qtde de amostras de efluente
IEA11 – Índice de conformidade da qualidade do efluente tratado

%

IEA12 – Índice de adequação do destino do esgoto coletado
IEA13 – Índice de descarga de efluente outorgado
IEA14 – Índice de água reutilizada
IEA15 – Índice de produção própria de energia
IEA16 – Destino do lodo da ETE

%
%
%
%
%

Prestadora
Prestadora
Sub-bacia
Hidrográfica
Prestadora
Prestadora
Prestadora
Prestadora
Prestadora

%

Prestadora
Prestadora
Prestadora

4. Governança
IEG17 – Índice de transparência das informações da prestadora relativo ao serviço de esgoto
IEG18 – Relação com os interessados
IEG19 – Índice de execução do plano de exploração dos serviços de esgoto
Legenda: RA - Região Administrativa
Fonte: SAE/ADASA

O Sistema de Avaliação de Desempenho, em harmonia com as orientações da Lei n. 11.445/07, foi estruturado
para individualização do cálculo por região administrativa (sempre que necessário ao escopo de avaliação) e por serviço –
abastecimento de água o esgotamento sanitário – de modo a maximizar a efetividade da análise e da comparação, e estimular
a melhoria do desempenho de cada serviço, de forma segregada.
Utilizou-se agregação territorial de RA (15 indicadores) sempre que necessária a análise individualizada da
prestação do serviço, por determinado indicador. Para 21 indicadores foi definida a abrangência de prestadora, e somente para
o indicador IEA20 – Índice de conformidade da qualidade do efluente tratado foi definida a abrangência de sub-bacia
hidrográfica.
Os indicadores foram concluídos em 2015 e, a partir do próximo ano, serão aplicados, possibilitando a avaliação
do desempenho da concessionária e o atendimento do contrato de concessão 01/2006.
Tabela 3 - Abrangência dos Indicadores
Abrangência

Serviço
Água

Esgoto

Total

Região Administrativa

9

6

15

Prestadora

9

12

21

Sub-bacia Hidrográfica

0

1

1

18

19

37

Total
Fonte: SAE/ADASA

Pesquisa de satisfação dos consumidores dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
– Ano/Exercício 2015.
A pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
no Distrito Federal é de suma importância, não só pela necessidade de se conhecer o estágio em que se encontra a
concessionária prestadora desse serviço, em termos de padrão de qualidade, na avaliação de seu público consumidor, mas
também para que a ADASA possa, utilizando-se dos indicadores apresentados na pesquisa, adotar políticas que lhe permita
disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos das políticas de recursos hídricos e
de saneamento no DF, e ainda, zelar pela qualidade das atividades e serviços prestados aos usuários.
Essa avaliação é um fator preponderante e fundamental, na medida em que auxilia a liderança da
concessionária prestadora no processo decisório, porque ele passa a ser consubstanciado em impressão explícita dos usuários
dos serviços, e não somente nos conceitos advindos de percepções internas, normalmente baseadas em itens objetivos e
relacionados ao desempenho de processos - operacionais e financeiros.
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Para atingir tal objetivo a ADASA buscou o apoio de empresa especializada na realização de pesquisa de
opinião presencial por meio do Pregão Eletrônico 09/2015.
Para a Avaliação da satisfação dos usuários da CAESB no Distrito Federal, foram abordados os seguintes
pontos:
 Qualidade da água;
 Continuidade do serviço de abastecimento de água;
 Qualidade do atendimento relacionado ao serviço de abastecimento de água;
 Qualidade dos serviços realizados pelo prestador em vias públicas;
 Entendimento da fatura e medição (clareza, informações contidas, prazos de recebimento);
 Qualidade dos serviços de esgoto;
 Qualidade do atendimento relacionado ao serviço de esgotamento sanitário;
 Avaliação dos preços dos serviços prestados;
 Percepção do usuário quanto aos impactos ambientais devidos à prestação dos serviços;
 Nível geral de contentamento com os serviços prestados pela concessionária;
 Notificação sobre interrupções programadas;
 Conhecimento dos direitos básicos dos usuários;
 Qualidade da orientação sobre direitos e deveres dos usuários.
 Compreensão clara do manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário.
A pesquisa foi concluída e o relatório final será apresentado à ADASA em janeiro de 2016. A pesquisa de
opinião será um projeto contínuo da ADASA com o objetivo acompanhar a evolução das opiniões dos usuários e, deste modo,
aliar a opinião do usuário aos resultados das fiscalizações da Agência.
Diretrizes para criação do Conselho de Consumidores
A criação de mecanismos para concretizar a participação social nas políticas públicas é um dos traços mais
fortes da democracia atual brasileira. Vários arranjos participativos foram criados para permitir a maior interação entre
sociedade e Estado: Conselhos, Conferências, Mesas de Diálogos, Ouvidorias, Audiências e Consultas Públicas etc. Cada qual
com um grau maior ou menor de efetividade de participação e cada qual sendo utilizados em momentos diferentes da execução
das políticas públicas.
No âmbito do Saneamento Básico, a Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, determina
a criação de um Conselho de Saneamento Básico, que é obrigação do titular dos serviços, no caso o Distrito Federal, sendo
que sua composição será híbrida (usuários e poder público).
Não obstante a previsão na Lei nº 11.445/2007, o Contrato de Concessão nº 01/2006 – ADASA celebrado entre
a ADASA, na qualidade de representante do Poder Concedente, e a CAESB - prestador dos serviços, previu em sua Cláusula
Segunda, Nona Subcláusula, que o prestador de serviços é responsável, nos termos das normas de regulação expedida pelo
regulador, por instituir e manter conselho de consumidores dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário.
De modo a atender à necessidade de ampliar o espaço democrático no âmbito dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, a ADASA iniciou projeto para determinar as diretrizes que deverão ser adotadas pela
CAESB para a instituição e manutenção do respectivo Conselho.
A participação da sociedade é de fundamental importância para a criação de um espaço democrático onde
exista real efetividade da participação da população do Distrito Federal junto ao prestador de serviços e ao agente regulador.
A maneira pela qual o conselho será organizado, a estrutura que será adotada, a quantidade de conselheiros e
modelo de eleição destes foi objeto de estudos já concluídos e será definida após audiência pública prevista para janeiro de
2016.
Fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
A ADASA realiza atividades de fiscalização com o intuito de garantir uma prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário de qualidade e em conformidade com a legislação e normas regulamentares e
contratuais vigentes, em especial às Leis nº 11.445/2007, Lei nº 4.285/2008, Decreto nº 7.217/ 2010 e do Contrato de
Concessão nº 001/2006 – CAESB/ADASA.
Para o ano de 2015, pela primeira vez, foi definido um Plano Anual de Fiscalização – PAF, que estabeleceu os
objetivos básicos para a atividade de fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a serem
realizadas no exercício. As ações são compatíveis com o plano de negócios da ADASA, buscando sempre o aperfeiçoamento,
o aumento de produtividade e a universalização das ações. O referido Plano estabeleceu mecanismos e procedimentos para a
avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.
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O planejamento da atividade de fiscalização para o exercício de 2015, com foco na universalização de acesso,
integralidade, eficiência da prestação do serviço, abrangeu atividades que tem caráter continuado, e buscou aprimorar os
trabalhos já em andamento e abordar novos programas, projetos e ações relativos ao abastecimento de água e esgotamento
sanitário do DF.
Fiscalização Anual das Principais Instalações Físicas da Concessionária
Foram fiscalizados cinco sistemas, sendo três de água e dois de esgotos, a saber: Subsistema da Bacia do Rio
São Bartolomeu (junho), Sistema Sobradinho/Planaltina (julho), Sistema Brazlândia (agosto), Subsistema da Bacia do Rio
Descoberto/Melchior (Setembro) e Sistema São Sebastião (outubro).
Tabela 4 – Números das Fiscalizações Programadas
Sistemas
Unidades Operacionais
Bacia do Rio São Bartolomeu
13
Sobradinho/ Planaltina
54
Brazlândia
13
Bacia do Rio Descoberto/ Melchior
17
São Sebastião
16
Total
113
Legenda: TN’s – Termos de Notificação
Fonte: SAE/ADASA

Constatações
5
5
1
11
1
23

Não Conformidades
1
1
1
1
1
5

Determinações
1
1
1
1
1
5

Recomendações
1
4
1
2
1
9

TN's
1
1
1
3

Foram elaborados Relatórios de Vistoria e Fiscalização – RVF’s, ao final de cada ação fiscalizatória, destacando
os principais pontos levantados e eventuais inconformidades encontradas, emitindo as determinações necessárias ao
atendimento das legislações aplicadas, considerando cada caso concreto.
Auditoria Mensal dos Dados-Base de TFS e TFU
A ADASA realiza, mensalmente, a conferencia dos dados, informados pela CAESB, que servem de base para
cálculo das taxas TFS (Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) e TFU
(Taxa de Fiscalização dos usos dos Recursos Hídricos), referentes ao exercício corrente. A metodologia consiste na
conferência dos valores recebidos com a série histórica respectiva, considerando-se as condições atuais, como crescimento da
população, período de seca, dentre outros fatores que podem alterar a curva gráfica em relação aos anos anteriores, conforme
apresentado nos gráficos a seguir:
Gráfico 1 – Volume Produzido de Água (m3)
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Gráfico 2 – Volume Coletado de Esgotos (m3)
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Gráfico 3 – Volume Faturado de Água (m3)
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Gráfico 4 – Volume Faturado de Esgotos (m3)
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Validação da Base de Ativos Regulatórios
Há um componente expressivo e essencial no contexto da 2ª Revisão Tarifária Periódica da CAESB que é a
Base de Ativos Regulatória – BAR Incremental. Para a apuração do valor da BAR, referente a 2ª RTP, a CAESB apresentou a
esta Agência Reguladora o Laudo de avaliação dos ativos da concessão, em 30/06/2015. Tal laudo foi elaborado por empresa
contratada pela CAESB e contém a avaliação dos ativos, físicos e monetários, imobilizados em serviço, no período entre 1 de
março de 2008 e 31 de maio de 2015. O cronograma definido para a execução dos trabalhos está sendo cumprido, com a
conclusão do primeiro produto e a entrega do 2ª Relatório, previsto para ser entregue até a 2ª quinzena de janeiro de 2016.
Monitoramento de Qualidade da Água Produzida e Distribuída
A qualidade da água que chega às residências no DF, ou seja, na rede de distribuição, é acompanhada
mensalmente por Sistema de Distribuição. O acompanhamento da qualidade da água mostra, conforme Tabela 5, a qual
apresenta os dados compilados de qualidade da água até o mês de outubro de 2015, que os índices de atendimento aos
padrões estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde se encontram no geral em níveis considerados bons.
Nos sistemas Papuda e Engenho das Lajes, os quais, estatisticamente, representam uma parcela muito
pequena da população, os níveis de atendimento foram considerados como medianos, porém ainda satisfatórios. Os principais
sistemas que abastecem o DF – Descoberto e Santa Maria – que juntos abastecem cerca de 80% da população, possuem
percentuais de atendimento à Portaria, maiores que 97%. A Tabela 5 apresenta os resultados compilados de conformidade com
os padrões estabelecidos pela referida Portaria do MS.
Tabela 5 - % de análises em conformidade com o padrão estabelecido pela Portaria 2914/11.
Sistema de
Distribuição

Descoberto

Torto Santa Maria

Sobradinho
Planaltina

São Sebastião

Santa Mônica

Papuda

Turbidez

98,17

98,98

99,88

98,99

100,00

100,00

Cloro Residual

98,38

98,57

98,39

97,99

97,08

88,63

Coliformes totais

97,61

98,14

98,37

95,75

97,62

93,58

E. Coli

99,95

99,93

100,00

99,78

99,17

100,00

Água Quente

Basevi

Brazlândia

Chapéu de Pedra

Engenho das Lajes

Incra VIII

Turbidez

100,00

100,00

99,28

100,00

82,69

100,00

Cloro Residual

98,52

98,57

97,74

99,29

98,46

98,46

Coliformes totais

97,56

100,00

97,32

95,80

97,41

99,23

E. Coli

99,44

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sistema de
Distribuição

Legenda: Bom 100-95 / Médio 94,9-80 / Ruim 79,9-0
Fonte: SAE/ADASA

Monitoramento do Desempenho Operacional das Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s
Os dados sobre o desempenho operacional das ETEs pela ADASA são recebidos trimestralmente. O indicador
utilizado para o acompanhamento do desempenho é a eficiência de remoção de cada parâmetro. A análise dos dados
operacionais gerados pela concessionária e encaminhados para ADASA, demonstram aderência aos dados de eficiência dos
respectivos projetos.
Todas trabalham dentro da vazão de projeto, exceto a ETE Samambaia, que opera atualmente acima da vazão
projetada, porém com resultados satisfatórios de tratamento. De todo modo, ressalta-se que esta ETE foi objeto de fiscalização
pela ADASA conforme Relatório de Fiscalização COFA/006/SAE.
Tabela 6 – Desempenho Operacional das Estações de Tratamento de Esgotos.
Estações de Tratamento de
Esgoto
Alagado
Bsb Norte
Bsb Sul

Vazão (m³)
(trat./proj.)
51,8%
48,9%
87,8%

DBO

2015
DQO

97,7%
98,3%
98,1%

94,7%
93,0%
92,8%

TKN
PT
SS
CT
Eficiência de Remoção
49,0%
94,8%
93,6%
99,8%
93,1%
95,0%
96,6%
99,8%
76,9%
95,2%
95,4%
99,2%
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Estações de Tratamento de
Esgoto
Brazlândia
Gama
Melchior
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
S. Sebastião
Sobradinho
Vale do Amanhecer

Vazão (m³)
(trat./proj.)
47,2%
57,1%
52,5%
89,0%
60,2%
74,9%
49,1%
176,7%
32,9%
57,9%
39,2%
52,9%

DBO

2015
DQO

87,7%
98,4%
94,0%
83,4%
96,5%
94,5%
97,8%
97,1%
97,0%
97,2%
84,5%
97,5%

67,7%
95,8%
90,5%
66,6%
85,5%
89,2%
89,1%
91,7%
94,7%
91,7%
78,0%
90,1%

TKN
PT
Eficiência de Remoção
56,7%
40,6%
92,6%
93,7%
45,7%
61,4%
36,5%
24,6%
40,1%
28,4%
17,0%
80,4%
48,7%
88,4%
13,9%
79,1%
60,4%
95,9%
47,2%
54,6%
30,3%
34,7%
20,1%
30,9%

SS

CT

63,8%
98,0%
88,9%
51,3%
84,8%
83,9%
82,0%
87,1%
94,5%
92,0%
77,1%
92,4%

97,6%
99,6%
85,8%
92,7%
99,8%
96,2%
91,3%
99,7%
99,8%
99,5%
57,1%
99,7%

Legenda: DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio / DQO - Demanda Química de Oxigênio / NTK - Nitrogênio Total de Kjeldahl / PT - Fósforo Total / SS – Sólidos Suspensos / CT Coliformes Termotolerantes. Ref. 11/2015.

Fonte: SAE/ADASA

Monitoramento da Hidrometração Individualizada
Compete à ADASA, por força da Lei nº 3.557/2005 e regulamentação posterior, expedir a regulamentação
técnica, além de receber, analisar, esclarecer dúvidas e orientar os condomínios quanto à implantação da Hidrometração
individualizada. Em razão disso, a Agência realiza, continuamente, o seu monitoramento. Na Tabela 7, a seguir, são
apresentados os números consolidados da quantidade de unidades individualizadas por Região Administrativa (RA’s), período
de 2006 a 2015.
Tabela 7 – Monitoramento Hidrometração Individualizada no DF.
RA’s
Águas Claras
Brasília
Ceilândia
Cruzeiro
Estrutural
Gama
Guará
Recanto das Emas
Itapoã
Lago Norte
Lago Sul
Núcleo Bandeirante
Octognal
Paranoá
Planaltina
Riacho Fundo
São Sebastião
Samambaia
Santa Maria
Sobradinho I e II
Sudoeste
Taguatinga
Vicente Pires
TOTAL ANO
Fonte: SAE/ADASA

2006
205
233
0
417
0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
0
0
48
213
0
1332

2007
793
947
102
1070
0
1048
302
0
0
133
0
31
0
0
0
0
25
178
26
0
0
1184
0
5839

2008
1895
2441
162
1461
0
240
919
0
0
136
6
154
388
45
22
35
0
759
130
132
276
1689
0
10890

2009
3897
2937
127
986
0
500
1853
0
0
739
0
247
218
76
0
6
0
685
139
286
2149
1558
13
16416

ANO
2010
5964
2102
340
287
0
957
1202
0
0
97
0
306
0
116
0
18
0
1166
112
199
637
1878
0
15381

2011
2515
1463
38
86
0
429
1343
0
0
164
0
13
0
39
25
2
0
299
54
175
69
1257
0
7971

2012
1849
1029
98
52
0
147
212
0
0
0
0
33
0
8
0
0
0
286
14
26
0
152
0
3906

2013
1784
1580
365
26
0
102
422
0
0
0
0
137
0
0
0
25
0
500
55
58
37
499
0
5590

2014
693
1016
102
89
6
389
372
0
56
0
0
15
0
28
0
41
0
597
7
88
228
1092
69
4888

2015
1523
411
44
51
0
178
626
16
0
0
0
44
0
43
0
57
0
252
71
73
245
499
56
4189

TOTAL GERAL
21118
14159
1378
4525
6
4054
7251
16
56
1269
6
980
606
355
47
184
25
4874
608
1037
3689
10021
138
76402

1.1.2. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Com a publicação da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, foi reforçado o papel das entidades reguladoras dos serviços de saneamento básico, conferindo-lhes
competências para exercer a regulação sobretudo sob os aspectos técnico, econômico e social.
O art. 10 da Lei Distrital nº 4.285/2008 estabelece que compete à ADASA exercer a regulação dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal.
Diante deste quadro, observa-se que a atuação da entidade reguladora ganha papel de destaque, em virtude da
necessidade de definição de regulamentos técnicos que permitam estabelecer as melhores práticas a serem observadas pelos
prestadores de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, obedecidos os princípios e diretrizes estabelecidos na
política setorial. Nesse sentido foram desenvolvidos os seguintes projetos:
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Elaboração do documento preliminar para a Resolução que dispõe sobre os procedimentos para instalação, operação
e manutenção de estações de transbordo de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal.
Os Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, são
definidos como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transbordo e transporte,
tratamento e destino final do resíduo doméstico e do resíduo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. No
Distrito Federal, estes serviços são de competência do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, entidade autárquica vinculada à
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.
O artigo 7º, inciso IX, da Lei Distrital nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, que reestrutura a ADASA,
estabelece que seja competência desta Agência emitir normas objetivando a melhoria da prestação dos serviços, a redução dos
seus custos, a segurança de suas instalações e o atendimento aos usuários ou consumidores.
De acordo com o art. 23 da Lei Federal n° 11.445/2007, compete à entidade reguladora editar normas relativas
às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, dentre outros, padrões e indicadores de
qualidade da prestação dos serviços bem como os requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas.
As Estações de Transbordo - ETR são pontos de destinação intermediários dos resíduos coletados na cidade,
criados em função da considerável distância entre a área de coleta e o local de disposição final. Essas unidades, portanto, são
locais onde os resíduos sólidos são descarregados dos caminhões de coleta (geralmente compactadores) e, depois, colocados
em um veículo de maior capacidade de carga que os transportam até o seu destino final.
Em visitas às estações de transbordo do SLU realizadas por técnicos da ADASA, observou-se que estas
apresentavam algumas inadequações em sua operação e manutenção, ocasionando problemas e inconvenientes para a
circunvizinhança. Tais fatos serão normatizados em Resolução da Agência.
Com o objetivo de conhecer experiências nacionais de referência relacionadas à concepção, operação e
manutenção de estações de transbordo, foram realizadas visitas técnicas às Estações de Transbordo de Belo Horizonte/MG e
também à Estação de Transbordo da Ponte Pequena, em São Paulo/SP. Estas visitas são formas de benchmarking para
garantir a aplicação da Resolução.
Diante da realidade vivenciada pelo Distrito Federal e da necessidade de regulação dos Serviços Públicos de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, foi elaborada proposta de Resolução, que tem como objetivo apresentar os
melhores procedimentos para instalação, operação e manutenção de estações de transbordo de resíduos sólidos urbanos,
propondo diretrizes regulatórias para melhoria da qualidade dessa atividade.
Além das informações obtidas por meio das visitas técnicas às Estações de Transbordo de Belo Horizonte/MG e
de São Paulo/SP, foram utilizadas como subsídios as publicações especializadas da EPA – United States Environmental
Protection Agency para confecção do texto preliminar de Resolução que disporá sobre os procedimentos para instalação,
operação e manutenção de estações de transbordo de resíduos sólidos urbanos no DF.
A fim de aperfeiçoar o texto preliminar, a ADASA contratou consultoria para que esta analisasse a proposta de
minuta e verificasse a viabilidade técnica e econômica, bem como a aplicabilidade da norma ora proposta.
Com o intuito de aprimorar a proposta, o texto foi amplamente discutido com as partes interessadas, sobretudo
com o Prestador de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Distrito Federal – SLU.
A proposta reúne requisitos mínimos para operação e manutenção de estações de transbordo, visando a
melhorar a qualidade na prestação dos serviços e a minimizar a ocorrência dos problemas com ruídos; odores; presença de
roedores bem como de demais vetores; resíduos soltos nas redondezas da instalação; emissões atmosféricas e poeira; e
contaminação do solo.
O processo foi devidamente instruído e está em fase de aprovação para a posterior submissão do texto a
consulta e audiência pública.
Condições Gerais de Prestação e Utilização dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos serviços e estimular a melhoria da qualidade e
aumento de eficiência das atividades e do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos, foi elaborada proposta de
Resolução que estabelecerá as condições gerais de prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.
A ADASA, contou com o apoio de consultoria para analisar a adequação da proposta elaborada às boas práticas
nacionais e internacionais de utilização e execução dos serviços públicos, bem como de regulação e propor complementações
necessárias à minuta.
A Resolução visa a estabelecer os direitos e obrigações tanto para o prestador de serviços quanto para os
usuários no tocante ás atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos, quais sejam: coleta, transbordo, transporte,
tratamento, e disposição final do resíduo doméstico e do resíduo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Esta norma estabelecerá os critérios mínimos que devem ser observados na execução de cada atividade de
forma a garantir a qualidade dos serviços prestados, a proteção da saúde e do meio ambiente e a satisfação do usuário.
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A proposta de Resolução encontra-se em análise pela Diretoria Colegiada da ADASA para a posterior discussão
com as partes interessadas, inclusive com o prestador de serviços.
Após esta etapa, o texto consolidado será submetido a consulta e audiência públicas.
Diretrizes para Prestação dos Serviços de Disposição Final de Rejeitos em Aterros Sanitários no DF
De acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010, entende-se por disposição final ambientalmente adequada a
distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
No Distrito Federal, a situação do manejo de resíduos sólidos é preocupante, principalmente no que diz respeito
à questão da disposição final, uma vez que atualmente os resíduos são dispostos no Aterro do Jóquei, um lixão a céu aberto,
alternativa inadequada do ponto de vista sanitário e ambiental.
Para reverter esse cenário, o Governo do Distrito Federal vem propondo e implementando uma série de ações
que contemplam um modelo articulado de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Estas ações estão
orientadas para reequipar o Distrito Federal de modo a que passe a atender aos princípios e diretrizes da Política Nacional de
Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
Para viabilizar a disposição final adequada dos rejeitos, está sendo implantado no DF o Aterro Sanitário Oeste,
localizado na Região Administrativa de Samambaia.
A Lei Distrital nº 4.285/2008 atribuiu à ADASA a competência para regular os serviços de saneamento básico
sob os aspectos técnicos, econômicos e sociais. Ademais, em seu Art. 7º, os incisos VI e X estabelecem que compete à
Agência “expedir os atos regulatórios da legislação superior relacionada às suas áreas de competência” e “emitir regulamentos
objetivando a melhoria da prestação dos serviços, a redução dos seus custos, a segurança de suas instalações e o atendimento
aos usuários ou consumidores”.
A edição de norma de regulação que disponha sobre as condições técnicas de instalação, operação e
manutenção de aterro sanitário contribuirá para qualidade da disposição final dos rejeitos no DF, minimizando os riscos
sanitários e ambientais.
Nesse sentido, foram iniciados os procedimentos para abertura de processo licitatório para contratação de
consultoria especializada com vistas a elaboração de diretrizes relativas à Prestação dos Serviços de Disposição Final de
Rejeitos em Aterros Sanitários no Distrito Federal.
Plano Distrital de Saneamento Básico e Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS)
Segundo o art. 9° da Lei 11.445/2007, cabe ao titular dos serviços formular a respectiva política pública de
saneamento básico, ação indelegável a outro ente, devendo para tanto elaborar o Plano de Saneamento Básico.
O art. 25, §1º do Decreto nº 7.217/2010 dispõe que o plano de saneamento básico deverá abranger os serviços
de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de manejo de águas
pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais desses serviços.
A Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu
art. 18 estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos por parte dos municípios
e do Distrito Federal como condição para terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos.
O Decreto nº 7.404/2010, que regulamentou a Lei nº 12.305/2010, em seu art. 54, §2º dispõe que o componente
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos poderá estar
inserido no plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445/2007, devendo ser respeitado o conteúdo mínimo
referido no art. 19 da Lei nº 12.305/2010, ou o disposto no art. 51, conforme o caso.
Em 19 de junho de 2015 foi assinada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, pelo
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal e pelo Presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia
e Saneamento Básico do Distrito Federal, a Portaria Conjunta nº 09, que instituiu a Comissão Técnica dos Planos Distritais de
Saneamento Básico - PDSB e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS, presidida pela Secretaria de Infraestrutura
e Serviços Públicos do Distrito Federal – SINESP.
A referida comissão é composta pelos seguintes órgãos/entidades:
 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal – SINESP
 Secretaria do Meio Ambiente - SEMA;
 Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA;
 Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal– SLU;
 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB;
 Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.
Pelos dispositivos legais acima citados, a economicidade das ações pelo poder público, a interdependência e a
intersetorialidade das componentes que integram o saneamento básico, juntamente com a gestão integrada de resíduos
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sólidos, a Comissão supracitada, elaborou o Projeto Básico que visava a contratação de consultoria especializada para apoiar
na elaboração do Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB), sendo que a componente de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos será representada pelo Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS).
A Portaria Conjunta nº 22, de 05 de outubro de 2015, assinada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e
Serviços Públicos do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, atribuiu à ADASA a
incumbência de realizar os procedimentos licitatórios para contratação de especialistas, pessoas jurídicas ou físicas, para a
elaboração do Plano de Saneamento Básico do Distrito Federal.
O Aviso de Licitação foi publicado pela ADASA no Diário Oficial do Distrito Federal em 19 de outubro de 2015. A
sessão de entrega das propostas das licitantes ocorreu no dia 09 de dezembro de 2015. As propostas entregues pelas
empresas licitantes estão sendo analisadas de acordo com os trâmites definidos no Edital de Licitação.
Vistorias Técnicas
A ADASA executou vistorias técnicas junto as unidades pertencentes do prestador de serviços – Serviço de
Limpeza Urbana do Distrito Federal– SLU e em unidades privadas de prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos,
com o objetivo de verificar as condições das instalações próprias e de terceiros que poderão ser utilizadas pelo SLU na
execução dos serviços de sua responsabilidade.
Dentre as ações de vistoria destacam-se as realizadas nas seguintes unidades do SLU:
Aterro do Jóquei (Lixão da Estrutural)
Inspeção para verificar a ocorrência de incêndio na área do Aterro do Jóquei, as condições de trabalho e da
disposição final dos resíduos ali depositados.
O incêndio ocorreu na área descarte dos rejeitos oriundos da coleta seletiva, contendo material inflamável além
de resíduos orgânicos. Houve intervenção imediata do SLU, juntamente com o Corpo de Bombeiros para contenção do sinistro.
Como resultado da fiscalização foi emitida recomendação com ações a serem adotadas pelo SLU, para
prevenção e mitigação dos problemas encontrados.
Figura 5 - Lixão da Estrutural.

Fonte: SRS/ADASA

Núcleo de Operação da Usina de Ceilândia – P Sul
Acompanhamento de atividades realizadas pelo SLU para determinação da composição gravimétrica dos
resíduos domésticos e comerciais do Distrito Federal, provenientes da coleta seletiva e convencional de várias Regiões
Administrativas do DF.
Essa prática tornará mais eficaz a compreensão do serviço de manejo dos resíduos sólidos, além de
proporcionar a adoção de alternativas às rotas tecnológicas atuais, a agregação de valores aos resíduos e a adoção de
medidas adequadas que possam repercutir na diminuição da quantidade de resíduos encaminhados aos aterros sanitários.
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Figura 6 - Núcleo de Operação da Usina de Ceilândia – P Sul.

Fonte: SRS/ADASA

Aterro Sanitário Planaltina de Goiás
Visita às instalações do Aterro Sanitário de Planaltina de Goiás com o objetivo de conhecer as instalações assim
como a condição de operação do mesmo, tendo em vista a intenção do SLU de celebrar convênio com o município de
Planaltina de Goiás para envio de parte dos rejeitos da coleta de resíduos sólidos domiciliares do Distrito Federal para aquele
aterro. O Aterro Sanitário de Planaltina de Goiás tem condições de receber os resíduos sólidos urbanos do DF, desde que
esteja devidamente licenciado e observe as normas de construção, operação e manutenção de aterros editadas pela ABNT.
Figura 7 - Aterro Sanitário Planaltina de Goiás.

Fonte: SRS/ADASA

Projetos em Desenvolvimento
A Lei nº 4.285/2008, Art. 10 VI, dispõe que a ADASA deve promover estudos e pesquisas visando o
desenvolvimento dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Em cumprimento a essa obrigação, foram
contratados consultores para elaborar vários estudos que possibilitarão o conhecimento das condições atuais da prestação dos
serviços quantos aos seus aspectos legais, técnicos, econômicos e sociais e apresentarão propostas de melhorias para cada
aspecto estudado. Neste sentido, estão em andamento:
 Contratação de consultoria para apoiar tecnicamente a ADASA na elaboração de estudos e instrumentos
técnicos para subsidiar as ações fiscalizatórias dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
 Contratação de consultoria para desenvolvimento de estudos e proposição de modelagem para execução
eficiente dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e para subsidiar a elaboração do Plano de
Saneamento Básico do Distrito Federal;
 Desenvolvimento de estudos e proposição de logística e alternativas tecnológicas e institucionais para os
serviços de coleta seletiva. Em fevereiro de 2014, o SLU implantou a coleta seletiva de materiais recicláveis em todas as
Regiões Administrativas do Distrito Federal;
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 Desenvolvimento de estudos de Sustentabilidade Econômica da Prestação dos Serviços de Limpeza Urbana
e de Manejo de Resíduos Sólidos. O trabalho tem como produto a elaboração de documentos que subsidiarão a ADASA, o SLU
e o Governo do Distrito Federal com informações capazes de orientar as políticas a serem implementadas;
 Desenvolvimento de levantamento normativo e proposição de adequação ao marco legal referente a
resíduos sólidos, com as seguintes atividades: Atualização do estudo do marco legal sobre resíduos sólidos em vigor no Distrito
Federal, com o levantamento dos atos normativos referentes à gestão dos resíduos sólidos em vigor no DF e as superposições
de competências das entidades da administração pública do DF; Elaboração de minutas de normas necessárias à adequação
do marco legal e arranjo institucional sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que proporcionem a
sustentabilidade técnica, econômica e regulatória; Elaboração de estudos jurídicos visando viabilizar a disposição final de
resíduos sólidos urbanos gerados na região abrangida pelo CORSAP – DF/GO, em especial no aterro sanitário situado no
município de Planaltina de Goiás; e Elaboração de estudos para uma proposta de modelagem legal para a contratação das
cooperativas e associações de catadores para a prestação dos serviços de manejo dos resíduos da coleta seletiva.
 Desenvolvimento de estudos e proposição de modelagem para execução eficiente dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e subsídios para a elaboração do Plano de Saneamento Básico do Distrito
Federal. Contempla as atividades de: 1) Diagnóstico sobre os serviços de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos
urbanos no Distrito Federal; 2) Proposição de modelagem para execução eficiente dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos considerando a gestão associada no âmbito do CORSAP/DF-GO;
 Elaboração de Resolução sobre as Condições Gerais dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos, no âmbito do qual já foram executadas as etapas de: Levantamento das melhores práticas de utilização e
execução dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e Análise situacional de atos normativos sobre
os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e da proposta de resolução sobre o tema elaborada pelos
técnicos da ADASA.
1.1.3. Drenagem Urbana, Gás e Energia
Drenagem Urbana
A Lei Distrital nº 4.285/2008, sem seu Artigo 51, determina que a prestação do serviço público de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas será realizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP,
mediante concessão que fica outorgada, na forma de contrato de concessão a ser celebrado com a ADASA.
A atividade de regulação é destaque nessa seara, já que suas atividades são voltadas prioritariamente para a
normatização, o que se dá por meio de elaboração de resoluções e contratos, os quais disciplinam, dentre outros, aspectos
relacionados à adequada prestação do serviço, sempre em consonância com as leis e os regulamentos aplicáveis a cada setor.
Como é fato novo para a cultura técnica nacional a transição da visão da drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas de simples infraestrutura de vias para um serviço público complexo, que abarque diversas atividades, a realização do
contrato de concessão para tal finalidade é um novel para a doutrina e para a legislação brasileira.
Desse modo, em 2015 deu-se continuidade a projeto para contratação de serviços especializados de consultoria
na área de gestão de drenagem pluvial e regulação econômico-financeira, visando apoio técnico à ADASA na definição da
forma de remuneração do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e na revisão de minuta de contrato
de concessão de prestação dos serviços públicos de drenagem.
A contratação, objeto deste processo licitatório, atenderá as necessidades da ADASA relativas à regulação dos
serviços de drenagem pluvial, mais especificamente, a necessidade de contrato de concessão para a prestação do serviço
público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Distrito Federal, a ser celebrado entre a NOVACAP e a ADASA.
O contrato de concessão faz parte de um conjunto de medidas de controle não estruturais do manejo de águas
pluviais, sendo um produto de gestão e uma medida capaz de fornecer suporte político e gerencial para a sustentabilidade da
prestação dos serviços e apoiar a melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física da drenagem pluvial, visando, por fim,
atender ao interesse público.
O desafio de se estabelecer as regras de regulação originária em um termo contratual, que possui natureza
eminentemente consensual é algo que necessita de apoio especializado. Não obstante a ADASA foi surpreendida pela Lei nº
5.538, de 08 de setembro de 2015, que ao contrário da delegação contratual prevista na Lei nº 4.285/2008, delegou a prestação
dos serviços públicos de drenagem de águas pluviais para a empresa TERRACAP.
Para sustentar o processo de regulação e fiscalização, no exercício de 2015 iniciou-se projeto para elaboração
da Coletânea de Legislação Aplicada à Drenagem e ao Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal, a qual se
transformará em livro a ser publicado pela ADASA em 2016, contendo as principais legislações federais e distritais de interesse
para a conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana e manejo das águas pluviais.
O documento sistematiza os dispositivos legais com os quais governos, usuários, técnicos e sociedade em geral
podem recorrer quando se discute a gestão inteligente do manejo das águas pluviais urbanas. Estão editadas normas relativas
ao meio ambiente, saneamento, recursos hídricos e temas afins, aplicável no Distrito Federal, com vistas a fornecer o
fundamento legal a ser observado na consecução das ações relativas a um plano de drenagem.
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Por seu turno, a atividade de fiscalização visa à análise e acompanhamento das condições técnicas de
prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais, com a finalidade de assegurar a qualidade e
continuidade desse serviço em benefício da população do Distrito Federal, nos termos da legislação atual e superveniente.
O PPA 2012-2015, dentre outras atividades, prevê a execução de Planos de Fiscalização das Redes de
Drenagem Urbana do DF. Para o ano de 2015, foram programadas 60 (sessenta) ações de fiscalização a conjuntos de
detenção de águas pluviais em operação no Distrito Federal, o que significa a vistoria da totalidade das bacias de detenção da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, concessionária de drenagem urbana do DF; de estruturas
pertencentes a outros órgãos públicos do Governo do Distrito Federal, como Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP;
além de bacias de contenção de cheias de empreendimentos privados.
Complementarmente, previu-se 36 vistorias em campo a lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá e a
realização de 18 análises laboratoriais de amostras de água destes mesmos lançamentos. Os parâmetros determinados nas
análises estão estabelecidos nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 357/2005 e nº
430/2011. A avaliação em laboratório de amostras desses lançamentos tem como objetivo monitorar a carga de poluentes de
origem pluvial que alcança o Lago Paranoá e evitar a poluição desse corpo hídrico.
O acompanhamento das condições de operação da infraestrutura de drenagem urbana, como bacias de
detenção e lançamentos de águas pluviais, tem como objetivo a melhoria da prestação desse serviço no Distrito Federal,
visando a contenção de inundações e alagamentos. Em todos os casos onde se verificou que as estruturas não se encontravam
funcionando a contento, os responsáveis foram notificados a realizar ações de manutenção, obras ou outras recomendações da
equipe técnica da ADASA.
Além disso, em nova ação programada, foram realizadas vinte e seis vistorias a pontos de lançamento de águas
pluviais que receberam Outorga Prévia ou Outorga de Direito de Uso da ADASA. Em cada ponto foi verificado se o
empreendimento cumpria as determinações de seu Despacho correspondente. Todos os empreendimentos que descumpriram
qualquer determinação da Outorga foram notificados a regularizar sua situação junto à ADASA.
Gráfico 5 - Total de empreendimentos fiscalizados em 2015 que se encontram de acordo e em desacordo com o
Despacho de Outorga de Águas Pluviais.
Outorgas fiscalizadas

9

17

De acordo com a Outorga

Em desacordo com a Outorga

Fonte: SDE/ADASA

Além das ações de fiscalização programadas no PPA, a ADASA realiza o atendimento a denúncias e
reclamações de usuários de serviços públicos de saneamento. Para o ano de 2015, destaca-se a ação de fiscalização dos
lançamentos de água de lavagem de filtros de Estações de Tratamento de Água - ETAs da Companhia de Saneamento
Ambiental – CAESB em redes de águas pluviais da NOVACAP. Esta fiscalização é importante para evitar prejuízos ao
funcionamento das redes pluviais e a contaminação de corpos hídricos receptores. Esta ação foi motivada por denúncia da
própria concessionária de drenagem urbana à ADASA, e teve como resultado o acordo entre Agência e CAESB para que a
Companhia promova adequações em 03 ETAs, e assim possa sanar as irregularidades em um prazo de 18 (dezoito) meses.
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Gráfico 6 - Quantidade de Fiscalizações desde o ano de 2012.
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Fonte: SDE/ADASA

Estas ações de fiscalização, em 2015, geraram a produção de 36 Ofícios, 96 Relatórios de Vistoria, oito Termos
de Notificação e uma Advertência.
Visando subsidiar o desempenho de sua atividade de fiscalização, a ADASA solicita à NOVACAP, anualmente,
que informe os recursos, em reais, efetivamente empregados pela concessionária na prestação do serviço público de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais. Ao analisar os dados enviados pela concessionária, observa-se tendência a aumento dos
recursos destinados à prestação do serviço público de drenagem urbana após 2012, o que pode ser visto no gráfico abaixo:
Gráfico 7. Evolução dos recursos destinados pela NOVACAP para a manutenção de Drenagem Urbana.
Recursos empregados em serviços de manutenção e videoinspeção robotizada da concessionária
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Fonte: SDE/ADASA

Muitas falhas e interconexões clandestinas às redes de águas urbanas somente podem ser identificadas após
investigação interna à tubulação, através do serviço de videoinspeção robotizada. No entanto, até o momento, a equipe de
fiscalização da ADASA depende, para inspeção interna das estruturas de drenagem urbana, do auxílio da NOVACAP, já que
esta possui contrato de terceirização para videoinspeção de galerias pluviais.
Assim, em 27 de novembro de 2014 foi firmado Protocolo de Intenções entre a ADASA e a UnB para o estudo
de um conjunto de tecnologias a serem desenvolvidas e aplicadas na sustentação dos recursos hídricos, da qualidade dos
serviços de energia e ao saneamento básico.
Dentre esse conjunto de tecnologias previstas pelo instrumento, encontra-se o Projeto de desenvolvimento de
Veículo de inspeção de galerias de águas pluviais (VIGAP). Para que o produto do Projeto VIGAP pudesse atender às
necessidades da equipe de fiscalização da ADASA e fosse exequível pela equipe da UnB, foram realizadas reuniões durante o
ano de 2015 para ajustes ao Plano de Trabalho. A previsão de entrega de dois veículos de inspeção de galerias de águas
pluviais é 2018, ano da realização em Brasília do Fórum Mundial da Água.
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Gás Canalizado
O cronograma de fiscalização programada 2015 atingiu todo o serviço de distribuição de gás canalizado do DF.
Foram fiscalizadas as duas Unidades Autônomas de Gaseificação (UAG) bem como a rede de distribuição de gás da
concessionária, que tem como principal cliente a rede BR Petrobras de postos combustíveis. Atualmente são as unidades que
viabilizam a distribuição de gás natural no DF, atendendo unicamente o segmento automotivo (GNV). Foram programadas duas
ações fiscalizadoras nas UAG’s e na rede de distribuição.
O plano de Fiscalização contempla a Unidade Autônoma de Gaseificação do SIA e a respectiva rede de
distribuição da CEBGÁS. A ADASA monitora a quantidade de GNV distribuído por cada posto de combustível, mês a mês. Faz,
ainda, a análise dos Relatórios Anuais de Administração da CEBGÁS.
Gráfico 8 - Volume mensal de Gás Natural vendido em 2015.
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Fonte: SDE/ADASA

Energia
A partir da Lei 4.285/2008, a ADASA recebeu autorização legal para realizar parceria no intuito de obter
delegações para atuar em setores originariamente regulados pela União, tais como os atualmente regulados pela ANEEL e pela
ANP. Em 2013, a Agência iniciou os estudos para verificar a viabilidade da delegação realizada pela ANEEL para a realização
das seguintes atividades:
 Fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica (E.E.);
 Fiscalização econômico-financeira dos concessionários de E.E.;
 Apuração/solução de demandas de consumidores e agentes do setor;
 Estímulo à organização e operacionalização dos conselhos de consumidores;
 Formulação de padrões regionais de qualidade de serviços de energia elétrica em apoio à regulação;
 Realização de ações/campanhas de caráter institucional, educacional e de comunicação social;
 Apoio ao processo de outorgas de concessões, permissões e autorizações, inclusive no aproveitamento dos
potenciais hidráulicos situados em rios estaduais e em atividades a serem designadas pela ANEEL no âmbito do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH);
 Autorização de pequenas centrais hidrelétricas e termelétricas;
 Apoio a estudos voltados à regulação dos serviços e instalações de E.E.

O estudo final de delegação da ANEEL para a ADASA foi estruturado em 2015.
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1.1.4. Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira
Com relação aos Estudos Econômicos e à Fiscalização Financeira, no exercício de 2015, destacam-se a
realização de diversas ações como análises e estudos para a concessão do Reajuste Tarifário dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, com
vigência a partir de 1º de março de 2015, assim como os estudos para a realização da 1ª Revisão Tarifária Extraordinária – RTE
da CAESB, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016.
Além do reajuste e da RTE, ao longo do ano foram discutidos os aprimoramentos metodológicos para a 2ª
Revisão Tarifária Periódica da CAESB, prevista para ocorrer em 1º de junho de 2016. Iniciou-se, também, o processo de
elaboração de resolução que regulamentará os pedidos de anuência prévia em operações de crédito com o oferecimento de
garantia de direitos emergentes e bens da Concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Quanto à realização da 2ª RTP da CAESB, há de se destacar a fiscalização direta para validação do laudo da
Base de Ativos Regulatória – BAR, realizada pela ADASA.
Compõe ainda o rol das atividades realizadas em 2015, a fiscalização das áreas econômica, financeira, contábil
e de gestão da CAESB, bem como o início dos estudos para a implantação do Manual de Contabilidade Regulatória, que
deverá regulamentar a forma de apresentação das demonstrações contábeis para fins regulatórios, facilitando sobremaneira as
atividades de fiscalização realizadas pela ADASA.
Elaboração do Manual de Contabilidade Regulatória a ser utilizado pela Concessionária dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal
Com o intuito de facilitar a atividade de monitoramento das demonstrações contábeis da Concessionária de
abastecimento de água e esgoto, em 2015 foi iniciada a execução do projeto de elaboração de um Manual de Contabilidade
Regulatória, que tem por principais objetivos:
 Disponibilizar informações operacionais, contábeis, econômico-financeiras e de planejamento, necessárias
ao cálculo das tarifas do setor de saneamento básico de forma transparente;
 Estabelecer indicadores que possibilitem avaliar a evolução do desempenho do prestador de serviços, no
que diz respeito a aspectos administrativos, econômico-financeiros e comerciais;
 Produzir informações que possibilitem avaliar o equilíbrio econômico-financeiro da Concessionária no curto,
médio e longo prazos;
 Produzir informações que possibilitem avaliar critérios adotados para seleção de alternativas de projetos
constantes nos planos de investimentos do prestador de serviços;
 Padronizar a elaboração e divulgação periódica de relatórios econômico-financeiros e contábeis por parte da
empresa regulada; e
 Produzir informações necessárias aos processos de revisão tarifária.
Durante o exercício de 2015, foi elaborado o diagnóstico do atual sistema contábil e de gerenciamento utilizado
pela CAESB, visando mapear e avaliar os processos operacionais, os sistemas eletrônicos de registro e o gerenciamento das
informações contábeis e econômico-financeiras da Concessionária.
Para tanto, foram realizadas reuniões durante todo o segundo semestre de 2015, objetivando levantar os
normativos existentes aplicáveis, entender os critérios atualmente utilizados quanto aos rateios e alocação de custos ou
despesas, entender a estrutura numérica e a natureza das contas existentes no atual Plano de Contas e identificar as limitações
da Concessionária quanto à implantação de um novo Plano de Contas.
Concessão de Reajuste Tarifário em 2015, Realização da 1ª Revisão Tarifária Extraordinária – 1ª RTE e Aprimoramento
da Metodologia para a Realização da 2ª Revisão Tarifária Periódica – 2ª RTP dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no Distrito Federal, prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal –
CAESB
Antes da criação da ADASA, as tarifas praticadas pela Concessionária de serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário eram definidas por entendimentos diretos entre a CAESB e o Governo do Distrito Federal, sem
a participação da sociedade e dos usuários. Com a criação da Agência, a assinatura do Contrato de Concessão e a definição
de regulamentos normativos, esse procedimento foi aperfeiçoado e a tarifa passou a ser fixada anualmente pela ADASA, com
base em um preço-teto. Para tanto, a Agência utiliza metodologias de regulação por incentivo e instrumentos bem elaborados
de reajuste anual, revisão periódica e revisão tarifária extraordinária, previstos no Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA.
O Reajuste Tarifário Anual consiste na manutenção do valor real da tarifa, aplicando-se uma fórmula
paramétrica que utiliza índices de variação de preços. Já a Revisão Tarifária, realizada em intervalos regulares de tempo, é o
instrumento adequado para rever o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Consiste em um trabalho mais elaborado e
requer uma revisão geral dos custos do serviço e a definição de metas de eficiência, que refletirão nos reajustes anuais futuros.
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Por fim, a Revisão Extraordinária é o instrumento a ser utilizado, em qualquer data, desde que seja comprovado um
desequilíbrio econômico e financeiro da Concessionária.
Na assinatura do Contrato de Concessão, em 2006, a CAESB reconheceu que a tarifa praticada era adequada
para cobrir todos os custos e, portanto, o Contrato se encontrava em equilíbrio econômico e financeiro. O Contrato de
Concessão, alterado por seus três termos aditivos, previu a realização da 1ª RTP para 2008, da 2ª RTP para 2016 e as demais
a cada 4 (quatro) anos, sendo que entre as revisões ocorreriam Reajustes Tarifários Anuais – IRT.
Para o Reajuste Tarifário de 2014, a Diretoria Colegiada da ADASA decidiu, com base em estudos realizados
pela equipe técnica da Superintendência responsável, por fixar em caráter provisório os valores das tarifas, utilizando-se a
inflação medida pelo IPCA do ano de 2013 e os investimentos realizados pela Concessionária. Tal posição se baseou na
necessidade de uma fiscalização mais aprofundada, pela ADASA, do novo sistema comercial da CAESB que, à época, passava
por uma reestruturação.
Em 2015 foram concedidos à CAESB o Reajuste Tarifário, com vigência a partir de 1º de março, e uma Revisão
Tarifária Extraordinária, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A ADASA ainda está trabalhando no aperfeiçoamento da
metodologia para a realização da 2ª RTP, que ocorrerá em 1º de junho de 2016.
Concessão de Reajuste Tarifário 2015 à CAESB
O Reajuste Tarifário dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em 2015, ocorreu em 1º
de março e fixou as tarifas em caráter provisório. Inicialmente, o pleito da CAESB era de 23,97%.
Os dados necessários para a realização do reajuste tarifário por meio da fórmula paramétrica devem ser
verificados de forma criteriosa, de modo a certificar a confiabilidade das informações. No momento da realização do Reajuste
Tarifário, o Sistema Comercial da CAESB passava por uma reestruturação, dificultando tal averiguação. Nesse sentido, a
ADASA optou por não aplicar a fórmula paramétrica constante no Contrato de Concessão, da mesma forma como se deu o
Reajuste Tarifário de 2014.
Foram, então, analisados os investimentos realizados a fim de que fossem remunerados, considerando as
baixas contábeis. Foram analisados também e integraram o percentual de reajuste, os valores do bônus-desconto, conforme
disposto na Lei nº 4.341/2009.
Importante ressaltar que a participação da sociedade legitimou a decisão da Diretoria Colegiada, por meio de
Audiência Pública realizada no auditório da ADASA, em 26 de janeiro de 2015, com o objetivo de obter contribuições à proposta
de reajuste.
Com base nessas premissas, em 30 de janeiro de 2015 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal –
DODF, a Resolução nº 01, de 29 de janeiro de 2015, que homologou o Reajuste Tarifário Anual de 2015, de 16,20%.
Realização da 1ª Revisão Tarifária Extraordinária – RTE da CAESB
Em 14 de julho de 2015, a CAESB solicitou a realização de uma Revisão Tarifária Extraordinária – RTE, em
virtude de desequilíbrio do Contrato de Concessão provocado pelos diversos aumentos da tarifa de energia elétrica, um dos
principais insumos da Concessionária. A Companhia solicitou, à época, um reajuste de 4,14%.
O Contrato de Concessão prevê a possibilidade de solicitação de RTE, em sua Décima Subcláusula da Cláusula
Sétima – Tarifas Aplicáveis na Comercialização do Serviço Público de Saneamento Básico.
A ADASA analisou o pleito da Companhia, levando em consideração os aumentos homologados pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a implantação do Sistema de Bandeiras Tarifárias. De acordo com a Concessionária, a
tarifa média anual de energia elétrica de 2014 aumentou 6% em relação à tarifa média do ano de 2013. Em janeiro de 2015,
com a implantação do Sistema de Bandeiras Tarifárias, passou a vigorar a bandeira vermelha, que indica custos elevados na
produção de energia, o que representou um adicional de R$ 3,00/100KWh na tarifa. Em março de 2015, a ANEEL realizou a
revisão extraordinária na tarifa de energia elétrica, reajustando as tarifas em 24,1%, além do reajuste do valor da bandeira
vermelha, que passou para R$ 5,00/100KWh. A Companhia manifestou, ainda, preocupação quanto ao reajuste tarifário da
Companhia Energética de Brasília – CEB Distribuição S.A., previsto para Agosto/2015, estimado em 16,51%, mas que se
realizou em 18,36%.
A ADASA utilizou a metodologia estabelecida pelo Contrato de Concessão, conforme a equação a seguir:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑝𝑟)/𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑝𝑟)
∆ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = [(
) − 1] 𝑥100
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑝𝑟 − 1)/𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑝𝑟 − 1)
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Foram solicitados e fiscalizados, para fins de validação, os valores referentes aos custos com energia elétrica,
utilizando-se os relatórios “Razão Contábil” das faturas, desprezando-se os tributos e eventuais multas e juros cobrados pela
CEB, à Concessionária.
Após a ADASA analisar todos os dados e informações da Concessionária, houve ainda a preocupação de se
averiguar se o aumento do custo verificado foi em decorrência apenas do aumento das tarifas, ou se foi impactado por
possíveis aumentos no consumo.
Após os estudos, observou-se a “comprovada alteração significativa nos custos relacionados à exploração do
serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário", condição necessária à realização da RTE.
Assim, com o intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, foi realizada a revisão
extraordinária das tarifas concedendo-se o percentual de 2,67%, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016.
Importante ressaltar que a proposta também foi objeto de Audiência Pública que ocorreu em 17 de novembro de
2015.
O Gráfico a seguir apresenta os percentuais de reajustes aplicados desde o início da vigência do Contrato de
Concessão para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Gráfico 9 – Percentuais de reajustes da tarifa de água e esgoto/ano – 2001/2015 – DF
Reajustes das Tarifas de Água e Esgoto no Distrito Federal X Inflação - 2001-2015
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Fonte: SEF/ADASA

1.1.5. Ouvidoria e Atendimento ao Público
A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA oferece diversos
meios de acesso para o atendimento às demandas dos usuários de serviços públicos e recursos hídricos, tais como: telefone,
internet, carta, fax, presencial. Além desses canais, há também o Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública do Distrito Federal –
TAG. Além desses, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e- SIC que, com base na Lei Distrital
4990/2012, permite ao cidadão encaminhar pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo
Distrital.
Em 2015, a Adasa recebeu 288 manifestações. Os canais mais utilizados foram telefone com 25%, e-mail com
28% e carta/ofício 22%. O Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública do Distrito Federal – TAG, canal da Secretaria de
Transparência e Controle utilizado pelas ouvidorias especializadas do Governo do Distrito Federal contribuiu com um percentual
de 9%.
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Gráfico 10 - Atendimentos por canal, em percentual, ADASA – 2015.
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Fonte: SAM/ADASA

No Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e- SIC, contabilizado à parte por ser um sistema
com finalidade específica, foram recebidos dez pedidos de informação. Além das solicitações recebidas pelo e-SIC, foram
recebidas diretamente no atendimento do Serviço de Atendimento aos Usuários e Mediação – SAM, oito solicitações, todas
referentes a cópias de processos.
Das 288 demandas recebidas, 19% foram reclamações, 71% denúncias e 10% pedidos de informações.

Gráfico 11 - Atendimentos por tipo de Demanda, em percentual, ADASA – 2015
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Fonte: SAM/ADASA

Os tipos de manifestações com maior registro são sempre denúncias e reclamações. Ressalta-se que essas
manifestações, independentemente de sua natureza, sempre carregam sinais de alerta, desafios e muitas reflexões. A ADASA
tem transformado essas pautas em possibilidades de aperfeiçoamento institucional, tanto nos conceitos técnicos como éticoprofissionais.
Das manifestações recebidas 62% referem-se a recursos hídricos. Basicamente são denúncias sobre captação
irregular de águas subterrâneas e superficiais. Em segundo estão as demandas contra a Companhia de Saneamento Ambiental
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do Distrito Federal-CAESB, com 25% do total de manifestações. Das demandas contra a CAESB a principal é a reclamação do
atendimento fora do prazo estabelecido em norma.
Além das 288 demandas recebidas e registradas no Sistema de Ouvidoria da ADASA, em 2015 foram recebidas
3057 ligações telefônicas para fornecer informações sobre as prestadoras de serviço, sobre a ADASA, e esclarecimentos sobre
captação de recursos hídricos. Essas demandas são computadas à parte por tratarem de assuntos que são solucionados de
imediato, dispensando o encaminhamento para outras áreas.
Gráfico 12 - Manifestações por assunto, em percentual, ADASA - 2015
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Fonte: SAM/ADASA

No tocante ao atendimento ao público, foram feitos 1701 atendimentos, entre presencial e por telefone, relativos
a recursos hídricos. Esses atendimentos são basicamente para receber pedidos de outorga, entregar outorgas já emitidas,
adesivar caminhões-pipas e fornecer informações sobre procedimentos para solicitação de outorgas e andamento de
processos. Foram entregues nesse mesmo período 594 outorgas e adesivados 21 caminhões-pipa. O adesivo colocado em
caminhões-pipa indica que eles estão autorizados a captar água em pontos pré-estabelecidos no Distrito Federal. O gráfico
abaixo indica o quantitativo mensal desses atendimentos.
Gráfico 13 – Quantitativo por forma de atendimento.
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Tabela 8 – Audiências Públicas.
Audiência Pública nº 001/2015

Audiência Pública nº 002/2015

Audiência Pública nº 003/2015

DATA

26/01/2015

17/11/2015

15/12/2015

OBJETO

Obter contribuições à proposta de
resolução referente ao reajuste anual das
tarifas dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento
sanitário no Distrito Federal prestado pela
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB, relativo ao ano
de 2015.

Obter contribuições à proposta de Resolução
referente à solicitação da CAESB de Revisão
Extraordinária das tarifas dos serviços públicos
de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do Distrito Federal, em decorrência de
desequilíbrio econômico-financeiro alegado
pela Concessionária, devido aos excessivos
reajustes tarifários de energia elétrica, que
refletiram diretamente em seus custos
operacionais.

Obter contribuições à proposta de
Resolução referente aos
aprimoramentos da Metodologia da
2ª Revisão Tarifária Periódica das
tarifas dos serviços públicos de
abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Distrito
Federal, prestados pela Companhia
de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB.

DODF: 1ª Nº 07 de 08/01/2015; 2ª Nº 10
de 13/01/2015; 3ª Nº 14 de 19/01/2015

DODF: 1ª Nº 205 de 23/10/2015; 2ª Nº 210 de
03/11/2015; 3ª Nº 216 de 11/11/2015

DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÕES DO
AVISO NO DODF E
JORNAIS

Correio Braziliense: 1ª em 08/01/2015
Jornal de Brasília: 1ª em 08/01/2015

LOCAL

PARTICIPAÇÃO

ATA

ATO

Correio Braziliense: 1ª em 29/10/2015; 2ª em
13/11/2015
Jornal de Brasília: 1ª em 29/10/2015; 2ª em
12/11/2015

DODF: 1ª Nº 228 de 27/11/2015; 2ª
Nº 231 de 03/12/2015; 3ª Nº 235 de
09/12/2015
Correio Braziliense:
1ª em 10/12/2015
Jornal de Brasília:
1ª em 10/12/2015
Auditório Humberto Ludovico –
ADASA

Auditório Humberto Ludovico – ADASA

Auditório Humberto Ludovico – ADASA

Contribuições: 07

Contribuições: 01

Contribuições: 02

Participantes: 35

Participantes: 21

Participantes: 40

Segmentos: 04

Segmentos: 03

Segmentos: 08

Publicada no DODF nº 23 de 30/01/2015

Publicada no DODF nº 226 de 25/11/2015.

Publicada no DODF nº 244 de
22/12/2015

Resolução nº 01 de 29/01/2015

Resolução nº 05 de 26/11/2015

Resolução a ser publicada

Publicada no DODF nº 23 de 30/01/2015.

Publicada no DODF nº 228 de 27/11/2015.

Resolução a ser publicada

Fonte: SAM/ADASA

No que se refere à realização de audiências públicas, ela seguiram o rito previsto no art. 28 da Lei nº
4.285/2008.
Mediação
A Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008 estabeleceu em seu art. 7º, inciso XV, que compete a ADASA
“dirimir conflitos entre os prestadores dos serviços públicos e entre esses e os usuários ou consumidores dos serviços”.
A Mediação é um procedimento não-adversarial, não-impositivo e voluntário, de resolução de controvérsias, por
intermédio do qual duas ou mais pessoas buscam uma solução consensual que possibilite preservar o relacionamento entre
elas. Para tanto, recorrem a um terceiro facilitador - o Mediador imparcial, competente, diligente, com credibilidade e
comprometido com o sigilo, que viabiliza a comunicação e auxilia a identificar os reais interesses envolvidos, para que eles
próprios possam encontrar a melhor solução possível para o problema que enfrentam.
A ADASA, no ano de 2015, trabalhou nos seguintes eixos, os quais abrangeram a aplicação das ferramentas da
mediação: conflitos entre usuários de recursos hídricos; projeto ConversAções (treinamento); projeto de Uso Compartilhado de
Recursos Hídricos; construção do indicador de avaliação dos serviços prestados pela CAESB. Destacam-se ainda as análises
situacionais/benchmarks realizados, os diagnósticos das demandas de parceiros externos, o simplificação administrativa e os
treinamentos internos. (Fonte: SAG 0014)
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1.2. PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO GERAL: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem:
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar
danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira.
AÇÃO/SUBTÍTULO
1670 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
9706 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTALBACIA DO PIPIRIPAU- PLANALTINA
3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS
0003 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS-ADASA-DISTRITO
FEDERAL
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5936 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO 8° FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA 2018 -ADASA-DISTRITO FEDERAL
3743 - FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
0001 - FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO
FEDERAL
4135 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
0001 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO
FEDERAL
4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6210

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
999.770
1.156.454
49.835

LIQUIDADO
7.504

999.770
75.000

1.156.454
4.117

49.835
4.117

7.504
4.117

75.000
100.000

4.117
2.270.000

4.117
2.270.000

4.117
2.270.000

100.000

2.270.000

2.270.000

2.270.000

1.922.500

1.098.066

1.098.066

808.357

1.922.500
610.000

1.098.066
80.983

1.098.066
80.983

808.357
80.983

610.000
250.000
250.000
4.507.270

80.983
300.900
300.900
4.910.521

80.983
300.900
300.900
3.803.901

80.983
300.900
300.900
3.471.862

Objetivo Específico: 006 - Ampliar e reestruturar a rede de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas,
visando à regularização, fiscalização e regulamentação dos usos dos recursos hídricos.

Indicadores:
Denominação do Indicador
IAGRH – Indicador ADASA
1023 de Gestão de Recursos
Hídricos
IRRH – Índice de
1024 Regularização de Recursos
Hídricos
IFRH – Índice de
1025 Fiscalização de Recursos
Hídricos
1026

IAQR – Indicador ADASA de
Qualidade Regulatória

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente
%

-

Apurado
em
-

Periodicidade
Resultado
da Apuração

2012

Desejado em
2013 2014

Desejado

0,336

0,567

Alcançado

0,639

0,907

Desejado

0,109

Alcançado
Desejado

0,338

Alcançado

0,301

0,269 0,329 Relatório de
Atividades
0,508 0,644 0,734 SRH/ADASA
0,370 0,468 0,540 Relatório de
Atividades
0,3988 0,468 0,544 SRH/ADASA

Desejado

9,15

9,61

Alcançado

9,19

10,33

Desejado

7,77

8,15

8,64

9,43

0,69

0,73

0,27

0,45

Anual

%

-

-

Anual

%

-

-

Anual

%

8,72

31/12/2010

Anual

1027

IES – Índice de
Desenvolvimento Social

%

7,4

31/12/2010

Anual

1028

IQT – Índice de Qualidade
Técnica

%

0,66

31/12/2010

Anual

0,227

Fonte da
Informação

0,737 0,869 Relatório de
Atividades
1,113 1,278 SRH/ADASA

0,197

Alcançado

Desejado
Alcançado

2015

10,09 10,59 Relatórios de
Atividades
10,63 1,83 SRH/ADASA
8,57 8,99 Relatórios de
Atividades
Núcleo de
Atendimento ao
9,13
Cliente –
NAC/ADASA
0,76 0,80 Relatórios de
Atividades
0,75 0,91 SRH/ADASA

As ações vinculadas a esse Objetivo estão voltadas aos processos de Regulação, Monitoramento, Outorga e
Fiscalização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, no âmbito do Distrito Federal.
Ações focadas na adequação da demanda qualiquantitativa à limitada oferta de água no Distrito Federal tornamse imperativas em uma gestão que faça frente a escassez desses recursos.
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Visando o desenvolvimento pleno dessas atividades, é necessária e fundamental a existência de normativos que
possibilitem, não só ao regulador como também ao usuário, conhecer os procedimentos que norteiam as decisões para
disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Distrital de Recursos
Hídricos.
As principais atividades desenvolvidas em 2015 relativas à regulação, à outorga, à fiscalização, ao
monitoramento e à educação ambiental são apresentadas a seguir.
2.2.1. Regulação
Visando à gestão sustentável dos recursos hídricos, com ênfase na normatização dos usos das águas e na
promoção e implementação das políticas públicas que versam sobre o tema, a regulação dos recursos hídricos no âmbito do
Distrito Federal é atribuição básica da ADASA.
Os estudos realizados para a elaboração de atos normativos, de acordo com as prioridades estabelecidas e em
harmonia com o Planejamento Estratégico para a área, foram:











Resolução sobre Recarga de Aquífero;
Resolução para Instituição Agenda Regulatória da ADASA;
Resolução para Captação no Lago Paranoá;
Resolução Conjunta ADASA – IBRAM para harmonização dos papéis e funções institucionais
do IBRAM e da ADASA dentro do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Distrito Federal;
Revisão da Resolução nº 350/2006, que estabelece os procedimentos gerais para obtenção
de outorga de recursos hídricos no DF;
Revisão da Instrução Normativa 002/2006, que estabelece valores de referência para outorga
de uso de recursos hídricos em corpos de água no DF;
Revisão da Resolução n° 9/2011, que estabelece os procedimentos gerais para requerimento
e obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos no DF;
Revisão do Termo de Referência para elaboração do Plano de Bacia do rio Paranoá e do
Diagnóstico Socioambiental da Bacia do rio Paranoá.

Houve também participação em reuniões do Grupo de Trabalho do Conselho Regional de Recursos Hídricos do
Distrito Federal CRH/DF para acompanhamento das atividades de enquadramento dos corpos de água do DF e de
implementação da Resolução nº 02/2014, que aprovou o enquadramento dos corpos de água superficiais do DF em classes,
segundo os usos preponderantes.
1.2.2. Outorga
Outorga do direito de uso de recursos hídricos
A gestão eficiente de recursos hídricos requer o uso adequado instrumentos para garantir a otimização dos
múltiplos usos da água.
Instituída pela Política Nacional e pela Distrital de Recursos Hídricos por meio da Lei Federal nº 9.433/1997 e
por meio da Lei Distrital n° 2.725, de 13 de junho de 2001, a outorga é uma ferramenta utilizada com o objetivo de gerenciar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, bem como o efetivo exercício dos direitos de acesso a ela.
A emissão de outorgas indica o nível de regularização dos usos dos recursos hídricos no DF.
A partir de 2014, a ADASA implementou o acompanhamento mensal das outorgas emitidas por tipo de uso. A
seguir apresentamos a tabela com as outorgas emitidas por tipo de uso no ano:
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Tabela 9 – Outorgas emitidas em 2015.
Tipo de Outorga
Subterrânea

Total
1017

Superficial

526

Caminhão pipa

3317

Barragem

0

Lançamento de Águas Pluviais
Lançamento de Efluentes
TOTAL

151
11
5022

Fonte: SRH/ADASA

Cumpre salientar que a outorga não implica a alienação das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito
de usá-la. A emissão de outorgas está condicionada às prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá
preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos.
A ADASA, desde maio de 2005, já emitiu 24.199 outorgas do direito de uso de recursos hídricos. Nota-se
claramente, conforme gráfico a seguir, um expressivo incremento na emissão de atos de outorga a partir do ano de 2009.
Em novembro de 2014 a ADASA possuía em seu banco de dados cerca de 4.500 solicitações de usos de
recursos hídricos ainda sem resposta. Em dezembro, iniciou-se uma força tarefa com o objetivo de eliminar esse passivo. Como
resultado, no final de 2015, houve uma redução de 93,12% do passivo existente.
Gráfico 14 - Número de Outorgas emitidas por ano, 2005 - 2015 - DF.

Fonte: SRH/ADASA

A concessão de outorga esta condicionada à verificação da disponibilidade hídrica efetiva de cada
sistema/subsistema. Pode-se, ainda, exigir do usuário análises locais mais aprofundadas, conforme o caso (mediante avaliação
técnica) e nível de explotação requerido. A emissão de outorgas está também condicionada à área do empreendimento, no
caso de projetos habitacionais multifamiliares, e à provável área para infiltração da precipitação. Essa preocupação visa manter
a reserva explotável e promover a manutenção das reservas subterrâneas nessas regiões.
O grande desafio da ADASA é o cadastramento e acompanhamento de cada outorga emitida, abatendo-se a
vazão outorgada da reserva total explotável do sistema/subsistema correspondente, e, dessa forma, chegando-se à
disponibilidade hídrica efetiva.
Em caso de serem esgotadas as reservas de algum dos sistemas/subsistemas, poderão ser revistas as
outorgas já concedidas, privilegiando-se sempre as outorgas destinadas aos usos prioritários.
Nas Tabelas apresentadas abaixo seguem o resumo das informações atualizadas, utilizadas para a gestão dos
recursos hídricos subterrâneos.
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Tabela 10 - Referente ao domínio poroso, 2015, DF.
Domínio Poroso
Grupo Hidrológico

Área (A) - m²

N° de poços

Vazão anual (m³/ano)

Volume disponível
(m³/ano)

% utilizada

Sistema P1

3.426.014.800

846

326.627

1.241.603.738

0,026

Sistema P2

250.440.600

115

138.350

72.489.424

0,190

Sistema P3

40.516.500

121

197.668

5.677.225

3,365

Sistema P4

2.016.059.100

204

220.236

145.944.049

0,151

5.733.031.000

1.286

882.880

1.465.714.436

0,060

TOTAL
Fonte: SRH/ADASA

Tabela 11 - Referente ao domínio fraturado, 2015, DF.
Domínio Fraturado

Canastra

Paranoa

S/A

Área

(A) m²
50.291.500

N° de poços

Vazão anual (m³/ano)

Volume disponivel
(m³/ano)

% utilizada

48

555.574

15.789.164

3,40

A

525.943.200

370

63.436

54.897.628

0,12

R3/Q3

1.391.024.700

1.147

4.813.442

846.493.675

0,57

R4

957.780.800

554

4.813.280

192.489.565

2,44

PPC

445.317.400

117

5.363.156

186.791.302

2,79

F

898.772.600

194

4.915.229

82.265.714

5,64

F/Q/M

44.943.200

29

6.476.047

19.725.838

24,72

Bambuí

1.142.621.200

147

2.569.194

215.899.980

1,18

Araxá

332.482.500

65

3.062.876

40.492.331

7,03

5.789.177.100

2.671

32.632.234

1.654.845.196

1,93

Total
Fonte: SRH/ADASA

Lançamento de Efluentes e de Águas Pluviais
Lançamento de efluentes refere-se à disposição de resíduo líquido, tratado ou não, em corpo hídrico receptor.
Já o lançamento de águas pluviais refere-se à destinação de águas de chuva que seja efetuado diretamente em corpos hídricos
superficiais e que tenha sua vazão proveniente de empreendimento que altere as condições naturais de permeabilidade do
solo.
Depende de outorga, prévia e obrigatoriamente, o lançamento em corpo de água superficial de esgotos, águas
pluviais e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
A outorga de direito de uso da água para o lançamento de efluentes é dada em função quantidade de água
necessária para a depuração da carga poluente de forma a manter o enquadramento dos corpos hídricos.
Cumpre ressaltar que a ADASA, para emissão de outorgas de lançamento de efluentes, adota a filosofia dos
usos preponderantes, sendo a DBO e a temperatura os parâmetros avaliados para lançamento de efluentes. A construção das
metas a serem alcançadas pela CAESB para as características do efluente lançado teve por base legal o enquadramento de
corpos hídricos definido pela Resolução do Conselho de Recursos hídricos do DF nº 02, de 17 de dezembro de 2014.
A outorga de lançamento de águas pluviais em corpo hídrico é aplicada nos casos em que ocorrer lançamento
direto de águas de chuva que advenham da impermeabilização do solo em corpos hídricos superficiais receptores. Como tal
situação altera quantitativa e qualitativamente a água do corpo receptor, é um uso passível de outorga. Isso porque a
impermeabilização dos solos devido ao seu uso e ocupação produz impactos importantes no ciclo da água em áreas urbanas.
Como efeitos dessa impermeabilização, há o aumento do escoamento superficial e de inundações; e a consequente piora da
qualidade dos rios devido aos sedimentos transportados pela lavagem das superfícies urbanas.
Para fins de dimensionamento da vazão outorgável, considerar-se-á a bacia de drenagem (em hectares) e áreas
impermeabilizadas (em percentual) das unidades imobiliárias.
No ponto de lançamento deverá haver estruturas de dissipação de energia da água e de retenção de
sedimentos.
O advento da Resolução nº 09, a partir de 2011, que dispõe entre outros temas sobre a outorga para
lançamento de águas pluviais, acarretou mudanças na concepção de projetos de drenagem urbana implantados no Distrito
Federal.
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Observa-se, particularmente a partir de 2011, tendência de crescimento anual de solicitações de outorga para
novos empreendimentos e de adaptação de estruturas anteriores ao estabelecido pela Resolução, como mostra a figura
seguinte.
Como reflexo do crescimento do número de solicitações, também verifica-se aumento significativo do número de
empreendimentos outorgados pela ADASA para lançamento de águas pluviais em corpos hídricos, com tendência de
crescimento, conforme pode ser visto na figura a seguir.
Gráfico 15 - Número de empreendimentos outorgados para lançamento de águas pluviais no Distrito Federal, entre
2007 e 2014.
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Fonte: SRH/ADASA

1.2.3. Monitoramento Hidrológico
O Monitoramento relativo à qualidade dos corpos hídricos no Distrito Federal e dos recursos hídricos superficiais
e subterrâneos do Distrito Federal envolve armazenamento, análise e divulgação de dados e informações utilizando as
ferramentas dos sistemas de informações e geoprocessamento.
Rede de Monitoramento
O monitoramento da qualidade das águas do Distrito Federal é uma atividade contínua realizada pela ADASA,
tanto nas águas superficiais quanto nas subterrâneas. O monitoramento qualitativo é realizado em 165 estações conforme
Figura abaixo.
Figura 8 - Estações ADASA de monitoramento da qualidade das águas.

Fonte: SRH/ADASA
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Incluem-se nestes pontos também o monitoramento da qualidade da água a montante e jusante de Estações de
Tratamento de Esgotos (ETE) da CAESB. São também realizadas análises eventuais demandadas pela fiscalização, órgãos de
controle, outras instituições, usuários, etc.
A periodicidade definida para cada tipo de estação de monitoramento é:
 Estações de monitoramento superficiais completas: trimestral;
 Estações a montante e jusante de ETE: quadrimestral;
 Estações subterrâneas: semestral.
A avaliação da qualidade das águas superficiais é feita por laboratório contratado, que analisa 19 (dezenove)
parâmetros selecionados. Destes, nove parâmetros são utilizados para o cálculo do IQA (Índice de Qualidade da Água –
NSF/CETESB). Com os valores de IQA obtidos foram produzidos os mapas de qualidade de água trimestral por UH (Figura 6).
Os dados do quarto semestre ainda não foram totalmente recebidos e o mapa está em produção.
Diversas coletas realizadas por técnicos da empresa contratada foram acompanhadas por técnicos da
Coordenação de Informações Hidrológicas da ADASA com a finalidade de fiscalizar os serviços executados e também definir a
localização de novos pontos. As coletas são realizadas no período de 8H às 16h.
Em 2015 foram iniciadas as coletas em ambientes lênticos, e para isto, foram definidos dez pontos no Lago
Paranoá e um ponto no reservatório de Santa Maria e seis pontos no Lago Descoberto. A coleta realizada é do tipo composta,
abrangendo três profundidades da zona eufótica (superfície, disco de Secchi e 2,5 vezes o Secchi). Além disto, o perfil de
coluna d’água também está sendo avaliado do modo a verificar o oxigênio dissolvido e a temperatura da superfície até o fundo.
Figura 9 - Qualidade de água do Distrito Federal em cada trimestre de 2015.
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Fonte: SRH/ADASA

Tabela 12 – IQA do Distrito Federal em 2015.
Trimestre

Excelente

1º

Bom

Médio

Ruim

Muito ruim

45%

45%

10%

0%

2º

2,5%

38%

50%

10%

0%

3º

2,5%

50%

38%

10%

0%

Fonte: SRH/ADASA

Os serviços laboratoriais são contínuos e, após quatro anos de contrato com a mesma empresa, foi feito no ano
de 2015 nova licitação. O novo contrato tem validade até setembro de 2016. A elaboração do Projeto Básico foi feita a partir de
uma revisão sistemática de todos os produtos, parâmetros analisados, pontos de coleta, metodologia e periodicidade aplicados.
Foi acrescentado, por exemplo, o Produto 9 (ambientes lênticos) que vai avaliar a qualidade das águas em diversos pontos dos
reservatórios de Santa Maria, Descoberto e Paranoá, inclusive com medições de cianobactérias, clorofila-a e transparência.

Nº de UH's

Enquadramento dos Corpos Hídricos
No que tange ao Enquadramento dos corpos hídricos do Distrito Federal, a ADASA vem participando e
contribuindo ativamente para o Grupo de Acompanhamento do Enquadramento da Câmara Técnica do Conselho de Recursos
Hídricos do DF. Além disto, a ADASA vem coordenando o subgrupo, composto por ADASA, IBRAM e CAESB, que trata da
integração e consolidação do sistema monitoramento; e participa também do subgrupo para elaboração de proposta da base
hidrográfica a ser utilizada para o acompanhamento do enquadramento.
Como um primeiro produto da ADASA em relação à avaliação do enquadramento, foi desenvolvido e aprovado
trabalho técnico a ser apresentado no IX Congresso de Regulação (ABAR), intitulado “Avaliação da Situação da Qualidade das
Águas do Distrito Federal Frente às Classes de Enquadramento Propostas”. O objetivo do trabalho foi apresentar uma
comparação entre a situação atual da qualidade das águas do Distrito Federal e o enquadramento proposto. Resultados
preliminares demonstram que os parâmetros principais responsáveis pela não conformidade da qualidade dos rios em relação
ao seu enquadramento são o fósforo e coliformes termotolerantes, conforme pode ser visualizado abaixo. Para estas análises
foram consideradas oito coletas ao longo dos anos de 2013 e 2014.
Gráfico 16 - Número de UH’s em estados Bom, Alerta ou Ruim para cada parâmetro avaliado.
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*Bom = nenhum valor em desconformidade com a Resolução CONAMA nº357/2005; Alerta = um valor em desconformidade com a
Resolução CONAMA nº357/2005; Ruim = dois ou mais valores em desconformidade com a Resolução CONAMA nº357/2005.
Fonte: SRH/ADASA

Figura 10 - desconformidade das UH’s em relação ao parâmetro “fósforo total”.

Fonte: SRH/ADASA

A figura acima demonstra no mapa as bacias afetadas pelos valores em desconformidade para o parâmetro
“fósforo total”.
Rede de Monitoramento das Águas Superficiais
Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento
No primeiro semestre de 2015 foi dada continuidade à operação e manutenção da rede de monitoramento das
águas superficiais da ADASA. As atividades envolveram: acompanhamento a coletas, atestado de execução, autorização de
pagamento e conferência dos relatórios.
O contrato com a empresa especializada foi finalizado em agosto/2015, por isto novo processo licitatório foi
realizado, contratada nova empresa e reiniciados os serviços.
Operação e Manutenção das Estações Telemétricas
Até o final do ano de 2014 foram cedidas pela ANA à ADASA, e instaladas, sete estações telemétricas. A
localização dessas estações pode ser visualizada na Figura a seguir. Em 2015, no período de seca, foram instaladas mais
quatro estações com a ajuda da CAESB e da empresa Engenharia contratada, totalizando 11 estações telemétricas. A previsão
é ter mais oito estações instaladas até o final do ano de 2016.
Figura 11 - Localização das estações telemétricas já instaladas (marca amarela) e para instalação (demais cores).

Fonte: SRH/ADASA

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

568

Relatório Anual de Atividades 2015 – ADASA

Operação e Manutenção das Estações telemétricas
A manutenção das estações telemétricas vem sendo realizada pelos técnicos da ADASA e da empresa
contratada. O funcionamento das estações é acompanhado pelo site Gestor PCD.
Campanhas de medição de vazão
A ADASA monitora a qualidade e a quantidade de água em todas as 40 Unidades Hidrológicas do Distrito
Federal. A empresa contratada para o serviço de operação e manutenção da rede ainda não realizava medições de vazão em
Pontos de Controle onde não havia estação de monitoramento completa. Assim, ao longo de ano de 2015, coube aos técnicos
da ADASA as medições de vazão em 13 rios, utilizando os equipamentos M9 em rios com vazão acima de 1m3/s e o
FlowTracker em rios de vazão abaixo de 1m3/s. A partir de novembro de 2015, as vazões nestes pontos passaram a ser
medidas pela nova empresa contratada. As medições de vazão foram realizadas nos períodos de chuva (dezembro, janeiro e
fevereiro) e de seca (julho, agosto e setembro).
Além das medições de rotina feitas para incorporação de dados na série histórica, no primeiro semestre de 2015
também foi feita uma campanha de medição de vazão na UH Extrema, com o objetivo de entender melhor o processo de
regionalização de vazão. Além das quatro estações da ADASA localizadas na UH, foram escolhidos mais seis pontos para
medição, conforme Figura a seguir.
Figura 12 - UH Extrema e os pontos de medição de vazão.

Fonte: SRH/ADASA

Os resultados preliminares demonstram uma alta correlação entre área de contribuição e vazão (R2=0,95), o
que indica que a metodologia que hoje vem sendo aplicada na ADASA tem fundamento e embasamento na prática.

Gráfico 17 - Relação entre vazões e área nos 10 (dez) pontos de medição na bacia do Rib. Extrema.

Fonte: SRH/ADASA
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Centro de Operações das Águas (COA)
Para que seja possível a manipulação, a análise de dados e a criação de visualizações para o Centro de
Operações das Águas, o primeiro passo é a organização de todos os dados disponíveis. Para tanto foi feita uma modelagem de
estrutura de dados para armazenamento de informações referentes a outorgas e rede de monitoramento. Um banco de dados
foi criado e um programa desenvolvido para importação de dados de outorga de planilhas Excel para o banco de dados
geográfico. Na sequência foi realizada consistência de dados de outorga e elaboração da primeira figura de outorgas emitidas
pela ADASA (ano 2005 a 2015) (Figura abaixo). O banco de dados de monitoramento foi validado e é constantemente
alimentado com os dados fornecidos pelas empresas contratadas. A partir daí, uma rotina de cálculo automático do índice de
Qualidade de Água (IQA) foi desenvolvida. Do mesmo modo, também foi desenvolvida uma rotina automática de cálculo de
disponibilidade hídrica.

Figura 13 - Outorgas superficiais e subterrâneas emitidas pela ADASA de 2005 a 2015.

Fonte: SRH/ADASA

No COA também é feito o acompanhamento diário dos valores registrados pelas estações telemétricas já
instaladas. Os gráficos de nível x chuva podem ser visualizados com atualização a cada uma hora pelo site Gestor PCD.
Atualmente os dados das estações telemétricas ficam armazenados no servidor da ANA. Para que os dados sejam
armazenados em servidores da ADASA, é necessário a construção de uma webservice, que ainda não foi desenvolvida.
Ao longo do ano de 2015 foram recebidas diversas visitas no COA, dentre elas a presidente da Câmara
Legislativa do DF, o Administrador Regional do Lago Norte e equipes de reportagem. Nessas visitas, o sistema de controle via
telemetria foi apresentado e discutido.
Rede de Monitoramento das Águas Subterrâneas
Em janeiro de 2015, foi contratado consultor (geólogo) para elaboração de diagnóstico e proposta de operação e
manutenção da rede subterrânea. Foi apresentado um Plano de Trabalho que foi revisado e posto em prática a partir de
fevereiro. Em nove dias de campo o consultor, juntamente com técnicos da ADASA, avaliou a situação de poços, bem como
realizou medição de nível estático, profundidade e coleta para avaliação da qualidade da água.
Para que os poços da ADASA fossem cadastrados no Sistema Nacional das Águas Subterrâneas (SIAGAS) foi
firmado um Acordo de Cooperação com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM.
No primeiro semestre de 2015, a Terracap manifestou interesse em repassar à ADASA quatro poços perfurados
como condicionante para o licenciamento na região da Cidade do Automóvel. Técnicos da ADASA realizaram, em conjunto com
técnicos da Terracap, uma visita aos quatro poços com o objetivo de avaliar a localização, situação e nível estático de cada um.
Diante do trabalho desenvolvido pela Terracap em relação a estes poços e de sua localização em pontos estratégicos, aleém
de possível fonte de contaminação, foi elaborada Nota Técnica sugerindo a incorporação dos poços à rede de monitoramento
subterrânea da ADASA.
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1.2.4. Fiscalização

As atividades de fiscalização buscam assegurar os padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos
múltiplos dos recursos hídricos de acordo com as normas legais e regulamentares. Os aspectos fiscalizados compreendem os
usos dos recursos hídricos definidos na lei que institui a Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal, Lei nº 2.725/2001, e
procedimentos regulamentados pela Resolução ADASA nº 163/2006.
As atividades de fiscalização primam por orientar os usuários, objetivando prevenir condutas ilícitas e
indesejáveis, devendo obedecer à legislação que disciplina o uso de recursos hídricos, as outorgas do direito de uso de
recursos hídricos, os acordos firmados, os padrões de segurança das atividades e o tratamento isonômico entre os usuários.
As utilizações de recursos hídricos a serem fiscalizadas são:
 Derivação ou captação de parcela d’água existente em um corpo d’água, para consumo final, inclusive
abastecimento público, dessedentação animal, irrigação, indústria, comércio, mineração, navegação, obtenção de insumo de
processo produtivo e outros usos;
 Perfuração de poços rasos e profundos para captação de águas subterrâneas;
 Construção de barragens, açudes e reservatórios;
 Desvio de corpos d’água;
 Implantação de estruturas de recreação às margens ou nos leitos;
 Lançamento de efluentes em corpos d’água, tais como esgotamento sanitário, águas pluviais, águas
servidas, residuárias e chorumes, provenientes de atividades domésticas, rurais, comerciais, industriais, e para outros
lançamentos;
 Integração e transposição de nível e de bacia hidrográfica;
 Construção de estruturas rodoviárias, ferroviárias e outras travessias sobre corpos d’água;
 Desassoreamento e limpeza de corpos d’água;
 Outros usos que promoverem alteração quantitativa ou qualitativa do regime hídrico de um corpo d’água.
A ADASA recebe demandas de fiscalização provenientes de duas fontes distintas: fontes internas e externas. A
fonte interna é composta por demandas oriundas de suas Superintendências por meio de ordem de serviço e projetos. A fonte
externa é composta por solicitações de outros órgãos de fiscalização ambiental (Ibram, Caesb, Terracap, Novacap,
Promotorias, Ministério Público, Delegacia de Meio Ambiente, entre outros).
O planejamento das atividades de fiscalização para o ano de 2015 foi consubstanciado na elaboração e
aprovação do Plano Anual de Fiscalização – PAF. O PAF estabelece as diretrizes e prioridades para as fiscalizações a serem
realizadas no ano de 2015. Em sua estrutura, são citados os usos dos recursos hídricos objetos de fiscalização, a legislação
aplicável, os tipos de fiscalização e, por último, o planejamento das atividades.
Na elaboração do PAF foram levados em consideração os dados de fiscalização referentes ao ano de 2014, o
quantitativo de servidores designados para as atividades de fiscalização e os compromissos assumidos pela ADASA para o ano
de 2015.
As atividades de fiscalização são classificadas em atividades programadas e atividades não programadas. As
atividades programadas são voltadas para o controle e a gestão de recursos hídricos em locais e empreendimentos conhecidos
e que demandam vistorias contínuas. As atividades não programadas são ações que surgem no decorrer do ano, demandadas
por denúncias e solicitações internas e externas.
Planejamento das Atividades de Fiscalização - PPA 2012/2015
O PPA 2012/2015 na temática “Meio Ambiente e Recursos Hídricos” orienta que cabe a ADASA promover ações
para “ampliar e reestruturar a rede de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, visando à regularização,
fiscalização e regulamentação dos usos dos recursos hídricos”.
A ADASA possui rede de monitoramento própria e conta hoje com 49 estações superficiais, bem como 22
pontos a montante e jusante das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s da CAESB e 42 pares de poços subterrâneos. O
planejamento das atividades de fiscalização baseia-se nos dados gerados pelo monitoramento superficial e subterrâneo, tendo
como principal foco áreas consideradas críticas, tanto em seu aspecto qualitativo como qualitativo, áreas de conflito pelo uso da
água e áreas de proteção de manancial. Paralelamente às ações planejadas, a ADASA atende às denúncias realizadas por
usuários e também firmando Termos de Ajuste de Conduta e outras demandas provenientes do Ministério Público e demais
órgãos de controle.
Para fins de medição da atuação da fiscalização foi criado o Índice de Fiscalização de Recursos Hídricos –
IFRH. O índice reflete o total de atos de fiscalização de uso de recursos hídricos emitidos pela ADASA, relacionando os que
ocorreram dentro do atual ciclo de PPA com o total.
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Os atos de fiscalização emitidos pela ADASA compreendem: Relatórios de Vistoria, Termos de Notificação,
Autos de Infração de Advertência, Autos de Infração de Multa e Termos de Vistoria, todos resultantes de atividades de
atendimento a denúncias, cadastramento de usuários de canais, vistorias de rotina e solicitações.
Gráfico 18 - Histórico de fiscalizações 2010/2015.
ATOS DE FISCALIZAÇÃO POR ANO
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Fonte: SRH/ADASA

A programação das atividades de fiscalização para 2015 foi realizada levando em consideração as seguintes
informações: números de agentes de fiscalização, histórico das demandas recebidas, número de fiscalizações realizadas nos
anos anteriores e força de trabalho de cada servidor fiscal, tendo como orientação o cumprimento das metas definidas no PPA
2011/2015, o Planejamento Estratégico 2014/2020 e as diretrizes traçadas pela ADASA:
Em 2015, foram realizadas 31 ações de fiscalizações programadas, alcançando assim 98,9% da meta prevista
no PAF-2015. Foram ainda recebidas 154 demandas internas e 47 demandas externas, sendo atendidas 101 demandas
internas e 25 demandas externas, o que corresponde a 65,6% e 54% respectivamente. O percentual de atendimento para as
fiscalizações não programadas em 2015 foi de 62,6%. Todas as demandas recebidas foram registradas em planilhas para
subsidiar o indicador da fiscalização não programada de recursos hídricos.
Tabela 13 - Atividades de fiscalização não programadas executadas em 2015.
Demandas

Quantidade

Atendidas

Porcentagem

Internas

154

101

65,6%

Externas
Fonte: SRH/ADASA

47

25

54%

Campanhas de Regularização
No ano de 2015 foram realizadas dez campanhas de regularização nos Córregos Samambaia, Açudinho, Riacho
Fundo, Cana do Reino, Valo (UH Riacho Fundo), Mato Seco (UH Ribeirão do Gama), Rocinha, Chapadinha, Pulador e Olaria
(UH Rio Descoberto), que contaram com a participação do parceiro Emater.
Tabela 14 - Campanhas de regularização
Bacia Hidrográfica

Unidade Hidrográfica

Corpo Hídrico
Córrego Samambaia

Rio Paranoá

Rib. Riacho Fundo

Córrego Açudinho
Ribeirão Riacho Fundo
Córrego Cana do Reino
Córrego do Valo

Rib. do Gama

Córrego Mato Seco
Córrego Rocinha

Rio Descoberto

Rio Descoberto

Córrego Chapadinha
Córrego Pulador
Córrego Olaria
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As campanhas têm como objetivo sensibilizar os usuários de água da região sobre a importância de solicitar a
outorga do direito de uso e criar mecanismo de economia de água para preservar a água em quantidade disponível para todos
os usuários. Outro fator importante que motivou a campanha nos locais supracitados é o fato de existir uma captação de agua
da CAESB na região que abastece parte da cidade de Brazlândia e que na época da seca (setembro-outubro) houve
complicações nas unidades de produção pela falta de água.
Os técnicos da ADASA produziram folhetos informativos e distribuíram nas propriedades, escolas e nas
unidades da Emater, com o objetivo de mobilizar a comunidade para participar das reuniões marcadas. Nas reuniões, houve
apresentação sobre a outorga do direito de uso e a importância de solicitá-la.
As campanhas contabilizaram 680 cadastros de usuários de recursos hídricos.
Regularização de Canais
Os canais de água são meios de captação de água onde ocorre o desvio antrópico do curso natural de água. A
regularização e a construção de canais somente serão permitidas para o uso coletivo, com observância aos princípios da
segurança pública, da boa convivência, respeito mútuo e busca permanente pela harmonia. Os usuários de canal deverão
constituir legalmente associação, condomínio, cooperativa ou qualquer entidade representativa que oficie junto à ADASA. No
Distrito Federal, a regularização de canais é regida pela Resolução ADASA nº 001, de 1 de fevereiro de 2010.
No ano de 2015 os técnicos da ADASA atuaram na regularização de dez canais. O processo de regularização
de canais é complexo, pois para a regularização é necessário a constituição de associação ou entidade representativa,
legalmente constituída, ou seja, entidade com CNPJ e cadastrada nos órgãos legais. Nesse processo, as equipes técnicas da
ADASA têm coordenado as reuniões com os usuários envolvidos. Isso tem demandado trabalho dos técnicos aos finais de
semana, pois se verificou que no período comercial (segunda a sexta) os proprietários e usuários de água possuem
compromissos de trabalho, o que inviabilizaria a processo de mobilização necessária para essa atividade.
Os principais entraves observados nesse processo são: os conflitos enfrentados no processo de regularização
que muitas vezes são alheios às questões hídricas e que travam o processo de adesão dos usuários; dificuldades no consenso
na elaboração do estatuto e constituição da associação; e dificuldade no consenso na divisão de água.
Desse modo, foram regularizados sete canais, sendo que os demais estão em processo de regularização.
Tabela 15 - Relação de canais trabalhados em 2015.
Canal

Situação

Canal Lagoinha

Outorgado

Canal Barro Preto

Outorgado

Canal Tabatinga

Outorgado

Canal Sarandy I

Outorgado

Canal Ponte de Serra

Outorgado

Canal Córrego Papuda

Outorgado

Córrego São José

Outorgado

Canal Vereda

Em processo

Canal Sarandy II

Em processo

Canal Buriti Vermelho

Em processo

Fonte: SRH/ADASA
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1.2.5. Gestão do Projeto de Conservação Ambiental
O Projeto Pipiripau – Produtor de Água, através da realização de ações coordenadas por seus 18 parceiros,
vem colaborando para melhorar o manejo do solo e da água nessa bacia hidrográfica, com vistas ao aumento da
disponibilidade de água através da aplicação de técnicas de conservação do solo, de reposição da cobertura vegetal em Áreas
de Preservação Permanente e Reserva Legal. Os produtores rurais que adotarem, com sucesso, práticas e manejos
conservacionistas recomendados para as suas propriedades, fazem jus a receber pagamento pelos serviços ambientais
prestados.
Trata-se de um mecanismo moderno de adesão e gestão voluntária, ou seja, todos os integrantes do Projeto
atuam voluntariamente na busca por um objetivo comum que é a melhoria da saúde ambiental da Bacia. Deste modo, tem-se
um forte sentimento de coesão, trazido tanto pelo amor à causa abraçada, como pela unidade criada pelos trabalhos realizados
em parceria.
Os resultados deste Projeto podem ser didaticamente divididos entre diretamente mensuráveis e não
diretamente mensuráveis. Deste modo, são diretamente mensuráveis:
 Rede de parceiros de ponta – Extremamente relevante, atuante e contando com órgãos integrantes das
esferas federal, distrital, ONG’s e Terceiro setor, esta rede de parceria faz deste Projeto um expoente em relação ao trabalho
por meio de cooperação mútua, pois consegue conjugar esforços de instituições renomadas, de diferentes institucionalidades e
de grande capacidade técnica em prol do mesmo objetivo;
 Preservação dos remanescentes de vegetação nativa – Este tipo de vegetação quando encontrada, merece
(e recebe) atenção especial por parte do Projeto, uma vez que demanda menos investimentos e traz, em si, uma riqueza
inestimável. Para que se consiga restaurar uma estrutura biológica com esta exuberância através de reflorestamento e
regeneração natural levam-se muitos anos, por isso a grande vantagem de se preservar as áreas já prontas;
 Produção de mudas de plantas nativas para recuperação de APP e Reserva Legal – Com investimentos
propiciados pelo Projeto, foi revitalizado um viveiro público no qual produziu-se aproximadamente 350.000 mudas. Também por
meio de parcerias multilaterais dentro do Projeto, foi realizado o plantio de 250.000 destas mudas (as demais serão plantadas
no próximo ciclo chuvoso).
Além de garantir proteção e a manutenção de nascentes, o programa investe pesadamente na conservação do
solo. Dentre as obras mecânicas visando à conservação do solo e a prevenção de erosões, destacam- se:
 Construção e manutenção de 1.160 ha de terraços;
 Melhoria de 61,25 km de estradas internas das propriedades;
 Melhoria de 67,5 km de estradas vicinais;
 Construção e manutenção de 545 bacias de retenção de água.
Em 2015, ocorreram sete pagamentos retroativos a 2014 (restos a pagar), 24 avaliações para pagamento
relativos a 2015 e 50 novos contratos de PSA.

1.2.6. Implantação de Agendas Ambientais
A implantação da Agenda ambiental visa à conscientização de todos os servidores e colaboradores para uma
mudança de cultura, à internalização de princípios de sustentabilidade socioambiental no dia-a-dia da Agência e à minimização
de impactos negativos gerados durante a jornada de trabalho. A Agenda ambiental da ADASA segue os princípios do Programa
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), cuja iniciativa é do Ministério do Meio Ambiente - MMA e tem como objetivo
promover a internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental nas organizações públicas.
Em 2015, destacaram-se ações relativas à coleta seletiva, canto coral, trocas voluntárias e carona solidária,
entre outros. Além disso, foram adquiridos quadros, lixeiras e utensílios que irão auxiliar as ações da Agenda ambiental na
ADASA.
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Objetivo Específico: 007 - Promover a educação ambiental hídrica da população urbana e rural do DF, integrada
aos sistemas alternativos de saneamento, com vistas à melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e
do desenvolvimento humano sustentável.
Indicadores:
Unidade
d
e
M
e
d
i
d
a

Denominação do Indicador

1029

1031

Indicador de efetividade da capacitação para
mobilização social- IECMS
Indicador de eficácia da capacitação em metodologia
alternativa de saneamento – IECMAS
Indicador da eficiência da capacitação- IEC

1032

Indicador da eficácia de educação ambiental(IEEA)

1030

Índice
M
a
i
s
R Apurado
e
em
c
e
n
t
e

Desejado em

Periodicidade
de Apuração

%

-

-

Anual

%

-

-

Anual

%

-

-

Anual

%

-

-

Anual

Resultado

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012

2013

2014

2015

18,9
7

33,33
33,33
20
22,8
19,44

66,66
33,33
40
26,6
28,33

100
33,33
60
31,7
34,16

Fonte da
Informação

ADASA
ADASA
ADASA
ADASA

1.2.7. Educação Ambiental
Projeto ADASA na Escola
A ADASA no intuito de promover com efetividade e sustentabilidade a gestão dos recursos hídricos no Distrito
Federal desenvolve o Programa ADASA na Escola, que tem por objetivo sensibilizar alunos da rede pública e privada de ensino
básico quanto ao uso racional da água e destinação correta dos resíduos sólidos. As metas anuais estabelecidas pelo
planejamento estratégico preveem a sensibilização de 20 mil alunos e 900 professores, em 50 escolas, ao ano. Em 2015 o
programa alcançou 38.892 mil alunos e 1.976 professores, em 92 escolas, conforme verifica-se nas tabelas a seguir.
Tabela 16 – Alunos alcançados pelo Programa ADASA na Escola.
DATA

Matutino

Vespertino

Nº alunos

Nome da Escola

01/07/2015

6

6

145

ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL FELIPE AUGUSTO - INSTITUTO NAIR
VALADARES - SAMAMBAIA

14/07/2015

10

10

210

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE
CEILÂNDIA E TAGUATINGA - APAED

21/10/2015

33

33

1350

CAIC ALBERT SABIN - CAIC SUL

04/05/2015

20

20

867

CAIQUE HELENA REIS - SAMAMBAIA

06/05/2015

11

10

657

CED INCRA 08 - BRAZLÂNDIA

27/03/2015

8

8

327

CEF 01 - CRUZEIRO

01/04/2015

7

7

440

CEF 01 - CRUZEIRO

19/05/2015

3

78

CEF 01 - SOBRADINHO

15/05/2015

8

8

480

CEF 01- SOBRADINHO

05/08/2015

10

11

700

CEF 03 - BRAZLÂNDIA

22/06/2015

7

10

510

CEF 05 DE SOBRADINHO

25/06/2015

10

10

800

CEF 12 - CEILÂNDIA NORTE

27/05/2015

11

320

CEF 15 - GAMA

04/09/2015

8

8

380

CEF 21 - TAGUATINGA

18/05/2015

15

15

1100

CEF 316 - SANTA MARIA NORTE

17/04/2015

15

15

850

CEF 405 - RECANTO DAS EMAS
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DATA

Matutino

Vespertino

Nº alunos

Nome da Escola

15/07/2015

20

20

1500

CEF 802 - RECANTO DAS EMAS

13/05/2015

5

5

250

CEF BURITI VERMELHO - PARANOÁ

02/06/2015

10

12

450

CEI 01 - SÃO SEBASTIÃO

04/06/2015

8

300

CENCE - TAGUATINGA NORTE

24/06/2015

1

1

75

CENTRO DE CONVIVÊNCIA - RIACHO FUNDO I -COSERFI

22/05/2015

8

8

800

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CESAS - ASA SUL

03/06/2015

20

20

120

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL DE BRAZLÂNDIA - CENEBRAZ BRAZLÂNDIA

08/09/2015

9

9

440

COLÉGIO ADVENTISTA MILTON AFONSO - ASA SUL

28/08/2015

13

13

678

EC 01 - RIACHO FUNDO II

25/05/2015

18

18

860

EC 01 INCRA 08 - BRAZLÂNDIA

11/09/2015

10

10

450

EC 02 - CANDANGOLÂNDIA

30/04/2015

4

4

167

EC 03 - CEILÂNDIA NORTE

13/04/2015

10

10

342

EC 03 - GUARÁ I

24/08/2015

13

12

450

EC 06 - TAGUATINGA

21/08/2015

10

10

388

EC 08 - BRAZLÂNDIA

21/08/2015

10

11

420

EC 08 - BRAZLÂNDIA

24/04/2015

10

10

403

EC 10 - CEILÂNDIA NORTE

18/09/2015

15

15

630

EC 11 - TAGUATINGA SUL

01/06/2015

8

8

320

EC 114 ASA SUL

08/05/2015

10

11

350

EC 12 - GAMA

29/06/2015

5

6

460

EC 15 DE TAGUATINGA

17/07/2015

15

15

615

EC 18 - TAGUATINGA

06/04/2015

27

27

1360

EC 203 - SANTA MARIA

23/10/2015

7

7

300

EC 21 - GAMA

19/08/2015

10

6

470

EC 27 - CEILÂNDIA NORTE

16/11/2015

15

15

700

EC 27 DE TAGUATINGA

28/10/2015

15

15

780

EC 303 - SÃO SEBASTIÃO

26/10/2015

19

17

800

EC 31 DE CEILÂNDIA NORTE

27/04/2015

19

19

900

EC 35 - CEILÂNDIA NORTE

27/05/2015

19

19

903

EC 35 - CEILÂNDIA SUL

21/09/2015

20

20

480

EC 401 DO RECANTO DAS EMAS

01/10/2015

5

5

200

EC 411 ASA NORTE

02/09/2015

7

7

300

EC 415 ASA NORTE

02/09/2015

7

7

300

EC 415 ASA NORTE

05/10/2015

12

15

490

EC 50 - TAGUATINGA

28/09/2015

18

18

800

EC 511 SAMAMBAIA

26/08/2015

10

10

370

EC 53 - TAGUATINGA

22/05/2015

7

7

230

EC 708 ASA NORTE

08/04/2015

20

20

1200

EC BELA VISTA - SÃO SEBASTIÃO
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DATA

Matutino

Vespertino

Nº alunos

Nome da Escola

29/04/2015

20

20

1025

EC BELA VISTA - SÃO SEBASTIÃO

07/08/2015

5

5

168

EC CHAPADINHA - BRAZLÂNDIA

09/11/2015

10

10

503

EC DOM BOSCO

18/11/2015

3

3

120

EC ITAPETI DO PARANOÁ

06/05/2015

8

8

383

EC JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA

30/09/2015

10

10

526

EC JATAÍ - SÃO SEBASTIÃO

07/05/2015

11

11

492

EC PARANÁ - PLANALTINA

08/06/2015

5

90

EC SANTA HELENA

15/06/2015

5

5

260

EC VILA DO BOA - SÃO SEBASTIÃO

28/05/2015

6

6

338

ESCOLA ANJO DA GUARDA - BRASÍLIA

5

330

ESCOLA BILINGUE LIBRA E PORTUGUES

11/05/2015
13/11/2015

6

6

255

ESCOLA CLASSE 302 NORTE

15/04/2015

35

35

70

ESCOLA DE VIVÊNCIA JARDIM DE INFÂNCIA - PLANALTINA

22/04/2015

7

7

280

ESCOLA DE VIVÊNCIA JARDIM DE INFÂNCIA - PLANALTINA

23/03/2015

8

6

257

ESCOLA MARIA MONTESSORI - BRASÍLIA

25/03/2015

8

8

278

ESCOLA MARIA MONTESSORI - BRASÍLIA

5

82

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO INFANTIL CASINHA DE ANJO

11/11/2015
27/08/2015

4

4

170

JARDIM DE INFANCIA 404 NORTE - BRASÍLIA

30/03/2015

4

4

170

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE - BRASÍLIA

11/05/2015

1

30

MARISTA JOÃO PAULO II - BRASÍLIA

20/05/2015

12

800

PEDACINHO DO CÉU - GUARÁ II

20

SESC

12

14/08/2015
10/06/2015

4

4

400

SESC - TAGUATINGA NORTE

11/06/2015

4

4

400

SESC - TAGUATINGA NORTE

12/06/2015

4

4

400

SESC - TAGUATINGA NORTE

19/06/2015

8

80

UNISS - CED 104 - RECANTO DAS EMAS

04/12/2015

8

8

400

EC 316 SUL

09/12/2015

8

8

300

EC 111 DE SAMAMBAIA SUL

TOTAL DE ALUNOS
Fonte: SRH/ADASA

38892

Tabela 17 - Professores Alcançados pelo Programa ADASA na Escola.
Total de Professores Alcançados
Professores alcançados durante as palestras

1686

Professores capacitados na Semana Lago Limpo

150

Professores capacitados por solicitação da escola

140

Total de Professores

1976

Fonte: SRH/ADASA
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Gráfico 19 - Alunos e Escolas Alcançadas pelo Programa ADASA na Escola.
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Fonte: SRH/ADASA

Além das visitas às escolas, outras ações sociais foram realizadas ao longo do ano pelo programa. No evento
AgroBrasília, 51 escolas foram contempladas com ações educativas; no evento da Semana Lago Limpo, promovido pela
Agência, 150 professores receberam curso de capacitação em relação ao papel da ADASA na gestão dos recursos hídricos; e
no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 240, crianças participaram do circuito de educação ambiental promovido pela
Agência em parceria com a Universidade de Brasília.
Participação da ADASA em eventos
O Fórum Mundial da Água, promovido pelo Conselho Mundial da Água, é o maior evento do planeta sobre o
tema água. O Fórum Mundial da Água é um evento realizado a cada três anos e organizado pelo Conselho Mundial da Água e
pelo país anfitrião. Contribui para o diálogo do processo decisório sobre a água em nível global, visando o uso racional e
sustentável deste recurso. Por sua abrangência política, técnica e institucional, o Fórum tem como uma de suas características
a participação aberta e democrática, traduzindo-se em um evento de grande relevância na agenda internacional. As edições
anteriores foram realizadas cronologicamente em Marrakesh (Marrocos), Haia (Holanda), Kyoto (Japão), Cidade do México
(México), Istambul (Turquia) e Marselha (França). Entre seus objetivos primordiais, o Fórum Mundial da Água reúne
especialistas para debater temas relacionados a água, seu gerenciamento e sua distribuição, com formulação de propostas
concretas e estímulo a adoção de ações efetivas e soluções adequadas, estabelecendo compromissos políticos duradouros e
permanentes.
O GDF se mobilizou para a inclusão do 8º Fórum Mundial da Água, a ocorrer em 2018, em Brasília, na agenda
do Governo e no planejamento estratégico de todos os órgãos governamentais envolvidos no tema para o período 2016-2019,
inclusive com dotação orçamentária nas áreas de infraestrutura e meio ambiente. Aproveitando esta plataforma de discussão e
troca de experiências em questões relevantes que visem promover a gestão dos recursos hídricos e em específico o acesso ao
abastecimento de água e ao saneamento, a ADASA também contratou serviços de apoio e suporte na montagem e
estruturação do pavilhão de exposição do Brasil no 7° Fórum Mundial da Água, realizado no período de 12 a 17 de abril de
2015, nas cidades de Daegu e Gyeonju - Córeia do Sul. Além disso, ressalta-se o valor pago de € 500.000,00 (quinhentos mil
euros) referente ao memorando de entendimento entre o Conselho Mundial da Água e o Governo do Distrito Federal - GDF
para a realização da 8ª edição do Fórum Mundial da Água em Brasília, em 2018. O fórum, que está marcado para março de
2018, receberá um público estimado de 30 mil participantes de todas as partes do mundo.
Além da preparação para o 8º Fórum Mundial da Água, em 2015, a ADASA participou em diversos eventos, sob
forma direta ou indireta, em relação aos objetivos dos eventos.
Há mais de cinco anos a ADASA realiza dois importantes eventos que envolvem a população, o governo e
entidades púbicas e privadas em prol do uso consciente dos recursos hídricos, do consumo consciente, da educação ambiental
e da qualidade de vida no Distrito Federal: a Semana da Água e a Semana Lago Limpo.
Ambas são iniciativas responsáveis por mobilizar milhares de pessoas através de ações ambientais,
socioculturais, educativas, esportivas e de inclusão social que acontecem nos meses de março e setembro, respectivamente.
Dentre os eventos realizados pela ADASA em 2015, ressalta-se ainda a participação da ADASA, por meio de
aquisição de cota para divulgação do 8º Fórum Mundial da Água - 2018, no IX Congresso Brasileiro de Regulação e na 3ª da
EXPO/ABAR, realizada no Centro de Convenções de Brasília, nos dias 17 a 20 de agosto de 2015. Tais eventos possibilitam o
fortalecimento da imagem da Agência e divulgação aos usuários em potencial. O público participante envolveu palestrantes,
expositores, estudantes, professores, autoridades, visitantes, empresários e outros interessados nos eventos. Em termos de
cronológicos, os principais eventos em 2015 foram (Fonte: SAG 0022):
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Tabela 18 – Participação da ADASA em eventos
Mês

Evento

Público Estimado

Atividades

Local

19 a 22 de março

5ª Semana da Água

4 mil pessoas

Premiação, palestras, jogos e
corrida.

Sede Adasa/ Parque da
Cidade

12 a 17 de Abril

7º Fórum Mundial da
Água

30 mil participantes de todas as
partes do mundo

Stand do Brasil com palestras e
filmes da ADASA

Coréia do Sul

12 a 16 de maio

AgroBrasília

98 mil pessoas (8 mil no Stand da
ADASA)

Stand da ADASA

PAD BR 251, km 05, BrasíliaDF

27 a 30 de agosto

IX Congresso
Brasileiro de
Regulação e 3ª
Expo/ABAR

2 mil pessoas

Stand ADASA e Stand do 8º Fórum
Mundial

Centro de Convenções
Ulysses Guimarães

14 a 19 de
setembro de 2015

5ª Semana do Lago
Limpo

1500 pessoas

Palestras, fiscalização, limpeza do
lago, exposição fotográfica e
capacitação de professores.

Sede Adasa, Lago Norte,
Lago Sul, Varjão, Parque das
Garças

22 a 27 de
novembro de
2015

XXI Simpósio
Brasileiro de
Recursos Hídricos

Participantes do Simpósio – 2.000;
Visitantes da ExpoHidro – 3.500;
Participantes de atividades
voltadas à sociedade: 10.000

Stand da ADASA

Centro de Convenções
Ulysses Guimarães

Fonte:ACI/ADASA

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
2.1. PROGRAMA: 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE
Execução Orçamentária e Financeira
Ação/Subtítulo
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0017 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃODESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
9632 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2606 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-ADASA- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8730 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9560 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8691 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO
PILOTO
8703 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9649 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DFPLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6006

Dotação Inicial
1.340.000

Autorizado
393.227

Empenhado
373.227

Liquidado
365.221

1.340.000
500.000
400.000
400.000

393.227
0
271.918
271.918

373.227
0
268.075
268.075

365.221
0
268.075
268.075

2.470.000

471.769

471.769

454.445

2.470.000
400.000
590.000
590.000
23.400.000
23.400.000
1.408.000
1.408.000
3.300.000

471.769
226.513
226.413
226.413
23.250.000
23.250.000
1.408.000
1.408.000
2.838.629

471.769
0
226.413
226.413
19.368.407
19.368.407
1.196.860
1.196.860
2.838.629

454.445
0
226.413
226.413
19.363.579
19.363.579
1.196.860
1.196.860
2.694.302

1.450.000
1.850.000
11.007.800

1.220.000
1.618.629
8.257.040

1.220.000
1.618.629
7.981.662

1.179.255
1.515.047
7.434.582

11.007.800
44.815.800

8.257.040
37.343.509

7.981.662
32.725.042

7.434.582
32.003.477

A Lei Orçamentária de 2015 fixou dotação inicial no valor de R$ 59.717.752,00 (cinquenta e nove milhões,
setecentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais), dos quais R$ 44.815.800,00 (quarenta e quatro milhões,
oitocentos e quinze mil e oitocentos reais) foram destinados ao Programa 6006 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado –
Meio Ambiente. Este Programa engloba diversas atividades orçamentárias voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da
Unidade, no âmbito das competências atribuídas a ADASA. Foram contempladas neste Programa dez ações, das quais nove
tiveram execução até o mês de dezembro de 2015.
Dentre as principais realizações ocorridas neste Programa em 2015, destacamos melhorias nos
sistemas de informação da ADASA, a capacitação de servidores em curso voltado para a área de contratos e outros, bem como
em curso de língua inglesa, a contratação de serviços de terceirização nas áreas de apoio administrativo e outras.
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2.1.1. Bolsa Estágio
O Programa de Estágio Curricular, regulamentado pela Resolução ADASA nº 07, de 21 de janeiro de 201,
disponibiliza 40 bolsas de complementação Educacional, sendo 22 para estágio de nível superior e 18 de nível médio. Deste
total foram ocupadas, no decorrer do exercício de 2015, 30 vagas, sendo 21 de nível superior e nove de nível médio,
possibilitando que os estudantes atuassem nas diversas áreas da ADASA.
2.1.2. Gestão de Pessoas
Com a criação do Serviço de Gestão de Pessoas - SGP, por meio da Resolução nº 16/2014, foi possível, em
2015, iniciar a reestruturação de alguns dos principais macroprocessos de Gestão de Pessoas, dentre os quais o processo de
Treinamento e Desenvolvimento (T&D) da Agência.
A Política de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores, ora em desenvolvimento, tem como objetivos: (i)
promover a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados e dos produtos gerados pela Agência; (ii) promover o
desenvolvimento permanente dos servidores da ADASA; (iii) adequar as competências dos servidores aos objetivos
institucionais da ADASA, conforme o Planejamento Estratégico; (iv) divulgar e gerenciar as ações de capacitação e
desenvolvimento; e (v) racionalizar e efetivar os gastos com capacitação e desenvolvimento.
Essa política divide as capacitações em 4 modalidades, quais sejam:
 Formação essencial: possibilita ao servidor a obtenção ou aprimoramento de competências básicas para o
exercício de suas atribuições;
 Formação técnica especializada: possibilita ao servidor a obtenção ou aprimoramento de competências
específicas aos processos da ADASA;
 Formação gerencial: possibilita o desenvolvimento do servidor para o desempenho de função gerencial; e
 Formação avançada: possibilita ao servidor o domínio de competências estratégicas, pela promoção de
cursos de pós-graduação, tais como: especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, possibilitando a formação de
talentos e sucessores.
Em 2015, diversos foram os eventos de capacitação (cursos, fóruns, seminários, congressos, câmaras técnicas
e simpósios) nos quais os servidores da ADASA estiveram presentes, com ou sem ônus para a Agência, dentre os quais
destacamos:
 Curso de Extensão: Aproveitamento de Águas Pluviais e Reuso de Águas Cinzas em Edificações;
 Formulação e Planejamento da Estratégia;
 Gestão de Risco e Estratégicos;
 Comercialização de Gás Natural - Regulação e Contratos;
 Formação Executiva em BPM;
 Gestão de Pessoas por Competências na Administração Pública;
 Seminário de Regulação em Serviços de Águas e Resíduos;
 Novas Tecnologias para Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Soluções Consorciadas;
 Seminário Nacional "Licitações e contratos - Temas polêmicos e os entendimentos do TCU";
 XVI Congresso Paranaense de Direito Administrativo;
 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental;
 28º Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria;
 Indicadores de Desempenho Organizacional – Análise para Tomada de Decisão;
 Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência;
 Convênios da União propostos pelo Governo do Distrito Federal;
 Curso de Bancos de Dados Geográfico;
 Erradicação De Lixões e sua Recuperação Ambiental;
 XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos;
 2º Curso de Ambientação da ADASA.
Tabela 19 - Participação de servidores em eventos de capacitação.
Evento (por eixo)

Com ônus

Sem ônus

Total

Formação Essencial

53

6

59

Formação Técnica Especializada

52

0

52

Totais

105

6

111

Fonte: SAF/ADASA
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2.1.3. Administração de Pessoal
A despesa estimada com pessoal para exercício de 2015 visou atender ao pagamento de vencimentos e
encargos relativos a 118 servidores, dos quais 71 são servidores de cargos efetivos da ADASA; 34 são servidores
comissionados, sem vínculo; oito são requisitados de órgãos da administração federal e distrital e cinco são diretores com
mandato.
Os serviços de segurança, apoio administrativo e transporte são terceirizados. A realização da despesa foi de
R$ 19.438.284,00 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais) em relação à despesa
autorizada de R$ 23.250.000,00 (vinte e três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) até o mês de dezembro, representando
83,6% de realização da meta financeira.
Foram concedidos, até o mês de dezembro, os benefícios de auxílio-creche, auxílio-natalidade, auxíliotransporte e auxílio-saúde aos servidores, além do vale-alimentação/refeição, na forma demonstrada na tabela abaixo:

Tabela 20 – Benefícios concedidos.
BENEFÍCIO

QUANTIDADE DE BENEFICIADOS (MÉDIA MENSAL)

Auxílio-Creche

17

Auxílio-Natalidade

0

Auxílio-Transporte

1

Auxílio-Saúde

115

Vale Alimentação/Refeição
Fonte: SAF/ADASA

116

A concessão de benefícios foi de R$ 1.196.860,00 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta
reais), representando 85% da despesa autorizada para esta rubrica, num percentual de 6% sobre a folha de pagamentos.
2.1.4. Manutenção dos Serviços
Em relação à manutenção do órgão, a ADASA executou, em 2015, R$ 8.253.558,00 (oito milhões, duzentos e
cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), representando 78% da meta financeira estabelecida para o exercício.
Foram executadas atividades com características de serviços continuados, compreendendo: vigilância, limpeza e conservação,
passagens aéreas, locação de veículos, serviços de telefonia, serviços de postagem, serviços técnicos de apoio administrativo,
de saúde e auxiliares, confecção de crachás, carimbos, manutenção das instalações prediais, manutenção de elevadores,
serviços de moto-mensageiro, dentre outros, além da aquisição de material de consumo e permanente, necessários ao
funcionamento da Agência.
Em termos de material permanente, o investimento foi de R$ 3.094,60 (três mil, noventa e quatro reais, sessenta
centavos).
2.1.5. Publicidade
Em 2015 foram contratados serviços de publicidade e propaganda para confecção e distribuição ao público de
materiais diversos e para promoção e publicização nos principais meios de comunicação do DF. Além disso, foram contratados
serviços de publicidade institucional para divulgação de editais de licitações e audiências públicas e divulgação de eventos
promovidos pela ADASA, por meio dos principais meios de comunicação do DF.
Cabe destaque a campanha da ADASA de conscientização quanto ao descarte de lixo e o impacto das chuvas
no DF e região, que tinha como objetivo primordial esclarecer e reforçar a necessidade junto à população do Distrito Federal de
manter as vias públicas limpas (jogue o lixo na lixeira) no sentido de evitar-se alagamentos em razão do entupimento de bocas
de lobo. A campanha foi veiculada em TV, rádio, jornais, busdoors, entre outros.
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Figura 14 - Campanha Drenagem Urbana 2015.

Fonte: ACI/ADASA

2.1.6. Sistema e Gestão da Informação
Com relação Sistema e Gestão da Informação da ADASA, em 2015 destacam-se a manutenção de telefonia,
serviços técnicos especializados de acesso à internet, auditoria de Ponto de Função, Suporte Microsoft e o Service Desk.

2.2. PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8394 - REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO
100.000

63.501

63.501

57.264

100.000

63.501

63.501

57.264

100.000

63.501

63.501

57.264

Com o objetivo de prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no
Distrito Federal, este Programa contempla a execução do Contrato celebrado entre a ADASA e a Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso do DF, visando à contratação de detentos para prestação de serviços de garçom, serviços gerais, copeiro e
operador de máquina de reprografia e outras. A ação merece destaque por sua relevância social, pois visa a proporcionar a
ressocialização dos sentenciados do Sistema Penitenciário do DF, possibilitando-lhes o retorno ao convívio social.
O contrato prevê a contratação de até seis detentos, porém, atualmente a ADASA conta com quatro detentos,
exercendo as atividades de auxiliar de copeiragem e auxiliar de serviços gerais. O valor empenhado até dezembro de 2015 foi
de R$ 63.501,00 (sessenta e três mil, quinhentos e um reais), representando 63,5% da despesa autorizada.
Deve-se ressaltar que o desenvolvimento desse programa já possibilitou a contratação de ex-detentos por
empresas de prestação de serviços terceirizados, demonstrando a importância da manutenção desse programa no âmbito do
Distrito Federal.
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2.3. PROGRAMA TEMÁTICO: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira, Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania
AÇÃO/SUBTÍTULO
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
9549 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICOADASA DF- PLANO PILOTO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7034 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESADASA DF- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL
600.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
600.000
406.000
333.934

600.000
950.000

600.000
1.061.971

406.000
1.060.680

333.934
1.020.308

950.000
1.550.000

1.061.971
1.661.971

1.060.680
1.466.680

1.020.308
1.354.242

O PASEP, criado pela Lei Complementar Federal nº 8, de 03/12/70, tem o objetivo de propiciar aos funcionários
e servidores públicos civis e militares, participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública
direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual, municipal e das fundações, que possibilita aos funcionários/servidores
usufruírem o direito ao recebimento de um abono anual.
O recolhimento da contribuição é mensal, resultado de 1% da receita corrente arrecadada ou repasses correntes
recebidos, totalizando 12 contribuições ao todo. Como a ADASA recebeu, até dezembro, R$ 36.665.902,50 (trinta e seis
milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dois reais, cinquenta centavos) de recursos financeiros, recolheu 1%
deste montante ao fundo do PASEP. Em 2015 a despesa autorizada foi de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), tendo sido
empenhado o valor de R$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), representando 67,6% de execução.
Quanto às despesas com ressarcimentos, atualmente a ADASA dispõe de oito servidores requisitados de
órgãos do GDF e da União, dos quais seis com ônus para esta Unidade. Além disso, são ressarcidas despesas de custeio,
como ressarcimento de táxi e outros. No exercício de 2015 foi empenhado o montante de R$ 1.048.336,04 (um milhão,
quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais, quatro centavos) para despesas com ressarcimento salarial de servidores
requisitados, e R$ 11.971,46 (onde mil, novecentos e setenta e um reais, quarenta e seis centavos) para despesas com outros
ressarcimentos, representando 99,8% de execução da meta financeira.
Tabela 21: Realização Física – ADASA, 2015.
GDF
Requisitados
2015
Fonte: SAF/ADASA

União
n° físico

06

02

Total
08

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3.1. Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico tem a função precípua de estabelecer o direcionamento da organização,
promovendo, para isso, o alinhamento dos seus recursos e esforços. O planejamento e sua respectiva gestão procuram garantir
para a instituição o desenvolvimento de uma cultura que a leve a fazer a coisa certa no momento certo, e que lhe permita
solucionar as duas equações sempre presentes nas decisões organizacionais: a importância e a urgência.
O planejamento da ADASA está dividido em três níveis acompanhando o esquema de planejamento na
Administração Pública:
Nível Operacional: O plano operacional coloca em prática cada um dos planos táticos dentro da empresa. Ele é
projetado no curto prazo e envolve cada uma das tarefas e metas da empresa. Um planejamento operacional deve planejar os
prazos, metas e recursos para a implantação de um projeto ou tarefa dentro da empresa. Por ser a última etapa de
planejamento, o operacional deve ser um plano mais detalhado que os outros dois, tentando explicar cada tarefa isoladamente.
Na entidade é nomeado como Plano Gerencial Interno – PGI e é desenhado por cada unidade que se responsável pela sua
execução.
Nível Tático: O planejamento tático é feito de ano a ano e busca otimizar unidade a unidade da Agência na
busca de um resultado. Esta etapa é mais focada que o planejamento estratégico, que é desdobrado em diversos planos
táticos. O principal plano tático da Agência é o Plano Plurianual - PPA que é desdobrado anualmente na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, garantindo assim os recursos necessários para execução do PPA.
Nível Estratégico: O planejamento estratégico é aquele que define as estratégias de longo prazo da entidade.
Este planejamento leva em conta todos os fatores internos e externos a Agência – por exemplo, a situação econômica global é
um fator a ser levado em conta no planejamento estratégico. Quando elaboramos este planejamento procuramos ter uma visão
integrada dos processos e da organização, por que a entidade como um todo entra nesta etapa. É essencial que o
planejamento estratégico, apesar de ter um alcance de até 10 anos, seja atualizado constantemente. Se isto não ocorrer, o
planejamento sofre um sério risco de ficar obsoleto e não ser utilizado dentro da empresa, como deve ser. O Planejamento
Estratégico da ADASA encontra-se em fase de aprovação da revisão finalizada em 2014 e é conhecido como Planejamento
Estratégico da ADASA – PEA 2012-2020.
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Assim, o foco principal do Planejamento Estratégico da ADASA concentra-se nos principais desafios, os quais
devem ser identificados, reconhecidos e trabalhados ao longo do horizonte temporal de planejamento estabelecido (2012-2020)
com vistas ao atingimento da visão institucional e em última instância no cumprimento de sua missão.
O ano de 2015 trouxe consigo algumas mudanças na gestão do planejamento da ADASA. O planejamento
tornou-se fundamental não somente como “carro-chefe” da Agência, mas também como vetor basilar na consecução dos
objetivos almejados pela alta direção.
A intenção é realizar o planejamento institucional, seguindo todos os padrões tecnicamente recomendados,
vislumbrando um cenário de médio prazo em 5 anos e de longo prazo em 10 anos.
Missão: Regular e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, a qualidade e universalização dos
serviços públicos de energia e saneamento básico, em benefício da sociedade do Distrito Federal.
Visão: Ser reconhecida como referência nacional na regulação e promoção da gestão sustentável dos recursos
hídricos e da qualidade e universalização dos serviços públicos de energia e saneamento básico.
Valores Organizacionais: Integridade, Transparência, Equidade, Tolerância, Imparcialidade, Diálogo, Cultura de
resultados, Cooperação.
Proposta de Valor: Qualidade e universalização dos serviços públicos regulados; Mercado estável, seguro e
equilibrado; Direito de uso dos recursos hídricos assegurado; Autonomia e transparência das ações regulatórias; Pronto
atendimento às demandas; e Informação e conhecimento.
Tabela 22 – Detalhamento dos indicadores do Planejamento Estratégico da ADASA.
Metas:

Objetivos Estratégicos

Indicadores

29 metas e 22 planos de metas

28 Objetivos estratégicos

51 indicadores

Projetos
35 projetos estratégicos

Fonte: SPE/ADASA

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A ADASA mantém seu compromisso de zelar fielmente pelo cumprimento de suas competências, incluindo a
gestão dos recursos hídricos e regulação dos serviços públicos de saneamento básico. A estratégia de atuação envolve
concentração de esforços na ampliação dos conhecimentos (qualificação técnica de seu quadro) e na modernização de sua
gestão, o que exige ação proativa de sua força de trabalho, bem como a construção de parcerias/alianças que ampliem seus
resultados.
A Agência, ao longo do ano de 2015, deu passos importantes no sentido de aperfeiçoar o seu desempenho na
execução das ações sob sua responsabilidade. A análise dos dados e informações apresentados neste Relatório permite
visualizar o crescente alinhamento das ações da Organização frente aos desafios postos pela Legislação afeta, ao mesmo
tempo em que visa manter o equilíbrio no triângulo da regulação que envolve os anseios da sociedade, do governo e dos
prestadores dos serviços.
Neste contexto, durante o exercício, algumas dificuldades tiveram que ser vencidas. Não só relativas à
complexidade das ações da Agência, como em relação ao orçamento, com a presença de inesperados contingenciamentos. Em
função desta realidade, alguns processos licitatórios foram atrasados e a execução dos trabalhos previstos não pode ser
concluída como projetado.
No tocante ao desempenho da ADASA, as realizações, por Programa Temático, são tratadas nos respectivos
desdobramentos constantes dos itens 2 e 3. No mesmo item são apresentados os principais resultados, onde são destacadas
as principais realizações que demonstram os relevantes avanços em prol do alcance dos resultados esperados. Estes objetivos
foram traçados a partir dos instrumentos orçamentários (PPA, LDO e LOA) e estão também refletidos no Planejamento
Estratégico da ADASA com seu direcionamento focado num horizonte até 2020.
Os principais desafios futuros da ADASA estão diretamente ligados aos desafios comuns aos órgãos e
entidades de regulação do país, podendo se destacar os seguintes:
 Diversidade e heterogeneidade do marco legal;
 Riscos de captura pelos agentes do mercado;
 Insuficiente nível de entendimento da função regulatória no próprio Governo;
 Exercício de poder concedente;
 Falta de cooperação entre órgãos dos Sistemas afetos;
 Insuficiência de instrumentos de controle social e de gestão;
 Restrições quanto aos usos e/ou contingenciamentos de receitas destinadas a manutenção da Agência;
 Organização técnica, administrativa e financeira para o 8º Fórum Mundial da Água – Brasília – 2018.
E é para enfrentar e vencer todos os desafios com os quais se depara Entretanto que a Agência está se
capacitando ano após ano.
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14.3. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA – UO: 21.207

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, instituída nos termos da Lei n.º 1.813, de 30 de dezembro de 1997,
alterada sua denominação por força do art. 6º, inciso VI, do decreto n° 27.591, de 1° de janeiro de 2007, sua estrutura
administrativa através dos decretos nº. 28.618, de 21 de dezembro de 2007 e 29.783, de 04 de dezembro de 2008, teve seu
Regimento aprovado pela Resolução nº 10, de 21/03/2001, sendo regida por ele e pelas disposições legais pertinentes.
Aberto ao público desde dezembro de 1957, mesmo antes da inauguração oficial da Capital Federal, o
Zoológico recebe visitantes de todas as camadas da sociedade, sendo a primeira instituição ambientalista criada no Distrito
Federal.
Possui uma infraestrutura composta por 8.161,56 m2 de área construída com prédios administrativos e
62.102,16 m2 de área construída com recintos para os animais, apresentando o total de 70.263,72 m2 de área construída na
FJZB, excluindo o calçamento do Parque.
A FJZB manteve durante o ano de 2015, um plantel de aproximadamente 6.257 animais, sendo 850 vertebrados
(aves, mamíferos e répteis) e 5.407 invertebrados, representando 16 espécies, várias delas pertencentes da fauna
representativa do Brasil, algumas das quais ameaçadas de extinção. A quantidade de animais que compõe o plantel de um
zoológico é variável em função dos nascimentos, permutas, transferências, doações e óbitos.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

12

19

3

6

40

Comissionados Sem vínculo efetivo)

31

-

20

-

51

Órgãos do GDF

6

1

5

-

12

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

1

-

-

-

1

Estagiários

-

26

-

-

26

Terceirizados (FUNAP)

-

7

-

-

7

Terceirizados ( MISTRAL)

-

16

-

152

168

Subtotal (Força de Trabalho)

50

69

28

158

305

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

50

69

28

158

305

Requisitados

Outros

Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB RESPONSABILI
DADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO GERAL: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem:
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar
danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL- CANDANGOLÂNDIA
3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS
2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-REFORMA DE
RECINTOS PARA ANIMAIS DA FUNDAÇÃO JARDI- CANDANGOLÂNDIA
4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS
0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

480.000

158.070

5.210

5.210

480.000
901.000

8.070
107.486

5.210
107.486

5.210
107.486

301.000
2.054.346

107.486
1.108.012

107.486
820.111

107.486
813.351

2.054.346

1.108.012

820.111

813.351
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AÇÃO/SUBTÍTULO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
TOTAL DO PROGRAMA 6210

DOTAÇÃO INICIAL
10.000
3.445.346
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DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
1.373.568
932.807
926.047

Objetivo Específico: 008- Aprimorar os serviços conservacionistas e educativos da Fundação Jardim Zoológico de
Brasília, por meio de sua reestruturação, capacitação dos trabalhadores e melhoria do atendimento ao público
visitante.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1033

Número de visitas vinculadas
aos programas educativos

1034 Número de público pagante
1035 Recintos construídos

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Periodicidade
Resultado
de Apuração

Pessoa

106.425 31/12/2010

Mensal

Pessoa

194.299 31/12/2010

Diária

M2

-

-

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
120.000
210.849
300.000
519.310
6.000
625

Desejado em
2013
2014
130.000
508.819
400.000
524.636
2.750
181

135.000
552.261
900.000
575.865
13.000
527

2015
140.000
578.835
600.000
503.105
3.600
0

Fonte da
Informação
FJZB
FJZB
FJZB

O número de pessoas que pagaram ingresso para visitar o Jardim Zoológico de Brasília em 2015 foi 12,64%
menor do que o verificado em 2014. Em 2015, o total de público pagante foi de 503.105 pessoas, enquanto que em 2014 esse
público foi de 575.865 pessoas. Com isso, o público médio pagante no período de vigência do PPA 2012-2014 foi de 530.729
pessoas.
A comparação de 2015 com 2014, contudo deve levar em consideração dois fatores: 1) a realização em Brasília
de jogos da Copa do Mundo 2014, evento que atraiu para a cidade grande números de pessoas vindas de outras localidades; 2)
a conjuntura de crise econômica e o aumento do valor do ingresso em 2015.
Registre-se, ainda, o grande distanciamento entre as metas fixadas para esse indicador no PPA 2012-2015 e os
resultados alcançados (Indicador 1034).
Feitas essas considerações, verifica-se que apesar da queda em relação aos anos anteriores, o total de público
pagante em 2015 permaneceu dentro do patamar médio de 500 mil pagantes por ano.
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600.000

Público Pagante - 2015
575.865

580.000
560.000
540.000
520.000

519.310

524.636
503.105

500.000
480.000
460.000
2012

2013

2014

2015

O mesmo cenário de retração pode ser observado no quadro abaixo, que compara os Projetos desenvolvidos
pela FJZB ao longo de 2014 e 2015.
Projetos Desenvolvidos e Público Atendido
Projeto
Aniversário de Brasília
Aniversário do Zoo
Biblioteca
Borboletário
Colônia de Feras
Colônia do Idoso
Curso de Capacitação
Dia das Crianças
Estagiários
Medidas Alternativas
Museu
Programa Jovem Candango
Projeto Ressacialização
Salão de Festa
SNTC-Semana Nacional de Ciência de Tecnologia
Torneio de Futebol
Visita Monitorada
Visita não Monitorada
Zoo Camping
Zoo Capoeira
Zoo Ciências
Zoo Especial
Zoo Ginástica
Zoo Noturno
Zoo Toque
Zoo vai à Escola
Zoo vai ao Parque
SUBTOTAL
Runner/Fitness
Dia Nacional do Idoso
Cores da Nossa Cidade
SNTC-Semana Nacional de Ciência de Tecnologia
Festa de Pipoca
TOTAL

Público 2014
6.490
5474
2.261
17.9221
56
107
31
27.602
13
12
14.5742
9
311
120
20.000
120
12912
78.388
441
1.256
126
763
1.726
4.044
141
42.490
7.580
53.7436
465
350
2.954
20.000
11.056
572.261

Projeto
Aniversário de Brasília
Aniversário do Zoo
Biblioteca
Borboletário
Colônia de Feras
Colônia do Idoso
Curso de Capacitação
Dia das Crianças
Estagiários
Medidas Alternativas
Museu
Programa Jovem Candango
Projeto Ressacialização
Salão de Festa
SNTC-Semana Nacional de Ciência de Tecnologia
Torneio de Futebol
Visita Monitorada
Visita não Monitorada
Zoo Camping
Zoo Capoeira
Zoo Ciências
Zoo Especial
Zoo Ginástica
Zoo Noturno
Zoo Toque
Zoo vai à Escola
Zoo vai ao Parque
SUBTOTAL
Dia da Árvore
Dia do Trabalhador
Dia Mundial dos Animais
Semana Nacional do Meio Ambiente
Encontro de Idosos
TOTAL

Público 2015
29.175
1.801
5.280
179.912
300
56
85
10.880
19
17
192.742
12
138
492
33.645
222
8.506
58.367
286
1.090
9.984
407
1.127
3.721
73
1.033
1.050
54.0420
46
9.527
724
17.511
63
568.291

Os projetos desenvolvidos pela FJZB proporcionam à população conhecer o trabalho de conservação e
pesquisa, o que contribui para preservação de animais ameaçados de extinção. Em 2015, merecem destaque os seguintes
projetos e ações:
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Colônia de Idosos
Propicia uma vivência mais próxima da natureza para pessoas acima de 60 anos.



Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT

Divulgação da Ciência e Tecnologia por meio de eventos que que estimulem a curiosidade e motivem a
população a discutir as implicações sociais da Ciência e aprofundar seus conhecimentos.



Comemoração do 58º Aniversário do Zoológico de Brasília

Além das atividades permanentes, também foram desenvolvidas oficinas de desenho; teatro de fantoches;
apresentação da peça “A Riqueza do Lixo” pela equipe de Teatro do Serviço de Limpeza Urbana – SLU; pintura de rosto para
crianças; brinquedos infláveis; tenda para foto com tigre-de-bengala; e inauguração da Galeria dos Presidentes, para
homenagear àqueles que devotaram seu trabalho em prol da manutenção, preservação do parque e o bem-estar dos animais.
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Centro Multifuncional de Acessibilidade

Primeiro espaço no Distrito Federal voltado para pessoas com deficiências múltiplas, o Centro tem por
finalidade aprimorar as formas de difusão e a popularização das atividades de Educação Ambiental e Conservação da
Biodiversidade para o público em geral.
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Em que pese a conjuntura recessiva e a queda de público pagante, a arrecadação financeira resultante da
venda de ingressos está acima da expectativa e é destinada à manutenção do parque; à melhoria no bem-estar dos animais; ao
trabalho de conservação e pesquisa de algumas espécies; e à educação ambiental.
Os animais típicos do Cerrado foram contemplados com as novas placas de identificação.
Os recintos do rinoceronte Thor, da lontra Sushi e do hipopótamo fêmea Lully também ganharam novas
identificações. Estas, porém, com outra finalidade: contar as histórias de como esses animais chegaram ao Zoológico de
Brasília.

O Zoológico de Brasília recebeu, em 2015, o primeiro casal de tatu-bola (Toylpeutes tricinctus) para manutenção
em cativeiro. O projeto tem como objetivo a aquisição de conhecimento sobre a espécie, que é pouco estudada, e esforços no
sentido da reprodução da espécie, para dar início à uma população em cativeiro. A fêmea chegou no dia 26/01/2015 e o macho
no dia 23/03/2015, ambos destinados pelo IBAMA/ICMBio, frutos de apreensão e resgate, respectivamente.
Recebeu, também do IBAMA/ICMBio, uma fêmea de anta (Tapirus terrestris) que estava órfã e havia sido
atacada por um grupo de cachorros domésticos; e um filhote de lontra (Lontra longicaudis) oriunda de um resgate na cidade
satélite de Samambaia.

Outro habitante novato no Zoológico é a fêmea de Tatu-canastra Maria Bonita. Mabu, como é conhecida, ela foi
encontrada ainda muito filhote - com os olhos e ouvidos fechados - e sozinha em uma construção no Tocantins. O IBAMA a
trouxe para o Centro de Triagem de Animais Silvestres da instituição e depois a levou para ser cuidada no Hospital Veterinário
da Universidade de Brasília (UnB). Por fim, Mabu foi doada para o Zoo Brasília e é o único indivíduo da espécie em Zoológico
no mundo. Por ter sido criada por humanos e em cativeiro, o tatu não consegue mais se adaptar ao habitat. Além disso, ainda é
muito nova e seria presa fácil na natureza.
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Tendo em vista a reprodução em cativeiro, principalmente de espécie ameaçadas de extinção, foram realizadas
atividades de melhoria da qualidade do bem-estar animal, obtendo-se o nascimento de dois lobos-guarás (Chrysocyon
brachyurus); um tatu-bola (Tolypeutes tricinctus); um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), um adax (Addax
nasomaculatus) e dois veados-catingueiros (Mazama gouazoubira).
A ambientação de vários recintos, como os do gatário e do micário foram melhoradas. Promoveu-se também a
observação comportamental de vários indivíduos para futuros projetos de enriquecimento ambiental, condicionamento animal e
reprodução.
Para garantir o bem-estar do Rinoceronte Thor e do Elefante Chocolate, dois dos animais que hoje estão no
plantel do Zoo em função de apreensão realizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, foi feita a
ampliação da área do lameiro e a manutenção do tanque.

A parceria entre a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (DIPOVA/ANVISA) e
Fundação Jardim Zoológico de Brasília vem contribuindo na melhoria da qualidade e quantidade dos alimentos fornecidos aos
animais do plantel do zoológico. Após anos de sucessivas ações pontuais, firmou-se termo de ajuste no sentido de otimizar
essas ações, definindo-se periodicidade, tipo de material e as quantidades a serem disponibilizadas em função das condições
de apreensão e armazenamento.
No que diz respeito às dietas, todas foram acompanhadas, revisadas e adequadas de acordo com as
necessidades nutricionais dos animais. Dessa forma, todos os animais possuem a sua dieta devidamente equilibrada em
relação aos principais nutrientes.
Além de todo o cuidado com o fornecimento das dietas, semanalmente são realizadas vistorias e
acompanhamentos no campo, com o objetivo de observar eventuais sobras e problemas. Em conjunto com os tratadores dos
animais, identifica-se a melhor forma de fornecer os alimentos. Dessa forma, pode-se afirmar que todos os animais mantidos no
zoológico são manejados de forma adequada e que todos apresentam boas condições de escore corporal e pelagem. O
sucesso reprodutivo reforça a qualidade do manejo.
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Da mesma forma, a medicina veterinária é um setor de fundamental importância na FJZB. A reestruturação
física e de procedimentos permitiu ofertar maior segurança e conforto aos animais, diminuindo o tempo de internação e
melhorando os níveis de eficiência dos tratamentos. As parcerias com entidades como a Universidade de Brasília (UnB),
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), entre
outras, resultou na melhoria dos serviços prestados aos animais e à comunidade.
 Procedimentos Clínicos realizados no âmbito da FJZB:
a) Ao dar entrada no Hospital Veterinário, os animais passam por exame clínico completo e são atendidos
observando a evolução do quadro clínico;
b) Após avaliação do quadro clínico, se houver necessidade o animal é internado, recebe medicação, e é
mantido em observação até que esteja recuperado;
c) Sempre é feita coleta de sangue e demais exames que necessários para o diagnóstico preciso da situação
clínica do animal;
d) Animais com patologias crônicas, são medicados e acompanhados diariamente;
e) Cirurgias realizadas em 2015: retirada de tumores, amputações, suturas simples e castrações. Foram
atendidas: 4 aves, 2 répteis, 11 mamíferos.
Por meio de Projetos de Parceria, foram realizados atendimentos odontológicos em 06 (seis) primatas,
fisioterapia (Laser terapia, shock wave) em 02 (dois) mamíferos e 02 (duas) aves, acupuntura em 04 (quatro) mamíferos e 03
(três) aves, e diagnóstico por imagem em 16 (dezesseis) mamíferos.
Com maior frequência são realizados exames de fezes, sendo o material coletado fresco dos recintos, sem
necessidade de contenção dos animais. Assim, em 2015 foram realizados 203 (duzentos e três) exames parasitológicos (fezes),
9 (nove) hematológicos e 5 (cinco) bioquímicos.

As atividades do condicionamento animal são rotineiras, seguem protocolos operacionais padrão e, atualmente,
atendem sete espécies, além dos novos indivíduos que são acrescentados regularmente ao plano de atividades de
condicionamento. Em 2015 foram trabalhados cerca de 70% do total dos mamíferos e alguns indivíduos do plantel de aves.
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O enriquecimento ambiental está dividido em categorias: alimentar, sensorial, cognitivo, físico e social. São
organizados de forma específica para cada um dos indivíduos do plantel.
Tanto o recebimento quanto o nascimento de animais na FJZB implicam na elaboração e acompanhamento de
obras que vão desde reformas até a construção de recintos, maternidades ou reforços de segurança.
No decorrer do exercício foram feitos na FJZB reparos; pinturas; calçamentos; reformas; recuperação de
recintos; colocação de cercas/telas; estrutura de segurança e acessibilidade; e iniciadas as obras de dois recintos para grandes
felinos.

Biotério

Lobo Guará

Teatro de arena

Serpentário
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8399 - REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO
DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6222



DOTAÇÃO INICIAL
120.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
99.300
99.300

120.000
120.000

99.300
99.300

LIQUIDADO
91.072

99.300
99.300

91.072
91.072

Programa Reintegra Cidadão

Dez reeducandos estão desenvolvendo atividades relacionadas à serviços gerais, manutenção, conservação,
serviços técnicos e administrativos nas instalações internas e externas do Zoológico.


Ressocialização no Zoo

Parceria entre a Secretaria de Estado da Criança e a FJZB. Consiste em cumprimento de uma medida
socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, em meio aberto, na qual o jovem em conflito com a lei passa a ter uma
leitura diferenciada da sua condição pessoal.

PROGRAMA: 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
5840 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO
FEDERAL
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
5171 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8750 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO
DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9573 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO
JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8728 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZBCANDANGOLÂNDIA
8729 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE
PÚBLICA-FJZB- CANDANGOLÂNDIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9662 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISFUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6006

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
10.000

6.990

6.990

6.990

10.000

6.990

6.990

6.990

1.000

0

0

0

50.000

40.000

39.744

39.744

50.000

40.000

39.744

39.744

1.201.000

0

0

0

5.417.302

7.558.857

7.217.439

7.217.439

5.417.302

7.558.857

7.217.439

7.217.439

320.976

297.752

295.134

295.134

320.976

297.752

295.134

295.134

53.000

42.400

40.274

40.274

26.500

21.200

20.561

20.561

26.500

21.200

19.714

19.714

5.205.924

11.119.111

10.793.351

10.744.903

5.205.924

11.119.111

10.793.351

10.744.903

12.259.202

19.065.110

18.392.932

18.344.484

Diante da situação financeira vivenciada por todo o GDF, a FJZB tomou medidas para contornar o problema,
buscando reduzir o quantitativo de pessoal em relação ao contrato de prestação de serviços de mão-de-obra. Em que pese
tratar-se de serviços de natureza contínua e de suma importância para o funcionamento desta instituição.
Para atender as demandas e realizar a manutenção desta Instituição, foram adquiridos materiais /equipamentos.
Também foram realizadas transferências de material permanente entre as diversas seções da FJZB. E, no intuito de melhorar a
divulgação de informações, foram confeccionados panfletos com a programação do aniversário de Brasília; placas de entrada
com os novos valores dos ingressos; estrutura em metalon personalizado, banners e lona para o evento da Semana da Ciência
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e Tecnologia; mapa do zoológico dividido por galeria de animais; e portfolio do programa parceiros do Zoológico de Brasília,
entre outros.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O “Programa Parceiros do Zoológico de Brasília” é a ferramenta alternativa que permite ao Zoológico, na
condição de Fundação, realizar parcerias com pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada, visando sua
manutenção, construção, reforma e/ou atividades de educação ambiental. Como contrapartida, a Fundação oferece espaço
publicitário de modo que a marca do parceiro seja vista por um público de mais de um milhão de usuários por ano, agregando
um valor socioambiental à pessoa ou empresa parceira.
Dentre algumas ações, foram testados triciclos como uma das opções de mobilidade dentro do parque;
realizada viagem para São Paulo com visitações as instituições de interesse da FJZB, no que se refere à modelo de gestão,
projetos, parcerias, referências técnicas e novidades; realizada a Corrida Conta Passinhos ”Etapa ZOO”, em comemoração ao
mês das crianças; disponibilização de espaço instalação de brinquedo infláveis aos finais de semana do mês de outubro; e
doação de materiais de construção para conserto de uma bomba do poço artesiano.
Em outra parceria, a empresa doou a realização de 02 (duas) campanhas de monitoramento da Qualidade de
Água, à montante e jusante do ponto de lançamento, com seus relatórios e laudos técnicos das coletas, e como contrapartida a
Fundação irá fornecer atestado de capacidade técnica que comprove a prestação de serviços por parte da empresa e
disponibilizar o uso do espaço para divulgação publicitária.
Essas ações tem possibilitado sanar necessidades prioritárias e apontado caminhos para alcançarmos objetivos
e metas dentro de um planejamento de médio e longo prazo.
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Em 2015, a Fundação Jardim Zoológico teve que tomar algumas medidas para ajustar seu orçamento de modo
a cumprir contratos, manter suas atividades e melhorar os recintos dos animais e em nosso parque. Contudo, a FJZB se
encontra atualmente com um quadro de servidores efetivos extremamente defasado. O funcionamento e manutenção do
zoológico vêm sendo realizados, em sua maioria, por servidores comissionados e empresas terceirizadas, enquanto aguarda-se
a realização de concurso público em atendimento à diversas decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Acordo
Judicial da ação Civil Pública nº 2005.01.1.031073-6.
Com o início da Gestão Integrada na Administração do Zoo, espera-se alcançar, no exercício de 2016, maior
envolvimento de todo os servidores e maior fluidez administrativa.
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14.4. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL –
BRASÍLIA AMBIENTAL– UO: 21.208
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental, doravante
denominado IBRAM, criado pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, publicado no DODF 30/05/2007, reestruturado pelo
Decreto 36.715 de 31 de agosto de 2015, e alterações, e regulamentado pelo Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007, que
instituiu seu Regimento Interno, é uma entidade autárquica de personalidade jurídica de direito público, com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, atualmente vinculada à Secretaria de Estado Meio Ambiente tem por finalidades o
disposto no artigo 2º de sua Lei de criação:
I – executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos do Distrito Federal;
II – controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal,
bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio
ambiente e dos recursos hídricos.
Para alcançar suas finalidades, as principais competências, descritas no artigo 3º de sua Lei de criação, bem
como no artigo 3º de seu Regimento Interno, são:
I - propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos;
II - definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais e dos recursos hídricos;
III - propor e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração,
reparação e vigilância dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;
IV - propor a definição e executar o controle dos zoneamentos ambientais e do zoneamento ecológico
econômico;
V - proceder à avaliação de impactos ambientais;
VI - promover o licenciamento, a autorização, a fiscalização e o monitoramento de atividades, empreendimentos,
produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação
ambiental, em todo o território do Distrito Federal;
VII - propor a criação e promover a gestão e a administração de todas as unidades de conservação e todos os
parques sob domínio do Distrito Federal, bem como de outras áreas protegidas;
VIII - implantar e operacionalizar sistemas de informações e de monitoramentos ambientais e de informações
sobre os recursos hídricos;
IX - fiscalizar e aplicar penalidades administrativas pelo não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção da degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor;
X - planejar e desenvolver programas de educação ambiental;
XI - promover a proteção e o manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do patrimônio natural e genético e
de representatividade ecológica do Distrito Federal;
XII - disciplinar, cadastrar, licenciar, autorizar, monitorar e fiscalizar atividades, processos e empreendimentos, o
uso e o acesso aos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;
XIII - regulamentar, analisar, registrar e controlar a produção, armazenamento, transporte, comercialização,
utilização e a disposição final de produtos perigosos, no que tange à proteção ambiental, em atividades agrossilvopastoris,
industriais, comerciais e de prestação de serviços, conforme legislação em vigor;
XIV - desenvolver ações de assistência e apoio às instituições públicas e à sociedade, em questões de
acidentes e emergências ambientais e de recuperação e melhoria da qualidade ambiental;
XV - promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio à adoção de tecnologias limpas, ao
extrativismo e às populações tradicionais;
XVI - aplicar, no âmbito de sua competência, os dispositivos e acordos nacionais e internacionais relativos à
gestão ambiental e dos recursos hídricos;
XVII - prevenir, monitorar e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais;
XVIII - julgar, em primeira instância, os recursos interpostos aos autos de infração e notificações oriundos do
exercício do poder de polícia administrativa do Instituto;
XIX – fazer recolher, junto à conta da autarquia, preços públicos de licenciamento ambiental e dos recursos
hídricos, multas, taxas de fiscalização ambiental e de recursos hídricos e recursos oriundos de compensações ambientais, entre
outros, nos termos da legislação vigente.
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Contrato Temporário (Brigadista)

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

21

88

41

211

375

-

-

-

27

27

25

-

25

-

50

5

9

05

30

49

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

2

-

1

0

3

Estagiários

-

41

-

18

59

Terceirizados (FUNAP)

-

10

-

-

10

Subtotal (Força de Trabalho)

53

148

72

286

573

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

14

53

148

72

286

559

Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados

Outros

Total Geral

De modo ilustrativo, os gráficos abaixo demonstram a distribuição da força de trabalho do IBRAM, a Figura 1
apresenta a distribuição dos cargos em comissão entre os servidores com vínculo e sem vínculo, atestando o cumprimento
ao disposto na Lei Orgânica, que determina que pelo menos 50% dos cargos em comissão do governo sejam ocupados por
servidores de carreira. A Figura 2 apresenta um resumo da composição do quadro funcional do órgão.
Figura 1. Distribuição dos cargos em comissão entre servidores com e sem vínculo

40%
com vínculo
sem vínculo
60%

Figura 2. Comparativo dos vínculos dos servidores

86%

Cedidos
11% Efetivos
Sem vínculo
3%
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Atualmente a força de trabalho do Instituto é insuficiente para a grande demanda existente na prestação de
serviços públicos relativos ao meio ambiente do Distrito Federal. O aumento de atribuições do IBRAM, em grande parte, se deu
em função dos desdobramentos da Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, de acordo com a
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Portanto, apesar do
expressivo quadro funcional, o quantitativo está incompatível com a necessidade do órgão em gerar respostas com excelência
técnica e, ao mesmo tempo, com a agilidade que a sociedade querer. Diante deste contexto, é imprescindível a viabilização de
concurso público para as carreiras que compõem o quadro nos próximos anos, tendo em vista a recomposição e adequação da
força de trabalho.
A ampliação das competências, aliada a especificidade das atividades exercidas pelo órgão, pressupõe a
necessidade de treinamentos e capacitações constantes. Em relação a este tema, durante o exercício de 2015, em virtude da
publicação do Decreto nº. 34.471, de 30 de abril de 2015, foi vedada qualquer realização de despesas voltadas à participação
em cursos, congressos, seminários e outros eventos. Apesar dessa situação, o IBRAM iniciou discussões quanto à
regulamentação e normatização para liberação e capacitação (pós-graduação) de servidores, visando isonomia, regras claras,
acompanhamento do quantitativo de servidores e áreas de conhecimento. Esta ação tem o intuito de atender o Plano de
Capacitação dos Servidores – PCS – e oportunizar os servidores avançarem em suas competências.

1.
REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO GERAL:Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem:
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar
danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS
0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO
FEDERAL
4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES
SUSTENTÁVEIS
0001 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES
SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
4097 - INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS
0001 - INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL
4098 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS
FLORESTAIS
0001 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS
FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL
4099 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS
0001 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO
FEDERAL
4100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL
0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL-INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

25.000

90

90

90

25.000

90

90

90

25.000

10.425

10.425

10.425

25.000

10.425

10.425

10.425

37.790

0

0

0

37.790

0

0

0

1.246.502

543.366

543.366

474.990

1.246.502

543.366

543.366

474.990

66.200

496

496

496

66.200

496

496

496

211.010

0

0

0

211.010

0

0

0

800.000

0

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

3377 - REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS
PARQUES DO DISTRITO FEDERAL
9562 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE
ECOLÓGICO DO SETOR O CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
9563 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO À REVITALIZAÇÃO DO
PARQUE DO CORTADO DE TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA
9564 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO À REVITALIZAÇÃO DO
PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA- BRAZLÂNDIA
9565 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO À REVITALIZAÇÃO DO
PARQUE DE USO MULTIPLO DE CEILÂNDIA RA IX- CEILÂNDIA
9566 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO À REVITALIZAÇÃO DO
PARQUE PRAINHA DO GAMA - RA II- GAMA
9567 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO À IMPLANTAÇÃO DO
CERCAMENTO DO PARQUE EZECHIAS HERINGER - GUARÁ - RA XGUARÁ
9568 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO À REVITALIZAÇÃO DO
PARQUE OLHOS D´ÁGUA- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6210

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.486.502

554.377

554.377

486.001

Objetivo Específico: 009 – Mitigar e controlar os riscos de danos ao meio ambiente, ocasionados por acidentes e pela
implantação de atividades utilizadoras de recursos ambientais e potencialmente poluidoras.
Indicadores:
Denominação do Indicador
1036 Procedimento fiscalizatório
1037 Parecer técnico conclusivo
de licenciamento
1309 Informação técnica
Licenciamento
1310 Licenças ambientais
prévias concedidas
1311 Licenças ambientais
Instalações concedidas
1312 Licenças ambientais
operações concedidas
1313 Autorizações ambientais
concedidas

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Periodicidade
Resultado
da Apuração

Unidade

1.232

31/12/2010

Anual

Unidade

932

31/12/2010

Anual

Unidade

1.108

31/12/2012

Anual

Unidade

18

31/12/2012

Anual

Unidade

48

31/12/2012

Anual

Unidade

112

31/12/2012

Anual

Unidade

59

31/12/2012

Anual

2012

Desejado em
2013 2014 2015

Fonte da Informação

Desejado 4.480 1.500 1.950 2.085 IBRAM (OBJ ESP 9 –
Alcançado 4.000 1.708 2.113 5.252
IBRAM)
Desejado 1.540 2.200 2.640 2.640 IBRAM (OBJ ESP 9 –
IBRAM)
Alcançado 798
811
263
137
Desejado
1.400 1.680 2.016 IBRAM (OBJ ESP 9 –
IBRAM)
Alcançado
811
330
182
Desejado
25
30
36
IBRAM (OBJ ESP 9 –
IBRAM)
Alcançado
27
34
10
Desejado
60
72
87
IBRAM (OBJ ESP 9 –
IBRAM)
Alcançado
61
66
24
Desejado
140
162
202 IBRAM (OBJ ESP 9 –
IBRAM)
Alcançado
107
51
43
Desejado
70
84
100 IBRAM (OBJ ESP 9 –
IBRAM)
Alcançado
99
8
28

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1036 Procedimento fiscalizatório
1037 Parecer técnico conclusivo de
licenciamento
1309 Informação técnica
Licenciamento
1310 Licenças ambientais prévias
concedidas
1312 Licenças ambientais operações
concedidas

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Periodicidade
Resultado
da Apuração

Unidade

1.232

31/12/2010

Anual

Unidade

932

31/12/2010

Anual

Unidade

1.108

31/12/2012

Anual

Unidade

18

31/12/2012

Anual

Unidade

112

31/12/2012

Anual

2012

Desejado em
2013 2014 2015

Desejado 4.480 1.500 1.950 2.085
Alcançado 4.000 1.520
Desejado 1.540 2.200 2.640 2.640
Alcançado 798 1.007
Desejado
1.400 1.680 2.016
Alcançado
701
Desejado
25
30
36
Alcançado
61
Desejado
140
162
202
Alcançado
108
-

Fonte da
Informação
IBRAM (OBJ
ESP 9 – IBRAM)
IBRAM (OBJ
ESP 9 – IBRAM)
IBRAM (OBJ
ESP 9 – IBRAM)
IBRAM (OBJ
ESP 9 – IBRAM)
IBRAM (OBJ
ESP 9 – IBRAM)

Em 2015 o governo focou seus esforços na gestão territorial tendo em vista ações de regularização fundiária e
contra a grilagem de terras públicas. Neste sentido o IBRAM contribuiu com a fiscalização e o licenciamento ambiental, tanto
em ações de desocupação de áreas irregulares como em regularização de passivos de licenciamento. Além disso, outras
frentes de atuação podem ser citadas: controle e ações de combate a poluição sonora, ao tráfico de animais silvestres e maus
tratos a animais domésticos, entre outras.
Em relação ao procedimento de licenciamento ambiental foram emitidas um total de 77 licenças, entre LO
(licença de operação, LI (licença de instalação) e LP (licença prévia). Cabe destacar duas regularizações ambientais ocorridas
em 2015 onde foram concedidas a Licença de Instalação Corretiva para o Setor Habitacional Vicente Pires – Gleba I, área da
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antiga Colônia Agrícola Samambaia, entre o Taguaparque e o córrego Samambaia; e a Licença de Operação de parcelamento
do solo referente à 5ª etapa do Riacho Fundo II, beneficiando aproximadamente 100 mil pessoas.
Umas das perspectivas para o licenciamento ambiental em 2016, com conseqüências diretas para a sociedade
do Distrito Federal, é a atuação de Força Tarefa (já publicada) para análise de aproximadamente 400 processos referentes a
licenciamento de postos de gasolina com conseqüente regularização ambiental.
Abaixo outras informações que contribuíram para este Objetivo Específico:
Procedimento Fiscalizatório
As atividades fiscalizatórias do IBRAM em 2015 foram:
 Fiscalização de atividades licenciadas;
 Fiscalização e controle dos Sistemas de Gestão de Criação de Passariforme (SISPASS) e Sistema de
Documento de Origem Florestal (DOF);
 Apuração fiscal de Processos de reserva legal;
 Atendimento de demandas/denúncias encaminhadas pela Ouvidoria deste IBRAM e por outros órgãos do
GDF;
 Atendimento e resposta ao Ministério Público e DEMA (Delegacia de Meio Ambiente);
 Participação em operações coordenadas por outros órgãos do GDF.
Atos Administrativos emanados
 Autos de Infração: 1.308
 Autos de constatação: 56
 Termos de Intimação: 1.532
 Termos de apreensão (Fauna): 218
 Termos de Vistoria: 23
 Relatórios de Vistoria: 3.115
Autorizações e Licenças de 2015
Figura 3. Percentual de tipos de licenças em relação ao total emitido.

Licença de
Operação
40%

Autorização
Ambiental
26%

Licença Ambiental
Simplificada
3%

Licença de
Instalação
22%

Licença Prévia
9%
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Objetivo Específico: 010 – Promover a educação ambiental para melhoria da qualidade vida da população do
Distrito Federal
Indicadores:
Denominação do Indicador
1041

Termos de cooperação estabelecidos

Multiplicadores capacitados em
educação ambiental
Pessoas atendidas em educação
1315
ambiental
1314

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Desejado em
Periodicidade
Fonte da
Resultado
da Apuração
2012 2013 2014 2015 Informação

Unidade

1

29/12/2015

Anual

Pessoa

151

29/12/2015

Anual

Pessoa

9123

29/12/2015

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2
4
-

4
6
8
1
11
2
30
40
50
32
151
76
1.000 1.200 1.500
4.999 9.123 2.120

IBRAM
IBRAM
IBRAM

As atividades de educação ambiental do IBRAM compreenderam dois eixos de ação no ano de 2015: ações
voltadas para o público escolar e ações de sensibilização para população.
Eixo de ações para o público escolar
O Programa Parque Educador recebe estudantes em atividades como contação de histórias, práticas corporais,
trilhas monitoradas e oficinas ecopedagógicas. A assinatura de portaria conjunta com a SEEDF, viabilizou a atuação de 16
professores em 4 parques do IBRAM. Foram formados multiplicadores das ações, em dois cursos voltados para agentes de
parques e servidores do Governo de Brasília. Curso Reeditor Ambiental para professores da rede pública de ensino. Projeto
Ambiente com Ciência, a “experimentoteca” ambiental do IBRAM, que empresta aos professores kits com experimentos e
simulações de fenômenos ecológicos, além de material complementar para as aulas, como maquetes de bacias hidrográficas.
Eixo de ações de sensibilização para a população
Projeto Descoberto Coberto e o Programa Produtor de Água do Pipiripau, ações de prevenção de Incêndios
Florestais, por meio do Programa Fogo-apagou, ações educativas de apoio à desocupação da Orla do Lago e produção de
materiais gráficos sobre a flora e a fauna do Cerrado. A principal inovação em 2015 foi o início da atuação da equipe do IBRAM
nas ações de educação ambiental voltadas à regularização ambiental de áreas em processo de reurbanização, em especial
áreas carentes. Foi realizado um trabalho com lideranças comunitárias do Setor Habitacional Sol Nascente, para apoiar a autoorganização da comunidade no enfrentamento de suas demandas socioambientais. Nesse processo 60 jovens da comunidade
foram capacitados em cursos de educação ambiental e formação de lideranças.
Abaixo outras informações sobre as ações citadas:
Curso Reeditor Ambiental – Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE)
 Resultados alcançados: formação de 21 professores multiplicadores; atendimento de 393 de alunos
 Dificuldades enfrentadas: o transporte dos alunos até a ESECAE e também a necessidade de um veículo
menor para transporte dos alunos até a trilha.
 Perspectivas para 2016: Oferecer o curso novamente nos moldes do que foi feito no ano de 2015, buscando
aumentar o número de professores multiplicadores para 30.
Atendimentos no Centro de Referência em Educação Ambiental no Parque Ecológico Águas Claras
 Público alvo: estudantes e professores.
 Resultados alcançados: atendimento de 214 alunos da rede pública de ensino.
 Dificuldades enfrentadas: transporte dos alunos até o Parque.
 Perspectivas para 2016: Aumentar o número de pessoas atendidas, melhorando a divulgação e o processo
de agendamento para trair mais escolas da região.
Ações para prevenção de incêndios florestais FOGO-APAGOU
 Público alvo: escolas e comunidade
 Resultados alcançados: formação de 17 multiplicadores participantes do Plano de Prevenção e Combate
dos Incêndios Florestais; atendimento de 208 alunos.
 Perspectivas para 2016: reformular o projeto visando aumentar sua área de atuação e conquistar novos
parceiros.
Figura4. Demonstração de equipamentos de combate ao fogo no Fogo-apagou
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Projeto de Educação Ambiental Descoberto Coberto
 Público alvo: escolas e moradores da APA da Bacia do Rio Descoberto.
 Resultados alcançados: formação de 10 multiplicadores em pedagogia da cooperação; apoio à implantação
da coleta seletiva na Festa do Morango no INCRA 06; divulgação de mensagens de educação ambiental durante toda a festa
do morango, buscando a sensibilização de milhares de pessoas participantes.
 Dificuldades enfrentadas: falta de orçamento e formalização do grupo de trabalho.
 Perspectivas para 2016: oficialização do grupo de trabalho por parte da coordenação geral ocupada pela a
ADASA.
Figura 5. Alunos em atividade de educação ambiental no Descoberto Coberto

Projetos de Educação Ambiental no Setor Habitacional Sol Nascente
 Público alvo: Jovens da comunidade Sol Nascente.
 Resultados alcançados: formação de 64 jovens agentes comunitários.
 Dificuldades enfrentadas: lanche para os participantes do curso.
 Perspectivas para 2016: agendamento da 2ª parte do curso de formação com foco em metodologias
participativas, culminando na realização de ações conjunta com a comunidade para promover a recuperação de uma área
degradada.
Formação de Multiplicadores
 Público alvo: agentes de parques e servidores do GDF.
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 Resultados alcançados: formação de 28 multiplicadores em Educação Ambiental
 Dificuldades enfrentadas: baixa procura dos servidores
 Perspectivas para 2016: promover uma maior divulgação dos cursos inclusive para públicos diferentes e
buscar maior apoio dos setores internos ao órgão.
Educação Ambiental no Programa Produtor Águas na Bacia do Pipiripau
 Público alvo: escolas públicas e comunidade.
 Resultados alcançados: atendimento de 382 estudantes.
 Dificuldades enfrentadas: disponibilidade dos parceiros envolvidos
 Perspectivas para 2016: promover uma construção coletiva do Projeto de Educação Ambiental e buscar
apoio financeiro do Programa Produtor de Águas.
Atendimentos externos e Divulgação do Ambiente Ciência
 Público alvo: escolas e comunidade
 Resultados alcançados: atendimento de 254 alunos do SESC Taguatinga, atendimento de 280 estudantes
no Planetário, 40 alunos da UnB, 15 pessoas na Oca do Sol, 20 pessoas no Parque Saburo Onoyama, 47 crianças no Parque
Ecológico Dom Bosco, 250 estudantes na Virada do Cerrado
 Perspectivas para 2016: produção de mais kits para empréstimo e maior divulgação do Ambiente com
Ciência nas escolas.
Figura6. Kit Ambiente com Ciência

Orla Livre
 Público Alvo: comunidade e frequentadores da Orla em processos de desocupação
 Resultados alcançados: atendimento de 290 pessoas
 Dificuldades enfrentadas: falta de estrutura física e logística para a participação do servidor
 Perspectivas para 2016: promover mais ações após a implantação da infraestrutura mínima necessária,
garantindo a segurança e conforto para os usuários e condições de trabalho para os servidores do IBRAM.

Objetivo Específico: 011 – Gerar informações para suporte à gestão ambiental e às práticas sustentáveis no
Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1042 Pontos de monitoramento
ampliados
1043 Emergências Atendidas

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Unidade

34

%

-

Desejado em
Periodicidade
Resultado
da Apuração
2012 2013 2014
Desejado
45
107 127
30/06/2011
Anual
Alcançado 87
197 186
Desejado 100 100 100
Anual
Alcançado 100 100 100
Apurado
em

2015
147
0
100
100

Fonte da
Informação
IBRAM
IBRAM

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

604

Relatório Anual de Atividades 2015 – Brasília Ambiental

Durante o ano de 2015 houve grandes dificuldades para o desenvolvimento das atividades que geram suporte à
gestão ambiental, no que tange o monitoramento da qualidade ambiental e recursos hídricos. Existe grande demanda em
relação às informações prestadas pelo monitoramento ambiental, tanto interna, quanto externa ao Instituto. A importância da
geração de informações com a freqüência e confiabilidade necessárias, se deve ao fato de que estas servem de suporte a
análises e tomadas de decisão em diversas instâncias governamentais. A ampliação dos pontos de monitoramento da
qualidade ambiental pelo IBRAM é fator primordial para que estas informações sejam geradas, no entanto esta ampliação não
se efetivou no ano de 2015, conforme pode ser observado pelo indicador 1042 acima.
A impossibilidade de aumentar o número de pontos de monitoramento se deve principalmente aos seguintes
fatores: número de analistas muito aquém do necessário para desenvolver os trabalhos. Nos últimos 5 anos o número de
servidores com estas atribuições caiu de 17 para 6. Esse quantitativo permite apenas a realização das atividades hoje
desenvolvidas, porém, com uma freqüência menor e impossibilita a ampliação dos pontos de monitoramento. Outro fator de
grande relevância é que para a realização destas atividades é necessário um grande volume de recursos financeiros, visto que
os equipamentos de monitoramento são na sua maioria importados e caros, e os que estão hoje ativos possuem uma
tecnologia defasada e precisam ser substituídos. Além disso, mesmo com a aquisição dos equipamentos existe a necessidade
de recursos para manutenção e calibração, uma estrutura de campo para instalação e aquisição de softwares para o
processamento dos dados gerados.
No entanto, o monitoramento da qualidade da água nos pontos já existentes e monitoramento da fauna dentro
do Projeto Rodofauna e os demais monitoramentos foram mantidos no decorrer de 2015, porém com redução do número de
pontos monitorados ou redução de freqüência.
Projeto Rodofauna
O Projeto tem com finalidade monitorar o impacto ambiental de rodovias sobre a fauna silvestre, identificando
pontos críticos de acidentes a fim de direcionar a adoção de medidas mitigadoras, promovendo ações e estratégias
conservacionistas e educativas. Dessa forma, são realizadas semanalmente campanhas de carro para identificação de animais
atropelados no entorno das principais Unidades de Conservação – UCs do DF percorrendo um trajeto pré-definido de 114 km.
A figura a seguir ilustra os locais percorridos pelo projeto desde abril de 2010 até o primeiro trimestre de 2015.
Figura 7. Trechos percorridos pelo Projeto Rodofauna.

Monitoramento da Qualidade do Ar
O monitoramento da qualidade do ar do Distrito Federal é desenvolvido pelo IBRAM com o objetivo de
quantificar a concentração de poluentes atmosféricos em pontos de amostragem do Distrito Federal. Atualmente, estão em
funcionamento quatro pontos de amostragem:
 Estação Rodoviária: localizada na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto, próxima aos pontos de
embarque e desembarque de diversas linhas de ônibus;
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 Estação Setor Comercial Sul: situada próxima a uma para de ônibus em frente ao Hospital de Base do
Distrito Federal;
 Estação Fercal: fixada às margens da rodovia DF-150, próximo ao posto da PMDF;
 Estação CIPLAN: localizada no estacionamento interno da unidade fabril Cimentos Planalto (CIPLAN)
situada na região administrativa da Fercal.
Se encontram, atualmente, equipamentos no almoxarifado do IBRAM que não podem ser instalados devido à
falta de bases adequadas aos equipamentos. Fazem 3 exercícios anos que se tenta recursos para a construção dessas bases
sem êxito. Vem sendo solicitados todos os anos recursos no orçamento do IBRAM para a melhoria e modernização dos
equipamentos da rede de monitoramento da qualidade do ar.
O montante necessário para modernização da rede, incluindo estudos de dispersão de poluentes, inventário de
fontes de emissão e compras de equipamentos automáticos utilizados pelos outros estados do Brasil, foram solicitados no PPA
2016 – 2019.
Monitoramento da Poluição Sonora
Foram doados ao IBRAM em 2015, pela INFRAERO, 06 (seis) Estações de Monitoramento de Ruídos,
entretanto, esses equipamentos são antigos e necessitam passar por uma avaliação para verificar a possibilidade de utilização,
a depender do estado em que se encontram. Essa avaliação somente poderá ocorrer após a incorporação dos equipamentos
ao patrimônio e a contração de um consultor para realizar treinamento na operação e manutenção da rede.
Figura 8. Mapa de Ruído das principais vias de Brasília.

Monitoramento da Qualidade da Água
Está previsto para 2016 a ampliação dos pontos de coleta e monitoramento através de parceria que está sendo
firmada entre IBRAM e ANA (Agência Nacional de Águas). Além disso, está em andamento, através de recursos de
compensação ambiental, a utilização dos laboratórios de análises de água da CAESB e da UnB, isso possibilitará a ampliação
dos pontos de monitoramento e dos parâmetros de qualidade monitorados.
Em relação à prevenção e atendimento a riscos e emergências ambientais foram desenvolvidos as seguintes
atividades durante o ano de 2015:
Programa de Monitoramento de Área Queimada nos Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal – PROMAQ
As atividades desenvolvidas encontram-se detalhadamente no quadro abaixo.
Atividade

Metodologia

Meta 2015
Resultado
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Levantar área queimada por ocorrência
de incêndios florestais nos parques
administrados pelo IBRAM

Localização da mancha de área
queimada, confecção de mapas de área
queimada e elaboração de relatório anual.

Elaborar Relatório Anual do programa

Compilação das informações e mapas

Relatório Anual de Atividades 2015 – Brasília Ambiental
Proposta
Obtida
100% das áreas
100%
Áreas queimadas
queimadas
identificadas
Confecção de mapas
Relatório anual pronto
Elaborar 01 relatório
Sim (1)
Relatório pronto

(1) Em fase de conclusão no fechamento deste relatório de atividades (janeiro/2016).

Em 2015 foram registrados 276 registros de incêndios florestais gerando o mapeamento de áreas queimadas
em 51 parques totalizando uma área de 2.495,65ha. O Relatório anual PROMAQ 2014 encontra-se aprovado e disponibilizado.
Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal – PPCIF
O PPCIF, instituído pelo Decreto Distrital nº. 17.431 de 11 de junho de1996 visa maximizar os recursos
humanos e materiais na prevenção e combate aos incêndios florestais. Até 2014 estava sob a coordenação do IBRAM, e em
2015 com a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA passou a ser coordenado por essa. Em abril foi realizado
o XV Fórum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal com a participação de cerca de 50
pessoas e 11 instituições.
O IBRAM desenvolve atividades específicas no escopo do PPCIF (tabela abaixo), como:
1) Mapeamento de áreas queimadas nos parques administrados pelo IBRAM, segundo metodologia do
PROMAQ (mencionado anteriormente);
2) Em 2015, foi realizado o levantamento em 19 parques administrados pelo IBRAM, no entanto ocorrerão
problemas na execução dos aceiros devido a não contratação de prestação de serviços pela Coordenadoria das Cidades de
forma que equipamentos e máquinas não foram disponibilizados;
3) Avaliação de solicitação de Autorização de Queima Controlada relativa ao emprego do fogo como fator de
produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, confecção de aceiros e para fins de pesquisa científica e
tecnológica, em áreas definidas pela Instrução Normativa IBRAM nº 208 de 21/10/2013. Em 2015, não houve solicitação para a
referida queima;
4) Em 2015, foram contratados 30 brigadistas dos 64 que participaram do processo seletivo.
Atividade

Metodologia

Fomentar treinamento de combate a
incêndios florestais para a comunidade

Compor o Grupo Executivo do Plano de
Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais do DF (PPCIF) e executar
ações específicas .

Participar da atualização do Decreto nº
17.431/1996
(1)

Meta 2015

Resultados

Proposta

Obtida

Atender a demanda do PPCIF

Viabilizar treinamento
(80 pessoas)

Sim

Treinamentos
realizados

Participar das reuniões ordinárias e
extraordinárias agendadas

Participar em 100% das
reuniões

100%

Reuniões
realizadas

Mapear áreas queimadas em
parques administrados pelo IBRAM

Mapear 100% das áreas
queimadas

100%

Mapas prontos

Levantar necessidade de aceiros

100%

100%

Avaliar solicitação para queima
controlada

100%

100% (1)

Participar do processo seletivo de
contratação de brigada do IBRAM

Seleção realizada

Sim

Revisão do decreto

Atualização do decreto
1996/PPCIF

Sim
(aguardando
publicação)

Mapa de aceiro
com indicação
técnica
Solicitação para
autorização de
queima
controlada
realizada
Contratação de
brigadistas
Minuta
encaminhada

Em 2015 não houve solicitação para autorização de queima controlada

Programa de Monitoramento de Áreas Erodidas – PROMAE
O PROMAE, iniciado em 2013, visa à identificação e avaliação das áreas erodidas principalmente nas Unidades
de Conservação administradas pelo IBRAM no intuito de auxiliar os setores da gestão dos Parques e Unidades de Conservação
(SUGAP) na conservação e recuperação do solo. Esse programa tem como escopo principal a classificação (Laminar, Sulco e
Voçoroca) e o dimensionamento (em ha) das erosões. Por caminhamento com GPS são levantadas as informações como:
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localidade, data, tipo de vegetação, profundidade, classe de solo atingido pela erosão e a mensuração da área; as quais são
registradas no Registro de Vistoria de Área Erodida. Posteriormente, é confeccionado um mapa de localização das erosões por
classe em cada Unidade de Conservação/UC atendida pelo programa.
Em 2015, foram atendidas pelo programa 19 UCs, perfazendo um total acumulado de 34 UCs.
A síntese das atividades do PROMAE encontra-se no quadro abaixo:
Atividade

Metodologia

Meta 2015

Resultados

Proposta
Identificação e avaliação de áreas
erodidas nas UCs administradas pelo
IBRAM
Elaborar e divulgar o Relatório Anual
(1)

Realizar o diagnóstico das áreas
erodidas (identificação, classificação
e mensuração)
Compilação das informações e
mapas

Obtida

15 UCs atendidas

19

Elaborar 01 relatório

Sim (1)

Áreas identificadas e
mensuradas
Relatório pronto

Em fase de desenvolvimento no fechamento deste relatório de atividades (janeiro/2016).

Programa de Monitoramento de Acidentes com Produtos Perigosos – PROMPP
O Programa de Monitoramento de Acidentes com Produtos Perigoso/PROMPP visa propor ações relativas à
prevenção e monitoramento de produtos perigosos e análise dos riscos associados. Para tal, torna-se necessária a identificação
dos produtos perigosos e as áreas de risco relativas à produção, manipulação, transporte, armazenamento e a ocorrência de
acidentes no Distrito Federal. O Ministério do Meio Ambiente – MMA vem promovendo desde 2004 a articulação e a integração
dos vários níveis de governo para a implantação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a
Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) (Decreto n° 5098/2004). O P2R2 tem por diretriz a criação
e operacionalidade de uma estrutura organizacional adequada que permita a integração dos órgãos e instituições envolvidas no
atendimento de situações emergenciais (nos níveis de competência). Em julho/2015, o IBRAM acompanhou o atendimento a
emergência e desdobramentos do acidente ocorrido na RA de Sobradinho (BR 020 /Km 06) referente ao tombamento de dois
caminhões que transportavam 500 botijões de gás e 3.000 litros material betuminoso (cimento asfáltico de petróleo – CAP),
respectivamente. Este último vazou quase que complemente contaminando as galerias de recolhimento de águas pluviais, o
ribeirão Sobradinho e a Bacia do São Bartolomeu.
A síntese das atividades do PROMPP encontra-se no quadro abaixo:
Atividade

Metodologia

Meta 2015
Proposta

Criação
de
uma
estrutura
organizacional para atender de forma
integral as emergências ambientais
Participação no atendimento a
acidentes com produtos perigosos

Identificar e integrar os órgãos e
instituições a fim ao atendimento as
emergências ambientais
Acompanhar
as
ações
de
atendimento (exceto de 1ª resposta)
e avaliar o risco

Constituição
P2R2

da

Resultados
Obtida

CD-

Não

Decreto publicado

Participar
do
atendimento a acidentes
com produto perigoso

Sim

Acidente
acompanhado

Para 2016 há a perspectiva de realização de estudos de metodologias e testagem nas áreas temáticas de
escopo com vista à implantação gradual da avaliação e análise de risco ambiental.
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Objetivo Específico: 012 – Promover a sustentabilidade das áreas protegidas e o manejo de recursos florestais do
Distrito Federal

Indicadores:
Denominação do Indicador
1044 UC-USO Implantadas
1316 UC-INT Recategorizadas
1318 Programas dos Planos de
Manejo Implantados em UCINT
1319 Número de Mudas Plantadas
Resultantes da
Compensação Florestal
1320 Quantidade de Mudas
destinadas para o plantio

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Periodicidade
Resultado 2012
da Apuração

Desejado em
2013
2014

2015

17
5
-

20
25
2
0
1

25
9
10
3
3

30
2
20
2
5

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

-

3

5

5

-

Anual

Desejado
Alcançado

-

150.000 200.000 250.000

-

60.000

-

Anual

Desejado
Alcançado

-

500.000 500.000 500.000
343.000 500.000 585.821

Unidade

15

31/05/2011

Anual

Unidade

-

-

Anual

Unidade

-

-

Unidade

-

Unidade

-

451.960 546.115

Fonte da
Informação
IBRAM
IBRAM
IBRAM
IBRAM
IBRAM

Apesar das dificuldades orçamentárias e de pessoal, durante o ano de 2015, o IBRAM, trabalhou ativamente
para a promoção da sustentabilidade das áreas protegidas, tanto na atuação direta na gestão, uso e manejo de Unidades de
Conservação como na participação em outras atividades que contribuem para o alcance do objetivo específico. No que se
refere à gestão das Unidades de Conservação são realizadas vistorias rotineiras às UC do Sistema, para monitoramento e
verificação de irregularidades, averiguando as condições do referido parque. Isso se faz necessário, pois não há equipes
específicas para cada UC, sendo necessária a adoção dessa metodologia de vistorias. Portanto se faz necessária a
recomposição do quadro de pessoal do IBRAM, para adequações das equipes que cuidam diretamente do patrimônio natural do
DF.
Em relação ao indicador 1316 está em curso no IBRAM processo de recategorização das Unidades de
Conservação para adequação à Lei Complementar Distrital 827/2010 que cria o Sistema Distrital de Unidades de Conservação
da Natureza. O processo está sendo conduzido pela Comissão de Recategorização que elaborou Parecer Final do trabalho,
após realização de ampla consulta pública. Em 2016, para a finalização do processo serão elaboradas as minutas das normais
legais para aprovação, sanção e publicação.
Outra colaboração para este objetivo específico foi na atuação do IBRAM no manejo dos recursos florestais do
Distrito Federal, principalmente na análise e autorização de supressão vegetal em área urbana e rural, na Gestão do Sistema
DOF (Documento de Origem Florestal), atividade recepcionada pelo IBRAM por força da Lei Complementar 140/2011, e
mapeamento de áreas para plantio e monitoramento do plantio de mudas de compensação florestal.
Figura 9. Parque Distrital do Salto doTororó.

Crédito: Ana Paula Lira Gouvêa
Unidades de Conservação (UC)
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 Criação de UC: Foram criadas, administrativamente, duas novas Unidades de Conservação, ambas de
proteção integral: Parque Distrital do Salto do Tororó – Decreto nº 36.472 de 30 de abril de 2015 (DODF 04/05/15) e o Refúgio
de Vida Silvestre da Mata Seca - Decreto nº 36.497 de 13 de maio de 2015 (DODF 14/05/15).
 Participação em Conselhos de Unidades de Conservação: Conselho da APA do Descoberto (gestão federal
– ICMBio), Conselho da Floresta Nacional de Brasília (gestão federal – ICMBio), Conselho da APA do Planalto Central (gestão
federal – ICMBio), Conselho do Parque Nacional de Brasília (gestão federal – ICMBio), Conselho da Reserva Biológica da
Contagem (gestão federal – ICMBio) e Movimento Diálogos da Granja do Ipê.
 Planos de Manejo: Planos de manejo da REBIO do Guará (fase final) e do Monumento Natural do Conjunto
Espeleológico do Morro da Pedreira (fase inicial), ambas UC de proteção integral. Foram iniciados: a elaboração dos Termos de
Referência para os Planos de Manejo das Unidades de Conservação criadas em 2015: Parque Distrital do Salto do Tororó e
Refúgio de Vida Silvestre da Mata Seca; o planejamento para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Ecológico Bernardo
Sayão, que será feito pelos técnicos da casa, seguindo as diretrizes do Roteiro Metodológico, definido na Instrução nº
117/IBRAM, de 27 de junho de 2014. Essa atividade é estratégica, por ser um “projeto-piloto”, considerando os altos custos de
elaboração dos Planos de Manejo e a baixa aplicabilidade dos instrumentos contratados, o que representará grande economia
para o órgão, uma vez que esta experiência poderá ser aplicada para futuros trabalhos em outras UC.
 Reserva da Biosfera do Cerrado – UNESCO: elaboração do Relatório a ser encaminhado à UNESCO, que
descreve a situação atual da gestão, projetos e iniciativas realizadas no âmbito da Reserva da Biosfera nos últimos 10 anos.
Participaram deste trabalho, os gestores das áreas-núcleo da RBC, a SEMA e especialistas convidados.
 Anuência para o Licenciamento Ambiental e demandas de órgãos externos: foram emitidos cerca de 40
pareceres e informações técnicas relativos às autorizações (anuências) e informações sobre atividades em Unidades de
conservação ou em suas zonas de amortecimento, demandadas pelo licenciamento ambiental, pelo Ministério Público ou
sociedade. São acompanhados Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) advindos de Termos de Ajustamento de
conduta e outras determinações judiciais.
 Grupo de Trabalho Interinstitucional (IBRAM, SEMA, ICMBIO, MMA): Foi publicado através da PORTARIA Nº
357, de 6 de agosto de 2015 – ICMBIO (DOU nº150), o Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI com o objetivo de:
o
Identificar e analisar situações de conflito de uso e de ocupação do território existentes nas Unidades
Conservação localizadas no Distrito Federal;
o
Identificar os instrumentos já utilizados para resolução dos conflitos encontrados;
o
Propor medidas institucionais para implementação e ampliação das ações de gestão territorial e
ambiental para garantir a conservação da biodiversidade, conforme diretrizes do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza - SNUC e do Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza - SDUC.
 Poligonais de UC: Criado Grupo de Trabalho (GT), de caráter operacional, para o levantamento e
sistematização de dados espaciais e tabulares das Unidades de Conservação e dos Parques (Parques Urbanos, Parques
Vivenciais e Parques de Uso Múltiplo) localizados no Distrito Federal através da Instrução nº 106, de 27 de julho de 2015.
 Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – o IBRAM segue com ativa participação em grupos
de trabalho para elaboração de instrumentos legais para a definição de corredores ecológicos e para publicação do ZEE-DF.
 Termo de Cooperação Técnica: Foi efetivado o Termo de Cooperação com a Rede de Sementes do Cerrado
visando à implantação de Programas do Plano de Manejo da Estação Ecológica das Águas Emendadas – ESECAE,
especificamente o Programa de manejo e recuperação de áreas degradadas e o Subprograma de Flora.Tal cooperação técnica
também possibilitou a capacitação de cerca de 30 técnicos da SUGAP nos seguintes temas:
 Curso de Viveiro e Produção de Mudas Nativas (16h/aula)
 Curso de Identificação de árvores do Bioma Cerrado (16h/aula)
 Curso de seleção e marcação de Árvores Matrizes (12h/aula)
 Curso de Coleta, Manejo e Beneficiamento de sementes nativas (12h/aula)
Em relação ao Indicador 1318, foram implantados ou continuados em 2015 os seguintes Programas na
ESECAE: Programa de Pesquisa; Programa de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Proteção e
Fiscalização; Programa de Educação Ambiental e Programa de Administração e Gestão da ESECAE.
Figura 10. Estação Ecológica Águas Emendadas – ESECAE
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Crédito: Marcus Paredes
Gestão Florestal
Em atendimento à demonstração dos índices alcançados pelos indicadores, 1319 e 1320: número de mudas
plantadas resultantes da Compensação Florestal e Quantidades de mudas destinadas para o plantio, respectivamente. A
quantidade de mudas destinadas para o plantio foi determinada pelos Termos de Compromisso assinados em 2015, como não foi
possível monitorar todos os plantios, a quantidade de mudas plantadas foi estimada pelo número de mudas dos plantios que foram
vistoriados, porém, mesmo subestimado, este valor superou o desejado para 2015.
 Número de mudas plantadas resultantes da Compensação Florestal – 546.115
 Quantidades de mudas destinadas para o plantio – 585.821
Além do demonstrado a gestão florestal do IBRAM atuou nas seguintes atividades que contribuíram para o
alcance do objetivo específico.
 Análise para supressão de vegetação nativa em área rural e urbana;
 Análise para supressão de espécies arbóreas isoladas;
 Análise para poda e transplantio de espécies tombadas pelo Decreto 14.783/1993;
 Análise de plantio e exploração silvicultural de espécies arbóreas nativas e exóticas;
 Implementação da Gestão do Sistema DOF (Documento de Origem Florestal) para as atividades no Distrito
Federal, com a realização de curso de capacitação;
 Homologação, desbloqueio e ajustes em pátios de madeira cadastrados no DF;
 Mapeamento de áreas para plantio de mudas de compensação florestal em articulação com gestores das
áreas de interesse;
 Monitoramento de Plantios de Mudas de Compensação Florestal.
Devido ao aumento de demanda, com o início da gestão do Sistema DOF e a redução do número de servidores
dedicados a esta atividade, não foi possível monitorar todos os plantios de Compensação Florestal e os processos de cadastro
no DOF com a agilidade que o sistema requer.
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Figuras 11 e 12. Supressão de árvores isoladas em área urbana.

Fonte: IBRAM.
Figura 13. Mapeamento de áreas para plantio de mudas de compensação florestal.

Fonte: IBRAM

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL
328.744

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
197.934
197.934

LIQUIDADO
174.734

8398 - REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO

328.744

197.934

197.934

174.734

TOTAL DO PROGRAMA 6222

328.744

197.934

197.934

174.734

A contratação de sentenciados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal por meio da Fundação de Amparo
ao Trabalhador Preso possibilitou ao IBRAM a continuidade de atividades de apoio interno, como os serviços de portaria,
copeiragem e manutenção predial. Destaca-se ainda que, com o apoio e acompanhamento contínuo dos servidores do quadro,
foi possível também utilizar os serviços de reeducandos nas atividades de atendimento ao público. Nessa condição, foram
observadas contribuições significativas ao processo de ressocialização dos sentenciados, que tiveram a oportunidade de
interagir com a população a partir do desempenho de tarefas como: protocolar requerimentos, auxiliar no preenchimento de
formulários e orientar os interessados sobre procedimentos próprios da autarquia.
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No âmbito da execução de atividades externas à sede do IBRAM, há que ser ressaltado o apoio dado por
reeducandos nas atividades de campo realizadas pelo núcleo de topografia do órgão. Graças aos serviços prestados pelos
sentenciados, foi possível retomar as atividades de medição de áreas, definição de poligonais dos parques e diversas outras
atribuições inerentes ao IBRAM e que haviam sido descontinuadas pela falta de mão de obra de apoio.
De um modo geral, os serviços desempenhados pelos reeducandos tem sido de fundamental importância à
execução de diversos trabalhos no âmbito do IBRAM, que, em contrapartida, tem proporcionado a eles o aprendizado de
técnicas profissionais e a possibilidade de ressocialização, além da remuneração pelos serviços prestados.

PROGRAMA: 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2505 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOINSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUSROS HÍDRICOSPLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2583 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
0015 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8744 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9569 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO
PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8699 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONALINSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL- PLANO PILOTO
8700 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9659 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISINSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOSPLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6006

DOTAÇÃO INICIAL
100.000
100.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
5.629
5.629
5.629
5.629

LIQUIDADO
5.629
5.629

50.000

3.522

3.522

3.097

50.000

3.522

3.522

3.097

15.000
15.000

0
0

0
0

0
0

31.349.515
31.349.515

56.096.582
56.096.582

55.971.369
55.971.369

55.971.369
55.971.369

1.817.894
1.817.894

1.909.744
1.909.744

1.909.649
1.909.649

1.909.649
1.909.649

221.416
201.416

122.755
122.755

122.755
122.755

97.755
97.755

20.000

0

0

0

3.429.075
3.429.075

4.735.529
4.735.529

4.730.618
4.730.618

4.201.751
4.201.751

36.982.900

62.873.761

62.743.542

62.189.250

Observando-se os números referentes ao orçamento e execução do Programa de Gestão e Manutenção de
Serviços Administrativos do IBRAM – 6006, percebe-se que houve, na dotação inicial, insuficiência de orçamento para fazer
frente às despesas administrativas e de caráter obrigatório do órgão, quais sejam a remuneração de servidores e manutenção
dos serviços administrativos, principalmente os serviços continuados e pagamento de concessionárias (aluguel, água, energia
elétrica e telefone).
Considerando apenas as despesas com custeio de pessoal (remuneração de servidores, impostos que incidem
sobre a remuneração, indenizações e benefícios), o valor previsto para o conjunto deste gasto era de R$ 59.600.000,00
(cinqüenta e nove milhões e seiscentos mil reais), o que implicou na necessidade de suplementação orçamentária em
aproximadamente R$ 24.622.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil reais).
Em relação aos recursos insuficientes para fazer frente às despesas administrativas para a manutenção do
órgão, previstas no grupo 3, foram feitas diversas alterações orçamentárias, redistribuindo o orçamento do Programa Temático
(6210) para o Programa de Manutenção (6006), havendo ainda a necessidade de suplementação orçamentária pela Secretaria
de Estado Planejamento, Gestão e Orçamento no valor de R$ 856.943,00 (oitocentos e cinqüenta e seis mil novecentos e
quarenta e três reais), pois somente a redistribuição orçamentária interna não seria suficiente para cumprir com todos os
contratos.
Portanto, conforme demonstrado na Figura 14 o orçamento deste programa foi quase que exclusivamente para
remunerar servidores e para a manutenção administrativa, com investimento inexpressivo.
Figura14. Percentual de distribuição dos gastos em relação aos grupos de despesas.
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0,01%
7,29%

Pagamento de Pessoal
Manutenção Administrativa
Investimento

92,70%

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dentre as competências e atividades coordenadas por esta Unidade, merecem destaque os seguintes eventos
que ocorreram em 2015.
Realização do I Simpósio Distrital de Políticas de Biodiversidade
O evento ocorreu nos dias 30 de junho e 1de julho, na Biblioteca do Cerrado, com o objetivo de elaborar
diretrizes de monitoramento para a biodiversidade do Distrito Federal.
Realização do 1º Seminário Sustentabilidade e Unidades de Conservação (SeSUC)
O evento ocorreu nos dias 10 e 11 de dezembro, no Auditório do MPDFT, com discussão ampla sobre uso
público, parcerias, mecanismos financeiros que contribuam para a sustentabilidade das UC.
Recebimento do Centro de Excelência do Cerrado ‘’ CERRATENSES’’
Servidores do Instituto participaram da Comissão para recebimento das obras e serviços executados no Jardim
Botânico de Brasília com vistas à construção do Centro de Excelência do Cerrado.
Compensação Ambiental e Florestal
Foi elaborada a Instrução nº 163/2015 – IBRAM, de 21 de outubro de 2015, a qual estabelece procedimentos
administrativos para o acompanhamento, a fiscalização, o controle e o registro da compensação ambiental e florestal realizadas
no âmbito do IBRAM. Também foi constituída Comissão Permanente de Apresentação de Propostas com a finalidade de
apresentar propostas de aplicação de recursos oriundos de compensação ambiental no âmbito do Distrito Federal.
Em 2015 foram formalizados 10 (dez) termos de compromisso de compensação florestal e 01 (um) de
compensação ambiental, totalizando estes a quantia de R$ 6.796.726,15 (seis milhões, setecentos e noventa e seis mil,
setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos). Cabe destacar, dentre os termos de compromisso formalizados, o referente
ao Projeto Muda Vida, constituindo-se em uma parceria firmada entre o IBRAM, a Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude e a Terracap tendo como objeto a execução de curso de viveirista com enfoque para a
educação ambiental e desenvolvimento sustentável para jovens infratores.
Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P
As ações da A3P visam à inserção da variável socioambiental no cotidiano e na qualidade de vida do ambiente
de trabalho. No ano de 2015 foi formalizado acordo entre IBRAM e a Cooperativa de Catadores de Papel da Asa Sul ACAPAS,
que a partir de então passou a receber os resíduos sólidos gerados.
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Resultados da Coleta Seletiva Solidária – foram recolhidos um total de 760kg de resíduos sólidos gerados pelo
IBRAM, entre julho e dezembro de 2015.
Assessoria Jurídica Ambiental
É importante ressaltar a atuação do IBRAM na informação a sociedade e demais órgãos de governo em casos
emblemáticos, de considerável repercussão social, no que tange a esclarecimentos acerca de questões legais e normativas
afetas ao meio ambiente como: poluição sonora, parcelamento de solo, grandes obras de infraestrutura, desobstrução da Orla
do Lago Paranoá (ainda em andamento), fauna, flora e Unidades de Conservação.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Durante o exercício de 2015, o Instituto enfrentou todo tipo de dificuldades com insuficiência orçamentária e
financeira, principalmente para atender aos serviços continuados, tais como pagamento de aluguel, água, energia elétrica,
telefone dentre outros, além da carência de recursos para remuneração de pessoal. Desde janeiro ano de 2015, verificou-se
que o orçamento estava deficitário, e que certamente seriam necessárias intervenções de realocação de orçamento e
solicitação de recursos junto à Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão, que de fato aconteceram ao longo do
exercício.
Diante deste contexto, salienta-se que foram obrigatórias as alterações orçamentárias em prol do Programa de
Manutenção em detrimento do Programa Temático, considerando o que determina o § 1º, Art. 3º do Decreto 36.345/2015:
Art. 3º Compete aos titulares das unidades orçamentárias propor à Governança-DF, em até
cinco dias após a publicação deste Decreto, a adequação do contingenciamento do gasto
previsto na Lei Orçamentária à limitação de empenho estabelecida neste normativo.
§ 1o Os titulares das unidades orçamentárias, e seus respectivos ordenadores de
despesas, são responsáveis pela priorização dos empenhos relativos ao
cumprimento das obrigações contratuais, constitucionais e legais, bem como das
despesas obrigatórias de caráter continuado, de modo a assegurar o funcionamento
normal e regular dos serviços públicos.

Estas alterações e realocações do programa 6210 para o programa 6006 podem ser visualizadas nas tabelas abaixo.
PROGRAMA TEMÁTICO
Lei

Alteração

Bloqueado

Despesa
autorizada

Despesa
executada

Executa
do %

3092 - Implantação de Agendas Ambientais - DF

R$ 25.000

-R$ 12.500

-R$ 12.500

-

-

4094 - Promoção da Educação Ambiental e Ações
Sustentáveis - DF

R$ 50.000

-R$ 18.655

-R$ 31.345

-

-

4097 - Informações para Gestão Ambiental e
Práticas Sustentáveis - DF

R$37.790

-R$ 25.121

-R$ 12.669

-

-

R$ 1.246.502

-R$ 656.860

-R$ 46.275

R$ 543.366

R$ 543.366

100%

R$ 66.200

-R$ 55.774

-R$ 9.930

R$ 496

R$ 496

100%

R$ 211.010

-R$ 125.096

-R$ 85.914

-

-

4095 - Realização das Atividades de Fiscalização
Ambiental - DF

R$ 25.000

-R$ 14.925

-R$ 9.985

R$ 90

R$ 90,00

100%

4096 - Realização das Atividades de Licenciamento
Ambiental - DF

R$ 25.000

-R$ 10.825

-R$ 3.750

R$ 10.425

R$ 10.425

100%

R$ 800.000

-R$ 800.000

-

-

-

R$ 2.486.502

R$ 1.719.756

R$ 212.368

4098 - Preservação de Áreas Protegidas e
Recursos Florestais - DF
4099 - Atendimento de Emergências Ambientais
4100 - Modernização da Gestão Ambiental - IBRAM

5183.3377 - (EP) Revitalização e Ezecução de
Melhorias nos Parques do Distrito Federal

R$ 554.377

R$ 554.377

100%
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Programa de Gestão
Lei
3046 - Modernização da Gestão
Pública - DF
8502 - Administração de Pessoal IBRAM
8504 - Concessão de Benefícios a
Servidores - IBRAM
8517 - Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais - IBRAM
1471 - Modernização de Sistema
de Informação - IBRAM
2557 - Gestão da Informação e
dos Sistemas de TI - IBRAM
8505.8699 - Publicidade e
Propaganda Institucional - IBRAM
8505.8700 - Publicidade e
Propaganda Utilidade Pública IBRAM
2426 - Reintegra Cidadão - IBRAM
9033 - Formação do Patrimônio do
Servidor Público - IBRAM
9050 - Ressarcimentos,
Indenizações e Restituições IBRAM
TOTAL

Alteração

Despesa
autorizada

Bloqueado

Despesa
executada

Executado %

R$ 15.000

-R$ 9.492

-R$ 5.508

-

-

-

R$ 31.349.515

R$ 24.747.067

-

R$ 56.096.582

R$ 55.971.369

99,78

R$ 1.817.894

R$ 93.597

-R$ 1.747

R$ 1.909.743

R$ 1.909.648

99,95

R$ 3.429.075

R$ 1.401.656

-R$ 95.202

R$ 4.735.528

R$ 4.730.618

99,90

R$ 100.000

-R$ 73.481

-R$ 20.890

R$ 5.628

R$ 5.628

100,00

R$ 50.000

-R$ 38.977

-R$ 7.500

R$ 3.522

R$ 3.522

100,00

R$ 201.416

-R$ 59.350

-R$ 19.311

R$ 122.755

R$122.755

100,00

R$ 20.000

-R$ 17.000

-R$ 3.000

R$ 328.744

-R$ 106.000

-R$ 24.810

R$ 197.933

R$ 197.933

100,00

R$ 387.869

R$ 241.738

-

R$ 629.607

R$ 629.607

100,00

R$ 1.422.081

R$ 296.822

-R$ 81.357

R$ 1.637.545

R$1.636.931

-

R$ 39.121.594

R$ 26.476.580

R$ 259.326

R$ 65.338.847

R$ 62.508.013

-

-

98,54

Verificam-se alterações orçamentárias no montante de R$ 1.719.756 (um milhão setecentos e dezenove mil
setecentos e cinquenta e seis reais) desse total R$ 919.756 (novecentos e dezenove mil setecentos e cinquenta e seis reais)
foram realocados no Programa de Manutenção de Serviços Administrativo, R$ 1.028.200,00 (um milhão, vinte e oito mil e
duzentos reais) foram realocações para custeio das despesas com pessoal e, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foram
retirados do orçamento do IBRAM, para atendimento da Emenda Parlamentar n.º 089 referente ao Deputado Chico Leite.
Quanto à execução orçamentária dos programas de gestão, depois de realizadas as devidas alterações, a execução foi superior
a 95% em ambos.
Conforme informado anteriormente, e com as devidas justificativas, no ano de 2015 os recursos destinados a
área finalística foram ínfimos, isto justifica o cumprimento parcial das metas, indicadores deficitários e demais dificuldades
enfrentadas para a adequada prestação de serviços a sociedade, seja no licenciamento ambiental, na implantação e
manutenção de unidades de conservação e no monitoramento ambiental. As atividades desenvolvidas pela área finalística do
IBRAM foram seriamente comprometidas pela insuficiência orçamentária no ano de 2015.
Aliado a este quadro, a superação pelo Governo do Distrito Federal do limite prudencial para despesas com
pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicou a celeridade na publicação da estrutura do órgão para melhor
adequação às novas competências. Portanto, esta publicação, se deu somente em final de agosto de 2015 e somente em final
de dezembro de 2015 foi finalizado o processo de estruturação do órgão com a nomeação de cargo em setor estratégico
(licenciamento ambiental) para a gestão, que estava sem titular desde o início de 2015. Essa demora nas publicações causou
grande impacto, negativo, no desenvolvimento das atividades do órgão.
O IBRAM em toda sua trajetória sempre foi muito dependente dos recursos oriundos da fonte 100 (Tesouro do
GDF) e sempre alcançou modesta arrecadação própria, conforme demonstrado pela tabela abaixo. O IBRAM, no exercício de
2015, pela primeira vez teve uma execução orçamentária de praticamente 100%, em conformidade com os preceitos legais e
da administração pública.
Dotação Autorizada por Fonte de Recursos

%

100

R$ 60.344.480,45

91,6

157

R$ 2.456.108,61

3,7

220

R$ 918.244,40

2,2

420

R$ 572.012,00

0,9

101

R$ 1.050.000,00

1,6

TOTAL

R$ 65.893.224,54
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Com os acréscimos de competências advindos da Lei Complementar 140/2011 (conforme citado ao longo do
relatório), foram criadas as premissas que possibilitam aumento da arrecadação na fonte 220 (arrecadação própria). Isso se
consolidou na forma do Decreto nº 36.992, de 17 de dezembro de 2015 (DODF de 21/12/2015), que estabelece a nova tabela
de preços cobrados pelos serviços solicitados ao IBRAM. Além das tarifas criadas pelas novas competências, os demais preços
públicos, já cobrados, foram reajustados de acordo com custos efetivos dos serviços prestados pelo órgão, sendo observados
os valores praticados por outros entes da federação. Assim, há uma expectativa de melhoria na arrecadação em médio e longo
prazo, com valores progressivos para os próximos anos, após a absorção, pela sociedade usuária dos serviços do órgão, dos
novos valores que serão cobrados. Essa perspectiva oferece alternativas de, em médio e longo prazo, haver um maior aporte
de recursos na área finalística, oferecendo respostas satisfatórias a sociedade na execução da política ambiental no Distrito
Federal e aos usuários dos serviços prestados pelo IBRAM.
Além dessa perspectiva, está previsto para o início de 2016 a reformulação da Câmara de Compensação
Ambiental (CCA), instância que direciona e aprova a utilização dos recursos oriundos da compensação ambiental e florestal
(recursos extraorçamentários). Essa medida garantirá maior participação da sociedade e transparência nas decisões, como
também, a constituição da Comissão Permanente de Apresentação de Propostas à CCA em 2015, trazendo mais agilidade e
eficácia na apresentação e direcionamento dos recursos.
Ainda nesse sentido, está sendo adotada nova metodologia para o planejamento interno do IBRAM,
oportunizando linhas integradoras de ação através de eixos temáticos com enfoque em projetos prioritários, tendo por base o
Planejamento Estratégico e o Planejamento Plurianual. Essa sistemática trará mais objetividade e agilidade à execução do
planejamento, criando maiores condições para a execução orçamentária em todas as áreas, mas principalmente na área
finalística, além de melhorar as perspectivas para a busca de recursos externos.
Apesar das dificuldades transpostas ao longo de 2015 o IBRAM está buscando, de forma criativa, a melhoria do
desempenho institucional, através de propostas inovadoras de gestão, sempre com o foco em sua missão institucional que é
garantir a proteção e o uso sustentável do meio ambiente no Distrito Federal.
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14.5 FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL– UO: 21.901

O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM, instituído pelo art.73 da Lei Distrital nº. 041 de
13/09/1989 é órgão de natureza contábil e seus recursos serão destinados exclusivamente à execução da política ambiental do
Distrito Federal.
Os recursos financeiros destinados ao FUNAM devem ser aplicados em atividades de desenvolvimento
científico, tecnológico, de apoio editorial e de educação ambiental e em despesas de capital relativas à execução da política
ambiental do Distrito Federal (art.76 da mesma Lei).
A Lei nº. 3.984 de 28/05/2007 cria, em seu artigo 13, o Conselho de Administração do FUNAM. O Decreto nº.
28.292, de 19/09/2007, aprova o Regimento Interno do Fundo Único do Meio Ambiente e o Regimento Interno do Conselho de
Administração do Fundo. O Decreto nº 36.441/2015, de 08/04/2015, dá nova redação ao art. 4º, incisos I a V, do Decreto nº
28.292/2007, alterando a composição do Conselho Administrativo do FUNAM.
São objetivos do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal:
I. Apoiar programas e projetos voltados à execução da política ambiental do Distrito Federal;
II. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do Distrito Federal.
As áreas de atuação do FUNAM atendem a programas, projetos ou atividades que visem à extensão florestal,
manejo sustentado e conservação dos recursos naturais renováveis, e unidades de conservação; pesquisas e desenvolvimento
tecnológico; educação ambiental e divulgação; implantação de parques; controle ambiental e fortalecimento, estruturação e
desenvolvimento institucional; e outros considerados condizentes com seus objetivos.
O FUNAM está sob a supervisão direta do titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e é administrado
pelo Conselho de Administração do Fundo - CAF/FUNAM.

FORÇA DE TRABALHO
O Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal não possui quadro próprio de servidores. O apoio à suas
atividades é realizado por servidores da Secretaria de Meio Ambiente.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO
RESPONSABILIDADE DA UO.
PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem:
aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações e bancos de dados
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar
danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
0003 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6210

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

5.170

2.204.797

244.797

244.797

5.170

2.204.797

244.797

244.797

5.170

2.204.797

244.797

244.797

Objetivo Específico: 003 – Financiar projetos com vistas à execução da política ambiental do Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do
Indicador
1013
1014

Editais
lançados
Projetos
apoiados

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Unidade

1

31/12/2010

Anual

Unidade

1

31/12/2010

Anual

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
1
0
3
0

Desejado em
2013
2014
1
0
3
0

1
1
3
1

2015
1
1
3
5

Fonte da
Informação
SEMA
SEMA
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Em reunião realizada em 17/04/2015, o Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do
Distrito Federal – CAF/FUNAM deliberou sobre os projetos considerados estratégicos para o alcance da atividade finalística da
Secretaria do Meio Ambiente.
Por meio de Edital de Chamamento Público, foram selecionados projetos para o Programa “Virada do Cerrado”,
com o objetivo de desenvolver atividades de sustentabilidade, de educação e de economia verde durante a Semana do
Cerrado. O quadro abaixo apresenta os projetos selecionados:
Demonstrativo de Financiamentos de Projetos Virada do Cerrado
Projeto

Valor
49.949,00
50.000,00
48.000,00
47.368,11
49.480,00

Festa da Primavera
Águas Claras Sustentável
Reciclo Sonância
Circuito Socioambiental
Festa Metal Reciclado

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Evolução Superávit Financeiro x Projetos Financiados – R$
Ano
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Superavit Financeiro
8.242.258,00
7.584.478,00
7.107.628,00
6.580.429,00
6.089.570,00
4.974.196,00
4.347.080,22
3.925.358,25
3.185.593,00

Projetos Financiados
244.797,11
79.713,13
46,44
0,00
229.810,94
0,00
0,00
3.847,98
2.264,52

Fonte: SIGOO/SIAC

Reuniões do CAF/FUNAM 2015
Data

Reunião

Publicação DODF

17/04/2015

10ª Reunião Ordinária

Nº 96, quarta-feira, 20 de maio de 2015

15/05/2015

11ª Reunião Extraordinária

Nº 151, quinta-feira, 06 de agosto de 2015

10/07/2015

12ª Reunião Extraordinária

Nº 151, quinta-feira, 06 de agosto de 2015

21/08/2015

7ª Reunião Ordinária

Nº 191, sexta-feira, 02 de outubro de 2015

04/08/2015

8ª Reunião Ordinária

a publicar

Resoluções do CAF/FUNAM 2015
Data

Resolução

Publicação DODF

17/08/2015

Nº 01

Nº 159, terça-feira, 18 de agosto de 2015

Portarias do CAF/FUNAM 2015
Data

Portaria

Publicação DODF

09/03/2015

Nº 10

Nº 49, quarta-feira, 11 de março de 2015

08/07/2015

Nº 36

Nº 132, sexta-feira, 10 de julho de 2015

22/07/2015

Nº 41

Nº 143, segunda-feira, 27 de julho de 2015

20/08/2015

Nº 49

Nº 162, sexta-feira, 21 de agosto de 2015

30/09/2015

Nº 70

Nº 192, segunda-feira, 5 de outubro de 2015

01/10/2015

Nº 72

Nº 191, sexta-feira, 2 de outubro de 2015

Extrato Demonstrativo Financeiro de Ingresso e Desembolso 2015
Período

Publicação Dodf

1º e 2º bim

Nº 114, terça-feira, 16 de junho de 2015

3º bim

Nº 134, terça-feira, 14 de julho de 2015

4º bim

Nº 195, quinta-feira, 8 de outubro de 2015

5º bim

Nº 220, terça-feira, 17 de novembro de 2015
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O Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF/FUNAM é o órgão
deliberativo máximo do Fundo Único do Meio Ambiente.
Em sua primeira reunião em 2015, realizada em 17/04/2015, o colegiado deliberou sobre:
I. Projetos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, considerados estratégicos para o alcance de sua
atividade finalística nos próximos 4 (quatro) anos; e
II. Continuidade dos projetos decorrentes de aprovação em reuniões deliberadas pelo CAF/FUNAM em
exercícios anteriores.
Assim, para os próximos anos, foram eleitos como prioritários e estratégicos as seguintes propostas de projetos:
a) Cadastro Ambiental Rural – CAR é um instrumento fundamental para a implementação do Código
Florestal no DF. O Código Florestal já prevê que o estado estude e faça o CAR dos produtores rurais em seus estados. O
cadastramento vai possibilitar ao gestor público o monitoramento dessas propriedades rurais. Num primeiro momento, esse
cadastramento das propriedades está focado na região do rio Descoberto, suas nascentes e os cursos d’água. A ideia é firmar
com os proprietários um Programa de Recuperação Ambiental, visando à recuperação das margens desses rios. A ideia é fazer
uma ação muito intensa de recuperação de uma das principais bacias hidrográficas.
b) Hortas Urbanas é um projeto de mobilização em educação ambiental. A ideia é apoiar programas e ações
de agricultura urbana e, ao mesmo tempo, levantar insumos para uma regulamentação efetiva, mobilizar a população para um
trabalho de compostagem residencial e, nesse processo, gerar discussão sobre segurança alimentar, uso coletivo e comunitário
das áreas, enfim, debates sobre sustentabilidade.
c) Atividades Permaculturais e Socioeducativas nos Parques Urbanos, cujo objetivo é estimular as
atividades nos parques. Brasília é uma cidade que tem muitos parques, esses parques são espaços de encontro da população
com o lazer, o esporte, a cultura e com a sustentabilidade.
d) Virada do Cerrado é um projeto que visa desenvolver atividades de sustentabilidade, de educação, de
economia verde, durante a semana do cerrado. Esses eventos educativos e culturais acontecerão simultaneamente, com foque
em parques e atividades que serão realizadas por organizações da sociedade, escolas, universidades, ONGs etc, A ideia é
mobilizar o DF inteiro em torno das questões ambientais.
e) Projeto Fábrica Social: Formação e Qualificação Profissional em Sistemas Fotovoltáicos – existe uma
ação no Plano de Governo, chamada Brasília Solar, que visa estimular ações que promovam a utilização de energia solar em
Brasília.
f) Seminário Distrital dos Direitos Animais - a ideia é que, dentro do ciclo do Comitê Interinstitucional da
Política Distrital para os Animais, fazer um processo de construção de política direcionada e em articulação com a sociedade.
g) Edu Comunicação - propõe dar publicidade, ao máximo possível, às ações do Funam, do Conselho de
Meio Ambiente do DF e do Conselho de Recursos Hídricos do DF, ações essas ligadas ao sistema de meio ambiente. Esse
recurso é para contratar ferramentas que nos permitam implementar essas ações, bem como a mentora de todo esse processo
de comunicação, que envolve também um processo de educação ambiental.
h) Águas Subterrâneas é uma proposta de projeto que surge de uma demanda específica de um dos
instrumentos da política de recursos hídricos, que é o enquadramento de corpos de água de uso especial. O enquadramento de
águas superficiais já foi aprovado pelo Conselho de Recursos Hídricos, mas precisa que sejam detalhadas as metas de
complementação desse enquadramento em longo prazo. A elaboração do enquadramento de águas subterrâneas vai trazer
subsídios para a elaboração do plano de águas subterrâneas, bem como outras questões ambientais, como a gestão integrada
de águas subterrâneas com águas superficiais. E ainda, servirá de subsídio para o CRH na elaboração de resoluções que
regulamentem e que deem contribuições para os desafios gerais da política ambiental como um todo.
i) Regionalização de Modelos Climáticos – O Distrito Federal tem-se quase nada acerca de análise,
pesquisa, dados e informações nas questões climáticas. e no DF ocorrem impactos muito fortes na época das chuvas,
principalmente nas regiões que tem riscos, é preciso sinalizar ações concretas de adaptação às mudanças climáticas. Há
estudos numa escala nacional/regional e o que pretendemos fazer é detalhar isso numa escala local até para poder ter insumos
para o ZEE.
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15. SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO
FEDERAL – UO: 22.101
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos, Unidade Orçamentária de Direção Superior,
subordina-se diretamente ao Governador do Distrito Federal para execução de suas atividades nos termos do Decreto nº
36.236, de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estruturação administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal.
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal, conforme definidas no Decreto
citado acima, tem atuação e competência nas seguintes áreas:
I. projetos, execução e fiscalização das obras públicas;
II. infraestrutura;
III. recuperação de equipamentos públicos;
IV. serviços públicos.
São vinculados à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. Os seguintes Órgãos:
I. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap;
II. Companhia Energética de Brasília - CEB;
III. Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília - Caesb; e
IV. Serviço de Limpeza Urbana - SLU.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

21

01

16

01

39

Comissionados (sem vínculo efetivo)

43

-

50

-

93

16

-

18

-

34

Órgãos do Governo Federal

-

-

01

-

01

*Estagiários

-

03

-

03

06

Subtotal (Força de Trabalho)

80

04

85

04

173

(-) Cedidos para outros órgãos

07

-

05

-

12

Total Geral

73

04

80

04

161

Órgãos do GDF
Requisitados
Outros

Obs.: Dados de 31/12/2015.
*Obs.: Os estagiários fazem parte da força de trabalho, porém o contrato é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
do Distrito Federal.

Panorama da Execução Orçamentária e Financeira
A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual nº 5.442, de 30/12/2014 (DODF nº 274 de 31/12/2014 –
Suplemento C), esta Sinesp dispunha, para o desempenho de suas atividades, da perspectiva de recursos do Tesouro – Fonte
100, na ordem de R$ 395.326.775 milhões de reais, detalhados na forma abaixo:
Distribuição Por Categoria De Gasto (Dotações Iniciais)
1 - Pessoal e Encargos Sociais

13.065.627,00

3 - Outras Despesas Correntes

70.519.209,00

4 - Investimentos

311.741.939,00

(Valores em R$)

Considere-se, ainda, que os Grupos de Despesas 3 e 4 se apresentaram com a seguinte distribuição:
Distribuição
Grupo 3 - Outras Despesas Correntes
Contrapartidas Vinculadas (ID Uso 3 - Caixa Econômica Federal)
Centro Administrativo do DF - (CADF)
Demais Programas de Trabalho:
(SUAG / Elaboração de Projetos de Edificações / Projetos de Urbanização e Construção de Feiras)
Grupo 4 - Investimentos
*Emendas Parlamentares

Valor

Percentual (%)

70.519.209,00

100,00%

20.000,00

0,03

53.575.627,00

75,97

16.923.582,00

24,00

311.741.939,00

100,00%

48.830.000,00

15,66
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105.837.607,00
33,95

*Contrapartidas Vinculadas (ID Uso 3 - Caixa Econômica Federal)
Demais Programas de Trabalho (Base Contingenciável)
* Não contingenciáveis conforme Decreto nº 36.345/2015 de 30/01/2015. (Valores em R$)

157.074.332,00

50,39

Em 30/01/2015 foi publicado o Decreto de nº 36.345 (DODF - Edição Extra nº 6), que versou sobre a
Programação Orçamentária e Financeira para o exercício de 2015, e estabeleceu contingenciamento de R$ 110.803.815,00.
Após a edição desse Decreto, em reunião realizada em 09/03/2015, houve determinação a todas as Unidades do GDF quanto
ao corte de mais 5% (cinco por cento), a ser deduzido do valor limitado decorrente dos efeitos do referido Decreto
(R$ 271.457.333,00), que no caso desta Pasta resultou em R$ 13.572.867,00. Segue abaixo o resumo dos efeitos
orçamentários:
Descrição

Valor

3 - Outras Despesas Correntes

70.519.209,00

4 - Investimentos

311.741.939,00

Total

382.261.148,00

Contingenciamento Estabelecido pelo Decreto

- 110.803.815,00

Recurso Limitado para este Órgão após os Efeitos do Decreto

271.457.333,00

Corte de Superior a 5%

- 13.572.867,00

Valor remanescente para este órgão após o corte de 5%

257.884.466,00

(Valores em R$)

Assim, considerando as bases contigenciáveis, que não contemplavam créditos vinculados a Contrapartidas e a
Emendas Parlamentares, caberia a esta Unidade o total de R$ 103.196.859,00 para os Grupos de Despesa 3 e 4, como segue:
Grupo 3
Base Contingenciável

Grupo 4
70.499.209,00

Base Contingenciável

157.074.332,00
104.967.655,00

Contingenciamento

5.836.160,00

Contingenciamento

Esforço a mais de Corte determinado pela Governança

3.000.000,00

Esforço a mais de Corte determinado pela Governança

10.572.867,00

Saldo Remanescente
*61.663.049,00 Saldo Remanescente
41.533.810,00
*Ressalte-se que, do saldo remanescente do Grupo 3, R$ 53.575.627,00 vinculavam-se ao CADF, como indicado na distribuição acima, o que faz restar de fato
o saldo de R$ 8.087.422,00. (Valores em R$)

Ocorre que, na citada reunião, houve definição pela Seplag da reprogramação formal do orçamento das
Unidades. A Sinesp obteve aprovação em reunião realizada em 05/05/2015 resultando em meta de R$ 109.853.354,00
estabelecida pela Câmara de Governança, conforme Ofício nº 777/2015-Governança-DF, de 11/05/2015.
Contudo, apesar da nova meta definida, no decorrer do exercício de 2015 não houve consignação de
disponibilidades equivalentes ao limite aprovado (R$ 109.853.354,00). Ao contrário, por iniciativa do Órgão Central de
Planejamento e Orçamento, ocorreram expressivos cancelamentos de saldos provenientes da fonte de recursos 100, no
montante de R$ 326 milhões para atendimento de finalidades diversas nas demais unidades orçamentárias.
Somando-se a todo o exposto, deve-se considerar que os dispositivos legais editados pelo novo Governo, seus
conteúdos normativos, impactariam na execução orçamentária a ser desenvolvida no exercício de 2015, com destaque para o
Decreto nº 36.246, que determinou a reavaliação da continuidade de contratações firmadas. Segundo o Decreto, caso fosse
constatada a necessidade de manutenção, estaria então determinada a ampla renegociação com vistas à obtenção de redução
de no mínimo 20% (vinte por cento) sobre o valor total do saldo residual a executar do ajuste, anterior à renegociação, sem que
tal redução resultasse descontinuidade dos serviços.
Tais instrumentos legais a serem observados impediram a continuidade imediata das intervenções contratadas,
bem como as novas ações previstas para o exercício, pois somente em 17/04/2015 obteve-se aprovação do resultado da
análise apresentada à Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal - Governança,
informada pela Secretaria Executiva daquela instância, mediante o Ofício de nº 620/2015-Governança-DF.
Salientamos, também, que diante das dificuldades amplamente divulgadas sobre a situação financeira do
Governo do Distrito Federal, intensificou-se gestões na inclusão desta Pasta para utilização dos recursos externos mediante
Contrato de Financiamento/Repasse de Recursos Externos, oriundos do Banco do Brasil, o que possibilitou custear a maior
parte dos contratos que foram reavaliados e mantidos, anteriormente contratados pela Fonte de Recursos 100. Além disso,
dada a especificidade desta operação de crédito, conseguiu-se utilizá-la para liquidações de parte das despesas de exercícios
anteriores, originalmente vinculadas a Fonte de Recursos 100. Destarte, cabe destacar atuação desta Pasta na inclusão da
Novacap na utilização da mesma linha de crédito supra, o que proporcionou a continuidade das ações daquela Empresa.
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Dessa forma, após consignações orçamentárias relativas a essa operação de crédito firmada com o Banco do
Brasil, a partir do mês de abril de 2015, esta Unidade Orçamentária pode emitir empenhos no montante de R$ 7.913.195,54
vinculados ao financiamento contratado com o Banco do Brasil.
Ainda, sobre ações em conjunto com a Novacap, esta Unidade Orçamentária descentralizou recursos para
aquela Companhia na importância total de R$ 9.501.237,76, dos quais R$ 5.550.000,00 foram oriundos de Emendas
Parlamentares para custear diversas obras/serviços. Concluiu-se por proceder à indicação de cancelamentos de créditos desta
Secretaria para suplementações na Novacap, com a finalidade de continuidade de ações paralisadas, dada a situação de
contingenciamento em suas dotações. Ressaltas que os créditos remanejados foram objeto de avaliações prévias das
unidades orgânicas deste órgão, principalmente as responsáveis pelo acompanhamento de instrumentos firmados e/ou
programados e pelo planejamento de novas ações.
Com relação aos créditos provenientes de emendas parlamentares, em que pese o caráter de impositividade
estabelecido pela alteração à Lei Orgânica do Distrito Federal (Emenda à Lei Orgânica nº 085, de 2014-DODF nº 250 de
28/11/2014 - pág.1), o Artigo 10-A, adicionado à Lei Orçamentária Anual – LOA vigente (Lei nº 5.442/2014 de 30/12/2014), por
meio da Lei nº 5.465, de 27/03/2015 (DODF nº 62, de 30/03/2015) condicionou a execução desses recursos à comunicação
formal, pelo autor ou Plenário da CLDF, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplag.
Quanto a esses recursos, observou-se o bloqueio no SIGGO mantido até meados de julho. Posteriormente,
verificou-se disponibilidades sem as devidas autorizações formais exigidas pela alteração supracitada à LOA. Deste modo, as
execuções se restringiram às emendas parlamentares cuja liberação foi ratificada pela Assessoria Legislativa da Seplag,
conforme fluxo definido por aquele órgão. Assim, foram empenhados R$ 2.690.000,00 nesta Pasta e descentralizados à
Novacap R$ 5.500.000,00 como mencionado anteriormente.
Ainda sobre as emendas parlametares, salienta-se a ocorrência de disponibilidades no montante de
R$ 1.200.000,00 de dotações que apresentaram inconsistências devido especialmente a: inadequação com objetos
contratuais; questões fundiárias (parcelamentos irregulares); e incompatibilidade com atuação da Pasta. Isto impossibilitou a
aplicação dos recursos, haja vista que as alterações necessárias são de iniciativa exclusiva de seus autores.
Nesse sentido, em se tratando de créditos de execução impositiva, considerava-se que as respectivas
disponibilidades ocorressem imediatamente após a publicação da LOA e que esses recursos, na ordem de R$ 49.130.000,00 se
mantivessem à disposição para programar as intervenções descritas em seus subtítulos orçamentários. Entretanto, a partir da
necessidade de haver comunicação formal do autor, bem como respectiva liberação pela Seplag, coube a Unidade aguardar o
cumprimento de condições estabelecidas, o que dificultou a possibilidade de execução, haja vista as alterações nas
consignações originais e, principalmente, a época em que esses recursos foram disponibilizados, ocorrida em geral, no período
de encerramento do último trimestre de 2015.
Face ao exposto, na maioria das situações de disponibilidade de créditos decorrentes de emendas parlamentares, restou a esta Secretaria a alternativa de complementação de recursos a contratos já existentes, como listado:.
Emendas Parlamentares
Dotação Inicial
Alterações (Cancelamentos e Suplementações)
Crédito Bloqueado (Em Fase de Remanejamento)

Valor
49.130.000,00
- 46.869.999,00
* 1.060.001,00

Destaque Concedido

5.550.000,00

Despesa Autorizada

** 9.440.000,00

Total Empenhado
Crédito Disponível (Não Utilizadas)

7.890.000,00
*** 1.200.000,00

(Valores em R$)
* Crédito mantido bloqueado no encerramento do exercício, embora constasse indicação de remanejamento, cuja alteração não se realizou,
conforme registro no SIGGo.
** Do total da despesa autorizada, R$ 2.690.000.00 foram consignados em dotação institucional que não apresentam classificação destacada
om a siglas EP/EPE.
*** Valor de R$ 1.200.000,00 - Referem-se às dotações que apresentaram inconsistência.

Quanto ao total das fontes de recursos vinculadas a convênios, contratos de financiamentos e repasses sob a
gestão desta Pasta, foi fixado o valor de R$ 851.718.084,00 (custeio e investimento), definido pela Lei Orçamentária Anual que,
com os superávits consignados, resultaram em aproximadamente R$ 853.522.897,00. Como em exercícios anteriores, a
metodologia de previsão destes recursos contemplou consultas prévias aos gestores, os quais forneceram os dados e
promoveram o acompanhamento dos financiamentos/convênios firmados com diversos órgãos. Após tais procedimentos, a
Sinesp submeteu à Seplag, que, em conjunto com setores da Secretaria de Estado de Fazenda, decidiram as alocações que
integraram o então Projeto de Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2015.
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COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO GERAL: Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento,
monitoramento e controle urbano e territorial.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO
FEDERAL
1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓMORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL
2819 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NAS
QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12.- GAMA
3042 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E
INFRAESTRUTURA EM TODO DF
3043 - CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO NO SETOR
RODEADOR DE BRAZLÂNDIA
3203 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO
FEDERAL/DF
3225 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS COM RAMPAS
DE ACESSIBILIDADE
3239 - EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS
REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF
3251 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE
URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS
3270 - EXECUÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO
FEDERAL/DF
3286 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E
INFRAESTRUTURA EM TODO O DF
3287 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
3303 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS RA´S DO DF

95.463.010

26.535.359

7.754.524

6.242.107

19.720.828

11.404.237

3.569.735

3.061.744

8.931.920

8.832.920

0

0

2.180.262

1.983.013

254.426

0

7.000.000

0

0

0

280.000

0

0

0

2.000.000

3.200.000

3.200.000

3.050.000

600.000

0

0

0

1.500.000

0

0

0

5.200.000

0

0

0

450.000

0

0

0

13.000.000

0

0

0

2.000.000

0

0

0

5.600.000

0

0

0

400.000

0

0

0

0

150.000

0

0

0

400.000

200.000

0

0

400.000

400.000

0

500.000

0

0

0

17.000.000

130.363

130.363

130.363

500.000

0

0

0

8.600.000

34.826

0

0

957.273

227.229

56.514

0

957.273

227.229

56.514

0

100.000

317.808

74.918

0

100.000

317.808

74.918

0

7.176.364

6.434.372

1.486.808

1.245.338

3325 - REVITALIZAÇÃO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO
5892 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DA
PISTA DE SKATE DA SAMAMBAIA- SAMAMBAIA
5924 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO
DE MEIO FIO NO SETOR GUIRRA- PLANALTINA
5925 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL
9438 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA
MARIA
9631 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃOCOMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO
9633 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGAPLANALTINA
9640 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS
QI -23 E DF-035- LAGO SUL
1337 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS
0001 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO
FEDERAL
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-DISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
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AÇÃO/SUBTÍTULO
0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E
INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
0007 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACPAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PÔR DO
SOL- CEILÂNDIA
0018 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCOORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASDISTRITO FEDERAL
0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACPAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL ARNIQUEIRA-DISTRITO FEDERAL
0075 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACPAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA
0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACPAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II
0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACPAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL- VICENTE PIRES
3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIAARAPOANGA- PLANALTINA
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIAMESTRE D'ARMAS- PLANALTINA
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIACONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA
3089 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS
3879 - TAQUARI - PROJETO COMUNITÁRIO DESENVOLVIMENTO
URBANO, TECNOLÓGICO E SUSTENTÁVEL
5190 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-REVITALIZAÇÃO
DO COMPLEXO DE LAZER BALNEÁRIO VEREDINHA- BRAZLÂNDIA
3615 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA
0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA--DISTRITO
FEDERAL
0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA-PROGRAMA
DE CONTROLE DE QUALIDADE-DISTRITO FEDERAL
0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICARECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E
DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA-REFORMA
DE QUADRAS-DISTRITO FEDERAL
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO
FEDERAL
5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E
COMBATE À EROSÃO
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E
COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

7.176.364

6.434.372

1.486.808

1.245.338

434.411.900

366.790.693

3.110.066

430.981

40.577.290

27.501.000

0

0

235.000

0

0

0

61.462.624

42.860.250

0

0

31.516.705

27.599.450

0

0

15.141.903

13.950.943

0

0

285.478.378

254.879.050

3.110.066

430.981

159.832.910

80.590.080

4.388.460

735.054

8.450.013

8.249.713

0

0

3.534.391

2.307.118

0

0

147.848.506

70.033.249

4.388.460

735.054

1.600.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

600.000

0

0

0

1.057.273

5.688.696

3.552.696

30.031

857.273

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

5.438.696

3.552.696

30.031

0

250.000

0

0

10.009.091

6.347.623

4.331.455

1.981.611

10.009.091

6.347.623

4.331.455

1.981.611

857.270

1.399.600

801.112

0

857.270

1.399.600

801.112

0

724.737.818

494.331.459

25.556.555

10.665.122
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 0006 – Promover o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural do Distrito
Federal, por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana para proporcionar melhoria da
qualidade de vida da população.
Indicadores:
Denominação do Indicador
Capacidade de
Execução de
933
Pavimentação de Vias
no Distrito Federal
Capacidade de
Execução de Redes de
935
Águas Pluviais no
Distrito Federal

Unidade
de Medida

Índice Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

M²

-

-

Anual

M

-

-

Anual

Resultado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

2.500.000

1.250.000

9.650.000

13.500.000

Alcançado

1.723.802

2.871.430

4.287.400

1.130.978

Desejado

250.000

90.000

35.000

159.900

Alcançado

47.551

23.703

36.724

10.396

Fonte da
Informação
Secretaria de
Infraestrutura e
Serviços
Públicos
Secretaria de
Infraestrutura e
Serviços
Públicos

Como nos exercícios anteriores os resultados apresentados por esta Secretaria se baseiam nos dados apurados
e consolidados pela Novacap, que é o braço executivo desta Pasta. O alcance das metas de implantação da extensão de vias,
bem como das redes de drenagem previstas para esse ano ficaram abaixo do pretendido devido a não efetivação de recursos
como esperado para o Programa Asfalto Novo e, no caso de alguns empreendimentos, por persistirem pendências técnicas que
impediram as suas realizações físicas conforme contratadas. Os resultados alcançados foram permitidos pela obtenção de
recursos especialmente vinculados ao financiamento com o Banco do Brasil, no qual foram incluídos contratos da Novacap.
Além disso, o cenário que definiu as metas sofreu alteração de expectativa com a impossibilidade de
contratações de licitações concluídas, destarte as do antigo Programa Águas do DF (atual Drenar/DF), as do Setor Habitacional
Buritis e de alguns lotes da concorrência do Setor Habitacional Vicente Pires. Acrescenta-se a isso o fato do início das
contratações de licitações importantes, como as de urbanização dos Setores Vicente Pires e Sol Nascente, terem ocorrido
apenas a partir do quinto bimestre de 2015, o que limitou a realização do Programa no exercício e foram impactantes para o
resultado alcançado.
Ressalta-se ainda a ausência de desfechos esperados de procedimentos licitatórios de grandes obras, cujas
intervenções vinculadas aos certames influenciaram a elaboração da meta, tais como as de urbanização dos Setores
Arniqueira/Bernardo Sayão e Porto Rico, além da retração na execução dos contratos vigentes devido às dificuldades
financeiras amplamente divulgadas pelo GDF no ano.
Realizado até 2015
Unid.
Quant.

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6208

Cidade

Estágio

Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (CT
014/2014)

Plano Piloto

Concluída

m²

3.887

Execução de drenagem pluvial na QND 30, Taguatinga. (CT 011/2012)

Taguatinga

Concluída

m²

491

Paranoá

Andamento
Normal

m²

53.923

Plano Piloto

Concluída

m²

489

Ceilândia

Concluída

m²

221.000

Plano Piloto

Concluída

m²

15.000

Lago Sul

Paralisada

Un.

1

Samambaia

Paralisada

m²

4.392

Un.

1

m²

557.015

Un.

2

Un.

2

Un.

5

Un.

1

Un.

1

Un.

8

Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá.
(CT 008/2014)
Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas
Claras. (CT 019/2014)
Pavimentação, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras, QNP 21, 23, 25 e
27; QNR 02, 03 e 04; e QNQ 07, em Ceilândia. (CT 247/2007)
Descentralização parcial de crédito para executar estacionamento, vias internas, pista de
Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha
Acústica, no Plano Piloto-DF. (CT 537/2010 - Novacap)
Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no
Lago Sul. (CT 076/2013)
Execução de paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204, passeios, rampas, PEC e
quadra poliesportiva na QR 206, em Samambaia. (CT 051/2013)
Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e
obras de arte especiais no DF. (CT 017/2014)
Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional
Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia. (CT 015/2014)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte e
no Lago Norte - Lote 1. (CT 035/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul e no
Lago Sul - Lote 2. (CT 036/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte, de lazer e de cultura em Brazlândia,
Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal - Lote 3. (CT 037/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia Lote 4. (CT 038/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga Lote 5. (CT 039/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente
Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA (e Estrutural), Cruzeiro e
Sudoeste/Octogonal - Lote 6. (CT 040/2013)

Distrito Federal
Ceilândia
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Ceilândia
Distrito Federal
Distrito Federal

Andamento
Normal
Andamento
Normal
Andamento
Normal
Andamento
Normal
Andamento
Normal
Andamento
Normal
Andamento
Normal
Andamento
Normal

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade

626

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6208
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas
Claras e Guará - Lote 7. (CT 041/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das
Emas, Riacho Fundo I e II - Lote 8. (CT 042/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em
Santa Maria - Lote 9. (CT 043/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim
Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá - Lote 10. (CT 044/2013)
Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia Lote 11. (CT 045/2013)
Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo
no Parque da Cidade em Brasília. (CT 018/2014)
Execução de urbanização, revitalização de praças situada na EQNM 3/5, em Ceilândia. (CT
032/2012)
Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia. (CT
009/2013)
Urbanizar área livre e revitalizar praça na EQ 304/307, em Santa Maria. (CT 046/2013)
Executar obras civis, vegetação e compensação ambiental, relativos ao PRAD do
Condomínio Privê, em Ceilândia. (CT 010/2014)
Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1,
E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA. (CT 001/2015)
Descentralização de crédito para complementar recuperação de asfalto, construção e
recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho,
Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. (CT 737/2009- Novacap)
Descentralização de crédito para complementar construção de passeios em concreto polido,
meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II,
Planaltina e Itapoã. (CT 667/2013- Novacap)
Descentralização de crédito para complementar construção de ciclovia que passa pelos
Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto. (CT 607/2011Novacap)
Descentralização de crédito para complementar a elaboração de projetos básicos e
executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e
sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto. (CT 670/2013- Novacap)
Descentralização de crédito para complementar a elaboração de projeto executivo de
requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. (CT 670/2013Novacap)
Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol
Nascente, Trecho 2, em Ceilândia. (CT 002/2015)
Descentralização de crédito para recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF205 km 40, em Planaltina. (CT 530/2015- Novacap)
Elaborar estudos de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 Núcleo
Bandeirante. (CT 561/2015-Novacap)
Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires,
Trecho Norte da Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente
Pires - Lote 01. (CT 008/2015)
Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires,
Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 - Lote
02. (CT 009/2015)
Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires,
Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 - Lote 03. (CT 010/2015)
Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires,
Trecho da Col. Vicente Pires. da Rua 03 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 da DF-087
- Lote 06. (CT 004/2015)
Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires Rua 03, Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal a Via do Jockey - Lote 07. (CT
005/2015)
Executar pavimentação, calçadas, rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol
Nascente, Trecho 2. (CT 003/2015)
Descentralização de crédito para executar obras de contenção das encostas (taludes) do
Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira. (CT 571/2015-Novacap)
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Realizado até 2015
Cidade
Estágio
Unid.
Quant.
Andamento
Distrito Federal
Un.
2
Normal
Andamento
Distrito Federal
Un.
3
Normal
Andamento
Distrito Federal
Un.
2
Normal
Andamento
Distrito Federal
Un.
5
Normal
Andamento
Distrito Federal
Un.
1
Normal
Andamento
Plano Piloto
m²
150.908
Normal
Ceilândia

Concluída

m²

25.240

Ceilândia

Concluída

m²

17.467

Santa Maria

Concluída

m²

2.619

m²

12.000

m²

47.248

Ceilândia
Scia

Andamento
Normal
Andamento
Normal

Distrito Federal

Concluída

m²

12.667

Distrito Federal

Andamento
Normal

m²

100

Distrito Federal

Concluída

m²

7.667

Plano Piloto

Concluída

Un.

1

Scia

Concluída

Un.

1

Ceilândia

Iniciada

m²

-

Planaltina

Concluída

m²

520

Núcleo
Bandeirante

Iniciada

Un.

-

Vicente Pires

Iniciada

Un.

-

Vicente Pires

Iniciada

Un.

-

Vicente Pires

Iniciada

Un.

-

Vicente Pires

Iniciada

Un.

-

Vicente Pires

Iniciada

Un.

-

Ceilândia

Iniciada

m²

-

Águas Claras

Iniciada

Un.

-
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Foto 1

Foto 2

CT 008/2014 - Execução de via de acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos no Paranoá/DF, obra em andamento;

Foto 3

Foto 4

Executar revegetação e compensação ambiental referente ao plano de recuperação de áreas degradadas - PRAD do Condomínio Privê em Ceilândia – CT
010/2014-SO, revegetação concluída, monitoramento em andamento;

Foto 5

Foto 6

CT 015/2014 – execução de pavimentação asfáltica bloco intertravados meios-fios e drenagem pluvial no setor Habitacional Sol Nascente – Trecho 01, obra
em andamento;
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Foto 7

Foto 8

CT 018/2014 - execução de uma nova pista de caminhada no Parque da Cidade, obra em andamento;

Foto 9

Foto 10

Contrato 01/2015 - Requalificação de áreas públicas com pavimentação asfáltica, passeios e ciclovias no Setor Complementar de Indústria e
Abastecimento - Estacionamentos: A, E1, E2, G1, G2, H e I nas Praças: A, B, C e F, obra em andamento;

Foto 11

Foto 12

Contratos 04/2015 e 05/2015 - Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires
- DF (lote 06 e lote 07), obra em andamento.

Em 2015 houve a retomada das obras do Trecho 1 e a contratação dos Trechos 2 e 3 das obras de
pavimentação, calçadas, rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, com respectivo início
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dessas importantes intervenções. Igualmente, houve a contratação de cinco trechos das obras de urbanização do Setor
Habitacional Vicente Pires, com início de procedimentos para execução das obras, o que possibilitará o ingresso de recursos
provenientes de financiamento com a Caixa Econômica Federal nos exercícios seguintes. Deste Setor Habitacional, estão em
procedimentos para contratação mais cinco trechos remanescentes e licitados, que podem ter impacto nas realizações de 2016
apesar de dificuldades técnicas que retardam suas efetivações.
Destaca-se também as contratações efetivadas que terão impacto em 2016, relativas aos Lotes 02 e 05 da
execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis. Como para o Vicente Pires, outros cinco
lotes da concorrência do Buritizinho apresentam perspectiva de realização no exercício vindouro. Ressaltam-se ainda as
licitações concluídas para obras deste Programa que têm condições de serem formalizadas em 2016, quais sejam:
 Execução de drenagem pluvial nas Quadras 101 (SESC) a 109 do Centro Urbano de Samambaia;
 Drenagem pluvial em áreas críticas do Plano Piloto, em Brasília, vinculada ao novo Programa Drenar/DF;
 Drenagem pluvial em áreas críticas de Taguatinga, vinculada ao novo Programa Drenar/DF;
Além dos investimentos relatados neste programa, salienta-se também as licitações em curso para obras deste
Programa com impacto em 2016, a maior parte delas integrantes de planos de trabalho de financiamentos que ampliarão a
perspectiva de efetiva realização de fontes de recursos vinculadas a operações de créditos/repasses, quais sejam:
 Execução de obras de calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, em Brasília;
 Execução de urbanização nas Quadras 101, 102, 301 e 302 do Centro Urbano de Samambaia;
 Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 08;
 Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Arniqueiras/Bernardo Sayão;
 Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Lotes 01 a 08, em
Santa Maria.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1072 - EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF
4007 - EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE
DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
53.575.627

5.000

2.230

2.030

53.575.627
53.575.627

5.000
5.000

2.230
2.230

2.030
2.030

Realizado até 2015
Unid.
Quant.

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6203

Regionalização

Estágio

Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal,
em Taguatinga.

TAGUATINGA

PARALISADA

Un.

1

Neste Programa tem-se o destaque da execução do Centro Administrativo do Distrito Federal, na Região
Administrativa de Taguatinga, implantado por meio de uma Parceria Público Privada – PPP, que ocorre através de Contrato de
Concessão Administrativa de responsabilidade desta Sinesp.
Foto 1
Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Construção do Centro Administrativo do Distrito Federal – CADF – Taguatinga - DF (Parceria Público-Privada - PPP), obra paralisada.

No tocante ao estágio das obras, todo o complexo foi executado, pendente apenas de ajustes para recebimento,
sob o acompanhamento da Comissão instituída pela Portaria nº 052, de 02/05/2013, da então Secretaria de Estado de Obras.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTITULO
3033 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL
0001 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE
TOTAL DO PROGRAMA 6205

DOTAÇÃO INICIAL
200.000
200.000
200.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
581.739
338.819
581.739
338.819
581.739
338.819

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6205

Regionalização

Estágio

Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio,
iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital. (CT 013/2014)

Lago Norte

Concluída

Foto 1

LIQUIDADO
174.326
174.32
174.326

Realizado até 2015
Unid.
Quant.
Un.

1

Foto 2

CT 013/2014 execução de obras de serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de
saídas de emergência na Torre de TV Digital; obra concluída.

No Programa 6205 houve a conclusão das obras de acessibilidade da Torre de TV Digital, que possibilitaram
neste ano a liberação para o acesso público mais seguro e confortável. Ressalta-se que há pendências financeiras decorrente
do contrato da intervenção principal da obra, vinculadas à Decisão nº 6349/2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade

631

Relatório Anual de Atividades 2015 – SINESP

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA
0001 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURAIMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO
FEDERAL
0002 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA
JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA
0003 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇAS DA
JUVENTUDE NA QS 401 E QN 311- SAMAMBAIA
0004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA
JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
4747 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE
FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL
9526 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEFDISTRITO FEDERAL
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
0011 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
3940 - IMPLANTAÇÃO DE PEC ( PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO )
NO DISTRITO FEDERAL.
8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO
FEDERAL
8523 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PRAÇA NO
POLO DE MODAS- GUARÁ
7112 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
0001 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA
0002 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL
7244 - REFORMA DE ESTÁDIO
6330 - REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL
9503 - REFORMA DE ESTÁDIO-MODERNIZAÇÃO DO ABADIÃOCEILÂNDIA
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS
0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL
3047 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA NA ESTRUTURAL
3048 - OBRAS DE COBERTURA/BANHEIROS FEIRA 419/421 SAMAMBAIA
3049 - CONSTRUÇÃO FEIRA CAFE SEM TROCO PARANOA
3247 - REFORMA DE FEIRAS
3911 - REFORMA DE FEIRAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO
DISTRITO FEDERAL
6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃOINICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
6.665.428
6.047.011
463.254
214.065
200.000

0

0

0

2.653.149

2.260.542

0

0

3.112.279

2.320.009

0

0

700.000

1.466.460

463.254

214.065

4.916.440

802.931

434.409

348.408

2.549.167

442.931

434.409

348.408

460.000

360.000

0

0

1.296.023

438.750

0

0

1.296.023

438.750

0

0

1.754.695

1.752.215

1.217.319

1.159.986

300.000

0

0

0

997.664

1.311.171

1.159.986

1.159.986

457.031

441.043

57.333

0

9.878.810

6.524.420

0

0

7.528.810

6.524.420

0

0

2.350.000

0

0

0

3.257.474

1.214.708

0

0

200.000

0

0

0

3.057.474

1.214.708

0

0

8.135.559

1.731.128

0

0

6.778.286

1.731.128

0

0

4.178.286

1.731.128

0

0

1.200.000

0

0

0

800.000

0

0

0

600.000

0

0

0

1.357.273

0

0

0

500.000

0

0

0

857.273

0

0

0

27.768.870

16.780.035

2.114.983

1.722.459

Realizado até 2015
Unid.
Quant.
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Cidade

Estágio

Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã. (CT 006/2014)

Itapoã

ANDAMENTO
NORMAL

m²

7.512

Distrito Federal

CONCLUÍDA

Un.

26

Distrito Federal

CONCLUÍDA

Un.

25

Distrito Federal

CONCLUÍDA

Un.

30

Distrito Federal

CONCLUÍDA

Un.

30

Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte,
Lago Norte e Varjão - Lote 1. (CT 057/2013)
Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e
no Lago Sul - Lote 2. (CT 058/2013)
Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em
Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras - Lote 5. (CT 061/2013)
Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e
Brazlândia - Lote 4. (CT 060/2013)
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Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na
Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Cruzeiro, Sudoeste e
Octogonal - Lote 6. (CT 062/2013)
Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA,
Guará I e II - Lote 7. (CT 063/2013)
Descentralização de crédito para executar sondagem para implantação de
Centros de Iniciação ao Esporte - CIE, a serem localizados: na AC 115,
Conjunto A, Lote 01, em Santa Maria. (Novacap)

Foto 1

Cidade

Relatório Anual de Atividades 2015 – SINESP
Realizado até 2015
Estágio
Unid.
Quant.

Distrito Federal

CONCLUÍDA

Un.

27

Distrito Federal

CONCLUÍDA

Un.

27

Santa Maria

CONCLUÍDA

Un.

1

Foto 2

CT 006/2014 – Construção da Praça da Juventude Mini Vila Olímpica contemplando as seguintes etapas: implantação de pista de caminhada, de campo de
society, quadra coberta, vestiários e áreas de convivência da 3º idade situada na Q 203 – Itapoã, obra em andamento;

Foto 3 QE 19/21 – Guará

Foto 4 QI 03/09/11 – Guará

CT 063/2013 – Execução de base para implantação de Pontos de Encontro Comunitários PECs, no SIA, SCIA, Guará I e II – CT 063/2013, obra concluída;

Foto 5 – SQS 109

Foto 6 – SQS 202

Foto 7 – SQS 210

Foto 8 – SQS 215
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CT 058/2013 – Execução de 25 bases para implantação de Pontos de encontros Comunitários – PECs Lote 2 - na Asa Sul e Lago Sul, obra concluída.

Destacam-se neste Programa a continuação das obras de construção da Praça da Juventude na Quadra 23 do
Itapoã e a conclusão das últimas poucas implantações de bases passivas de finalização para instalação de Pontos de Encontro
Comunitário - PEC em diversas Regiões Administrativas, iniciadas em 2013 e finalizadas em 2015 com 204 unidades.
Ressalta-se a licitação concluída para a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13 em Ceilândia,
deste Programa, que encontra-se em fase de contratação e terá o início das obras no próximo exercício.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
2836 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO
TAGUAPARQUE- TAGUATINGA
5131 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO
ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA
1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0012 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO
FEDERAL
5139 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REALCE DE
MONUMENTOS E FACHADAS DE PRINCIPAIS EDIFÍCIOS PÚBLICOSDISTRITO FEDERAL
9521 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-VILA BURITISPLANALTINA
9540 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO
DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA UNB CAMPUS DARCY
RIBEIRO- PLANO PILOTO
9546 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REMOÇÃO
DE POSTES PARA DUPLICAÇÃO DA DF 463- SÃO SEBASTIÃO
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LIQUIDADO

5.039.000

108.728

108.728

108.728

2.539.000

0

0

0

2.500.000

108.728

108.728

108.728

51.955.927

7.716.448

7.566.448

278.953

44.306.190

7.566.448

7.566.448

278.953

7.449.737

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

1.250.000

0

0

0

1.250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.422.727

89.422.589

56.151.025

0

89.422.727

89.422.589

56.151.025

58.244.927

97.247.904

97.097.766

56.538.707

3186 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DF
6969 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CAMPO DE FUTEBOL
NA SRN BURITIS 02 - ESCOLA CLASSE 9- PLANALTINA
6970 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-OBRAS
DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM CONSTRUÇÃO DE
DUTO NA QD 02, CONJUNTOS C/D, LOTE E, NA ÁREA EXTERNA DA
ESCOLA LUMNI- SOBRADINHO
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6209
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Realizado até 2015
Unid.
Quant.

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6209

Regionalização

Estágio

Elaborar projetos e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de
iluminação pública do Distrito Federal. (CT 037/2012)

Distrito Federal

Andamento Normal

Un.

1

Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito
Federal. (CT 021/2012 e 22/2011 CEB)

Distrito Federal

Concluída

Un.

1

Neste exercício ocorreu a alteração da gestão dos contratos do GDF com a CEB para o fornecimento de energia
elétrica (Contrato nº 22/2011) e a manutenção do sistema de iluminação Pública do Distrito Federal (Contrato nº 21/2012), cuja
responsabilidade foi determinada para esta Pasta a partir de 11/06/2015, DODF nº 115, de 17/06/2015. As execuções
totalizaram, de junho/julho a dezembro no âmbito desta Pasta, o consumo de 215.480.519 KW/h e a manutenção de 1.722.165
pontos de iluminação.
Com a atribuição da gestão dos contratos de consumo e manutenção, além do contrato de melhorias/expansão,
a alocação de recursos orçamentários provenientes da Contribuição para Iluminação Pública - CIP, ficou concentrada nesta
Unidade Orçamentária. Houve então a necessidade de verificação junto a CEB da perspectiva de arrecadação dessa receita
para que se pudesse programar os investimentos, haja vista o caráter continuado dos contratos de consumo e manutenção
recepcionados, cujos custos sofreram fortes incrementos, o que limitou a possibilidade de ampliação dos investimentos.
Ressalta-se que o contrato de melhoria/expansão foi firmado em 2012 e a nova gestão prevê formalização de
novo instrumento para agilizar o atendimento à demanda represada. O contrato em vigor apresenta passivos significativos
ainda pendentes de liquidação, por razões técnicas e administrativas advindas de auditorias do TCDF.
Destacam-se em 2015 alguns locais atendidos com implantação, expansão e melhoria no sistema de iluminação
pública no âmbito do Contrato nº 037/2012 e outros locais que foram autorizados para atendimento:
RA

Locais Atendidos Com Obras De Iluminação Pública – Contrato nº 037/2012

Plano Piloto

SQN 105; STJ; Acesso ao Parque da Cidade - Saída 913 Sul; SQN 312; nas vias de acesso entre o Campus Darcy Ribeiro e
a Avenida L2 Norte – UNB; e Praça dos Cristais e trecho da Avenida do Exército em frente à Praça-Etapa 1;

Guará

Living Park; Colônia Agrícola IAPI

Itapoã

Pista de Atletismo de Itapoã.

ParkWay

SMPW - Quadra 04 - Conjunto 02 - Lotes 01, 02 e 03 - Área Verde.

Recanto das Emas

Pista de Skate da Quadra 206/300.

Riacho Fundo

Fórum do Riacho Fundo.

Taguatinga

CSA 01 e 02 e na QSC 19 - Setor Residencial Primavera.

Samambaia

3ª Avenida Oeste, Entre as Quadras 127/327 e 225/227.
Parque Ecológico da Cidade Estrutural, próximo à Fazenda Santa Luzia; e no Beco da Quadra 03, Conjunto 05, Setor Norte
(Antiga Quadra 12 - Conjunto A - Próximo da Escola Centro de Ensino Infantil 01) - Cidade Estrutural.

SCIA

RA

Plano Piloto

Ceilândia

Guará

Locais Autorizados Para Obras De Iluminação Pública – Contrato nº 037/2012
Setor Comercial Sul: Quadras 02, 03 e 04; Quadra 05 no "Buraco do Rato"; nas proximidades e o pátio do estacionamento do
Hospital de Base de Brasília; Quadra 05 (exceto o "Buraco do Rato") e Quadra 06 (apenas o túnel); SGAN 908 – Colégio
Gisno e o UNICEUB; EQN 313/314 e SCRLN 513/514, Asa Norte; e vias de pedestre no Parque Burle Marx no Setor
Noroeste.
SHSN - Via atrás da Fundação Bradesco; e no acesso e no estacionamento público externo do Instituto Federal de Educação
de Brasília – IFB
Área da TASA, fundos dos Postos e Motéis (SPMS); QI/QE 01; QI 10; QI 31/33, próximo ao Ed. Consei; QI 25, próximo à 4ª
DP; QI/QE 18 Complexo Esportivo (Guará I); Proximidades do Fórum – TJDFT e CAVE (Guará II); Proximidades do
Condomínio dos Jornalistas na QE 27 Bloco 10 (Guará II); Proximidades da QI 03 Bloco “O” e Praça (Guará I).

São Sebastião
Trevo da BR-251 com a DF-473 e na DF- 463.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES,
PASSARELAS E VIADUTOS
0001 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES,
PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL
3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL
0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA
CENTRAL- TAGUATINGA
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO
FEDERAL
3878 - INSTALAÇÃO DE QUADRO INFORMÁTIVO SOBRE O
INTINERÁRIO NOS PONTOS DE ÔNIBUS DO DF
3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS
0003 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-SETOR ÁGUA QUENTEDISTRITO FEDERAL
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE
COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO
DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES
3920 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA DF 290 KM 21 VICINAL 383
DISTRITO FEDERAL
4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

957.273

0

0

0

957.273

0

0

0

230.015.140

189.665.946

0

0

230.015.140

189.665.946

0

0

1.800.000

2.234.051

0

0

1.000.000

1.434.051

0

0

800.000

800.000

0

0

1.378.908

0

0

0

1.378.908

0

0

0

135.905.664

102.710.573

1.104.758

964.550

135.905.664

102.710.573

1.104.758

964.550

450.000

0

0

0

350.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

2.738.514

2.006.487

6.487

100.000

2.738.514

2.006.487

6.487

370.606.985

297.349.084

3.111.245

971.038

Realizado até 2015
Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6216

Regionalização

Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público
do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema. (CT 013/2013)
Descentralização de crédito para complementar recurso para construir quatro viadutos
sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras
(573, 574, 575 e 576/2015 - Novacap).

Estágio
Unid.

Quant.

Distrito Federal

Concluída

Un.

17

Águas Claras

Andamento
Normal

m²

1.020

A principal contribuição deste Programa foi o início da construção de quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas
ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras, através da transferência de crédito desta Pasta para a Novacap,
cujos contratos foram recentemente formalizados e as obras estão em andamento.
Como mencionado na análise do indicador do Programa 6208, o Programa 6216 também apresentou situação
de créditos de financiamento e repasse com valores expressivos não realizados. Isto se deveu a situação dos
empreendimentos relativos à implantação do Corredor Oeste como um todo, aí incluído o Túnel de Taguatinga, o qual apesar
de licitação concluída, sofre ação judicial interposta por participantes, o que impede sua adjudicação. Prevê-se que em 2016
possa se dar o lançamento das licitações de obras de trechos do Eixo Oeste, adequadas à auditorias do Tribunal de Contas da
União, que apontou considerações técnicas a serem adotadas.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
0003 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

294.546

295.545

224.389

224.389

294.546

295.545

224.389

224.389

2.350.000

1.100.000

1.100.000

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

3379 - CENTRO CULTURAL PLANALTINA
3381 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL EM PLANALTINA
3382 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CRUZEIRO
8998 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-CONSTRUÇÃO DA
CASA DE CULTURA DE PLANALTINA- PLANALTINA
8999 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-CONSTRUÇÃO DA
CASA DE CULTURA- PLANALTINA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

500.000

0

0

0

1.550.000

0

0

0

300.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

1.000.000

1.000.000

0

2.644.546

1.395.545

1.324.389

224.389

Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6219

Regionalização

Estágio

Descentralização parcial de crédito para reformar o Espaço Oscar Niemeyer, Praça dos
Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília. (CT 550/2014-Novacap)

Plano Piloto

Concluída

Realizado até 2015
Unid.
Quant.
m²

469

Como no exercício anterior as intervenções efetivadas neste Programa restringiu-se à transferência de créditos
desta Secretaria para a Novacap, para a execução das obras de reforma do Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três
Poderes no Eixo Monumental de Brasília e para a construção da Casa de Cultura em Planaltina.

PROGRAMA: 6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0019 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICASDISTRITO FEDERAL
3201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CENTRO CULTURAL DE SÃO
SEBASTIÃO E OUTROS PROJETOS- SÃO SEBASTIÃO
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS- GUARÁ
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
200.000

0

0

0

200.000

0

0

0

3.000.000

443.064

443.064

117.801

3.000.000

143.064

143.064

117.801

0

300.000

300.000

0

2.105.263

101.000

0

0

2.105.263

101.000

0

0

50.000

7.991

7.991

7.991

50.000

7.991

7.991

7.991

1.863.637

0

0

0

1.863.637

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

13.065.627

18.354.904

18.349.280

18.349.280

13.065.627

18.354.904

18.349.280

18.349.280

851.697

667.735

660.013

660.013

851.697

667.735

660.013

660.013

1.000.000

610.351

598.939

534.583

1.000.000

610.351

598.939

534.583

22.146.224

20.185.044

20.059.287

19.669.667
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Descrição dos Principais Investimentos – Programa 6004
Descentralização de crédito orçamentário para elaborar projetos básicos e executivos de
arquitetura e complementares para construção do Ginásio no Complexo Esportivo - Setor
Central do Gama. (CT 670/2013 - Novacap)
Descentralização de crédito orçamentário para elaborar projetos básicos e executivos de
arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I. (CT
670/2013 - Novacap)

Realizado até 2015
Unid.
Quant.

Regionalização

Estágio

Gama

Concluída

Un.

1

Riacho Fundo

Concluída

Un.

1

O Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, promoveu o custeio com vencimentos e benefícios de
pessoal, manutenção dos serviços administrativos, modernização do sistema de informação e capacitação de servidores da
Sinesp.
A ação Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação englobou gastos com suprimentos
para impressoras, tais como: cartuchos de toner, e cilindro para atender as necessidades desta Unidade.
O Decreto nº 36.471 de 30/04/2015 (DODF nº 84 de 04/05/2015) vedou a assunção de compromissos que
gerassem ônus para o GDF, dentre estes figuraram as despesas com cursos, congressos, seminários e eventos afins. Contudo,
cabe destacar que mesmo sem custos para a Unidade, foram qualificados 92 (noventa e dois) servidores desta Pasta,
capacitados por meio da participação em cursos de aperfeiçoamento na modalidade presencial que foram oferecidos pela
EGOV/DF, Órgãos do GDF e da União atendendo as necessidades da Secretaria, conforme tabela a seguir:
Empresa
EGOV/DF – Escola de Governo GDF
Agetop - Agência Goiana de Transporte e Obras e ABDER - Agência Brasileira dos
Departamentos de Estados de Rodagem
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
Secretaria de Proteção e Defesa Civil
Ascom/Sinesp
Novacap – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal
Agefis – Agência de Fiscalização
DER - Departamento de Estradas de Rodagem do DF
SUTI – Subsecretaria de Tecnologia da Informação / Sinesp
ABCR - Associação Brasileira de Concessionarias de Rodovias

Quantidade de Cursos

Número de Servidores

20

36

01

05

01
01
01
01
01
01
01
01
01

11
01
02
07
09
02
02
01
16

01

02

As ações de Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a servidores englobam gastos realizados
com o custeio de pessoal da Sinesp, tais como: vencimentos, contribuições previdenciárias, substituições e auxílios diversos:
creche e natalidade, alimentação e transporte.
A ação Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais englobou gastos realizados com o custeio desta
Unidade, tais como:
 Material de Consumo;
 Serviços de Terceiros – telefonia, correios, serviços de plotagem, manutenção de ar condicionado, e outros;
 Aquisição de Material Permanente – livros jurídicos, cafeteira elétrica, ar condicionado e material
audiovisual.
3. Planejamento e Projetos de Obras
Nas instituições públicas, onde a satisfação das necessidades da sociedade se contrapõem aos recursos
administrados, que são cada vez mais limitados frente à crescente população, resulta obrigatória a gestão sob estes critérios
com a finalidade de aperfeiçoar e maximizar os recursos utilizados na prestação de serviços e produção de bens de uso
público.
Neste diapasão, ao longo do ano de 2015 a Sinesp desenvolveu projetos de urbanismo e infraestrutura para o
Distrito Federal, tendo o cuidado de analisar a qualidade e a compatibilização dos projetos e seus respectivos orçamentos.
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3.1. Acompanhamento, Avaliação e Recebimento dos Produtos do Contrato Geral de Projetos
3.1.1.

Comissões Técnicas para Realização do Trabalho

O acompanhamento do Contrato nº 17/2014-SO requereu a identificação de demandas, na interlocução com
outras áreas técnicas do Governo, além da mobilização de técnicos na análise de Planos de Trabalho e produtos, como parte
das Comissões Técnicas para realizar o trabalho de acompanhamento, avaliação e recebimento dos produtos. Até o momento,
foram instituídas quatro Comissões Técnicas para realizar o trabalho de acompanhamento, avaliação e recebimento dos
produtos deste Contrato.
3.1.2.

Atividades em Andamento

As principais atividades desenvolvidas em 2015 relativas a estudos e projetos deste Contrato foram:
 Drenagem da EPIG; projetos em aprovação;
 Acesso ao Anexo à Câmara Federal - implantação da via SAF Sul e paisagismo da Quadra 2; projetos em
fase de aprovação;
 Paisagismo da Av. Hélio Prates; projeto de paisagismo em fase de aprovação e projetos do canteiro central
dos Trechos 1 e 2 aguardando definição da geometria por parte da Semob;
 Elaboração de projeto executivo de Requalificação da Av. Paranoá; topografia realizada, projeto conceitual
definido para aprovação pelo Grupo de Trabalho de acompanhamento do projeto, formado pela Sinesp, Detran-DF e Segeth;
 Implantação de acesso e Estacionamento no Lote B Cj 02 da Q 11 do SCIA; projetos aprovados
 Projeto executivo para ampliação do Hospital da Criança José de Alencar - SAIN/DF; projetos entregues
aguardando aprovações diversas da Segeth, Detran, DER e Novacap e Caderno de Paisagismo aprovado;
 Readequação do projeto de drenagem Pluvial e Pavimentação do Setor Habitacional Porto Rico; projeto
encaminhado para execução da obra;
 Infraestrutura da Av. Marginal à DF 001 próximo ao Condomínio San Diego e Drenagem do Jardim Botânico;
projeto em elaboração;
 Drenagem das Quadras 06, 07, 09, 11, 12 e 13 do Setor de Mansões do Park Way; projeto em elaboração;
 Mobilidade - Águas Claras; projeto em elaboração;
 Paisagismo Buritizinho; projeto em elaboração; e
 Geométrico e Pavimentação da via que liga a DF-190/BR 070; projeto em elaboração.
3.1.3. Demandas em Análise
No tocante a demandas por estudos e projetos com possibilidade de eventual inclusão neste Contrato, esta
Secretaria destaca os itens listados abaixo:
 Projeto do Parque Sul - Águas Claras;
 Readequação de projeto de drenagem pluvial nas quadras SQN 107 e 109;
 Readequação do projeto de drenagem no SAPS, Áreas Especiais ”A” a “I” no SIA;
 Reavaliação do sistema de drenagem pluvial nas quadras AR-9, AR-11 e AR-13 e elaboração de projeto de
drenagem na UPA de Sobradinho;
 Readequação do projeto de drenagem pluvial, na QI 03 Conjunto 08; QL 01 Conjunto 05; QL 01 Conjuntos
07 e 08; acesso QI/QL 03 e QI 03 Conjuntos 01 e 03 do Lago Norte;
 Projeto de drenagem e readequação de drenagem no SHIN QI e QL 10, 12, 14, 16 e MI e ML 4, 7 e 8;
 Elaboração do projeto de drenagem da Quadra 09 do SCIA;
 Elaboração de projeto de drenagem pluvial nas Quadras 7, 9, 11 e 13 do MSPW;
 Readequação de Projeto de Drenagem Pluvial para a QI e QL 26 do Lago Sul/DF;
 Projeto de drenagem pluvial- Complementação de rede no entorno imediato ao Centro de Ensino do Lago
Sul - CEl situado na QI 13 Conjuntos 01 a 07, 09, 10 e 11 e QL 14 Conjuntos 04 a 08;
 Projeto de drenagem na QI 23 Conjuntos 07, 08, 10, 11, 12, 13 e QL 22 Conjuntos 05,06 e 07 no Lago Sul;
 Setor de Chácara - Módulo K - Estância Planaltina (Chapadinha);
 Projeto de drenagem pluvial no Setor Tradicional- AE 05, em Brazlândia;
 Readequação da drenagem pluvial para Águas Claras e elaboração de projeto para a QS 01 e 03 em
Taguatinga;
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 Projeto de Drenagem Pluvial para Quadra 10 Conjunto 01 Lotes 1 a 5, Conj. 2 Lotes 3 a 6, Quadra 12 Conj.
03 Lotes 0 a 10, Conj. 04 lotes 1 a 6, Conj. 02 Lotes 1 e 2 e Chácaras do Conjunto 1/3 da Quadra 12 do MSPW;
 Execução de Drenagem Pluvial no SHIS QI 7 Conjunto 11 - Lago Norte;
 Readequação de drenagem na QS 05 Rua 400 e 800-Areal, em Taguatinga;
 Projeto de drenagem na QSF e QSE, em Taguatinga;
 Readequação dos projetos de drenagem pluvial e readequação dos Lançamentos 3, 11 e 14, em
Samambaia;
 Readequação de drenagem na Área Especial 2A, no Guará;
 Readequação de drenagem pluvial na QE 32 - Guará II;
 Readequação de drenagem pluvial na QI 21 Conjunto 11- SHIS, Lago Sul;
 Readequação de drenagem nas Quadras QE 17 e QE 19, no Guará; e
 Elaboração de projeto de drenagem pluvial para a Quadra 26 SMPW.
Essas demandas listadas representam elementos avaliados que são compatíveis com o Contrato nº 17/2014-SO
e podem vir a integrá-lo na capacidade de absorsão deste Contrato, limitada ao valor contratado e a disponibilidade
orçamentária e financeira. Devido ao volume da demanda por projetos, a Sinesp tem como meta, e já iniciou, os estudos e
procedimentos que permitam nova licitação para contratação de empresa especializada para realização dos serviços.
3.2. Coordenação do Grupo de Trabalho para Implantação do Corredor Oeste de Transporte
Foi dada continuidade à Coordenação do Contrato nº 013/2013, que trata da elaboração dos projetos executivos
para a implantação do Corredor de Transporte Público do Eixo Oeste. Este Corredor abrange 17 (dezesete) trechos que
compreendem da Avenida Hélio Prates em Ceilândia, passando pela Avenida Samdu Norte e Comercial Norte em Taguatinga,
até a Estrada Parque de Indústrias Gráficas no Plano Piloto. Inclui ainda as interseções da Avenida Hélio Prates com a DF-001
(Pistão Norte); das Avenidas Samdu Norte e Comercial Norte com suas vias locais e coletoras; da Estrada Setor Policial Militar
com as vias W3-Sul,a Via de Ligação do Terminal da Asa Sul e o Setor de Múltiplas Atividades Sul; além de vias
complementares a todo o sistema, com vistas à operação do sistema de transportes coletivos de massa proposto pelo
Programa de Transportes Urbanos do DF – PTU/DF.
Os produtos entregues foram analisados por comissão interinstitucional, anteriormente instituída por meio da
Portaria-SO nº 44/2013, com representantes de diferentes órgãos setoriais.
Foram entregues completos os produtos para implantação do Corredor Oeste:
 Projeto Executivo de Readequação de trecho do Sol Nascente em Ceilândia;
 Projeto Executivo de Readequação da Avenida Hélio Prates;
 Projeto Executivo de Paisagismo da ESPM no Plano Piloto;
 Projeto Executivo da EPIG no Plano Piloto, incluídos paisagismo e passarelas;
 Projeto Executivo de Readequação do SMAS e Hípica, Plano Piloto;
 Projeto Executivo de Readequação da Interseção da EPTG com a EPCT em Taguatinga;
 Projeto Executivo de Readequação da Interseção da Hélio Prates com a EPCT em Taguatinga; e
 Projeto Executivo de Readequação das Avenidas Comercial e Samdu Norte.
Os projetos executivos já foram entregues estando pendente o projeto final de drenagem pluvial do Trecho 5 Interseção da Hélio Prates com a EPCT em Taguatinga, devidamente adequado às exigências da Novacap, e, o projeto final
das obras de arte especiais, correspondentes aos viadutos da ESPM, ainda em análise por esta Secretaria. Com relação aos
orçamentos, se encontram em ajustes finais, em decorrência de exigências e recomendações dos órgãos de controle. O
contrato teve seus prazos de execução e vigência prorrogados para fevereiro de 2016. Cabe lembrar que o contrato ficou sem
empenho durante o primeiro quadrimestre do ano, tendo em vista a reavaliação determinada pelo Decreto nº 36.246 de
02/01/2015.
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3.3. Projetos de Revitalização da Orla do Lago Paranoá
Em exercícios anteriores foram desenvolvidos diversos projetos de urbanização para a revitalização da orla do
Lago Paranoá, como o projeto de urbanização Marina Sul ao lado da ponte Presidente Médici, em fase de licitação para
execução das obras.
No projeto do Mirante do Lago Norte foi verificado uma interferência de adutora de água potável da Caesb. Este
projeto está sendo readequado de forma a evitar remanejamentos da adutora, prejudicial ao abastecimento da cidade.
Para a Península dos Ministros, após a retirada das invasões em área pública, foi criado um grupo de trabalho,
objetivando dar continuidade à urbanização do local, em curso naquela localidade. O projeto denominado Parque da Península
dividiu a região em três áreas distintas, como segue, em conformidade com as características físicas da localidade:
 Parque da Asa Delta: espaços para treinamento de voo livre em áreas onde foram plantadas grama. Nesta
localidade a vegetação mais alta possui a tendência de formação de moldura ao ambiente esportivo. Deverá ser definida uma
urbanização preservando este modelo, com espaços aéreos livres;
 Orla Oeste do Parque da Península: com passeios públicos, ciclovia, iluminação e paisagismo; e
 Orla limítrofe ao Pontão Sul: região com muitas construções que poderão ser aproveitadas para um espaço
gastronômico.
3.4. Projetos
3.4.1..Drenagem
Foram analisadas e encaminhadas à Novacap para revisão, várias atualizações de orçamentos e verificações
da necessidade de licenciamento ambiental de projetos de drenagem pluvial, como listado:
Cidade
Plano Piloto
Gama
Taguatinga
Brazlândia
Sobradinho:
Planaltina
Paranoá
Núcleo Bandeirante
Ceilândia
Guará II
Samambaia
Santa Maria
Recanto das Emas
Lago Sul
Lago Norte
Águas Claras
Varjão
SMPW
SIA

Local
SQN 107 e 109; SQN 402; e SQN 214 Bloco G e EQN 214/215
EQ 22/24 do Setor Leste; e EQ 22/25 e Quadra 37
QNM 34 Conj. H-2 e I-2, Área Especial 1 a 3 e 7 a 1; QSF e QSE; Quadra 01 e 03; e QNG,QNH,Cemitério, S.Oficina e trecho da
BR-070;
Setor Tradicional
9,11 e 13 e UPA; Avenida Central CJ 2, 5, AR-10; e Condomínio Vale das Acácias
Condomínio Estância Planaltina; e Condomínio Vila Dimas Conjunto D
Trecho 01 do Setor Habitacional São Bartolomeu
Bueiros na Via FZNB 01
QNN 06 Conjunto D; QNP 34 Conjunto F; e QNP 28 Conjunto Q
QE 32; Área Especial 2 A; QE 17 e QE 19; e QE 46
Lançamentos 3, 11 e 14; e Parque Três Meninas na QR 607/409
Via Santa Maria à DF 290
EQ 802/804
QI e QL 26; QI 23 Conj.7, 8, 10, 11,12 e 13 e QL 22 Conj. 05, 06, 07; QI 13 e QL 14; QI 21 Conjunto 11; QL 24 Conj. 1 a 4; QI 25
Conj. 4 a 7 e Chácaras. 13 a 18; QI e QL 28 e QI 29 Conj. 7 a 16; QI 15 Conj. 1 a 19, 21, 23, 30 e 33 a 72 e Conj. 6, 7, 10, 12, 14
e 16; QI 19 Lote L via de Acesso; QI e QL 28; e QI 21;
QI 07 Conjunto 11; QI e QL 10, 12, 14 e 16 e MI e ML 4, 7 e 8; QL 11 Conjunto 01; QI 03 Conj. 8; QL 01 Conj. 5; QL 01 Conj. 7 e
8, Acesso QI/QL 3 e QI 3 Conj. 1 e 3; e QI/QL 14
Quadra 05 Ruas 400 e 800; Toda Águas Claras; e QS 11 via paralela aos conjuntos H,K e R
Quadra 03/05
Quadra 10 e 12; Quadras 7, 9, 11 e 13; Quadra 26; e Quadra 17
Quadra 09; e Área Especial de “A” a “I”, Trecho 1

Já para fins de anuência, consultas e informações técnicas, foram analisados e encaminhados vários processos
a diversos Órgãos, como segue:
Respostas do Ministério Público sobre: Drenagem Pluvial da Faixa 13 Sul, do antigo Programa Águas do DF no Plano
Piloto, atualmente Drenar DF; e Drenagem na QI/QL 23; e
Resposta do IPHAN sobre: Drenagem Pluvial por Bacia de retenção na Faixa 01 e 02, do Programa Águas do DF no
Plano Piloto, atualmente Drenar DF.
3.4.2. Urbanização de Espaços Livres
Destaca-se que ao longo do ano de 2015 foram elaborados os seguintes projetos:
 Projeto de Revitalização da Avenida Paranoá;
 Projeto de Paisagismo da Avenida Hélio Prates;
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 Praças em diversos locais do Distrito Federal;
 Sistema Viário do Setor de Administração Federal Sul (SAF-Sul) no Plano Piloto;
 Diversos locais do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek foram objetos de estudos (Parque Ana Lídia,
Parque do Castelinho, Pistas de Cooper e Ciclovia, Áreas das Churrasqueiras), entretanto, com a proposta de a gestão do
parque ser transferida para a iniciativa privada pelo Governo do Distrito Federal, os projetos não foram encaminhados para
execução; e
 Comissão Técnica de Articulação Interinstitucional para a Política Cicloviária no DF (Coteciclo), com
participação na discussão de legislação específica e elaboração de propostas técnicas para sinalização de projetos cicloviários;
neste fórum também se discutiu os projetos cicloviários em andamento pelo Governo de Brasília, como a ciclovia da EPTG, a
ciclovia de Vicente Pires, etc.
3.4.3. Acessibilidade
A adequação dos espaços públicos às normas de acessibilidade é um direito de todo cidadão assegurado pela
legislação vigente. De acordo com o Código de Edificações do Distrito Federal, edifícios reformados têm obrigatoriamente de
se adequar a essas normas. Devido a isso, diversos projetos em andamento pelo governo tiveram de ser adequados e
revisados pela equipe técnica desta Secretaria: Reforma do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Reforma da Vila
Olímpica de Brazlândia; Reforma do Teatro Nacional de Brasília; Reforma da Casa de Dança; Ginásio de Esportes do
Paranoá; e Reforma do Museu de Arte de Brasília.
3.4.4. Projetos Diversos
Projetos desenvolvidos nesta Secretaria:
 Rotatória, Q19 – Reformulação de acesso à via, implantação de rótula;
 SHTN Trecho 1 – Reformulação de sistema viário, implantação de rótula e via de acesso, construção de
calçadas e paisagismo;
 Setor P, Ceilândia – Reformulação de sistema viário para adequação ao sistema de transporte público,
construção de calçadas e ciclovias,
 SIN, SIA – Reformulação de sistema viário, construção de rótula, construção de calçadas e ciclovias;
 Setor Comercial Sul – reformulação dos estacionamentos públicos, construção de calçadas;
 Vicente Pires – Adaptação do sistema viário;
 Taguatinga – Adaptação do binário entre Samdu e Comercial;
 Taguatinga – Estudo para implantação do estacionamento Centro Administrativo do DF;
 Cidade dos Meninos, Núcleo Rural Monjolo – as-built e readequação de projeto;
 Drenagem Porto Rico – Reajuste do cálculo do quantitativo de pavimentação e drenagem; e
 Espaço Cultural Renato Russo – Implantação de projeto de acessibilidade.
3.5. Gerenciamento de Demandas de Projeto
Foram realizadas análises de viabilidade de expedientes variados, que compreenderam procedimentos para
tornar viável as execuções das referidas obras e sistematizações do estágio de desenvolvimento de cada uma das ações,
dentre elas:
Cartas nº
19 e 85/2015
21 e 66/2015
23/2015
25 e 69/2015
27/2015
29 e 70/2015
31/2015

Local
QSF e QSE em Taguatinga
Quadra 05 Ruas 400 e 800 em Águas Claras
Quadra 10 e 12 no SMPW
QI e QL 26 no Lago Sul
Condomínio Estância Planaltina em Planaltina
QI 13 e QL 14 no Lago Sul
Quadra 09 no SIA
QI 03 Conj. 8; QL 01 Conj. 5; QL 01 Conj. 7 e 8, Acesso
QI/QL 3 e QI 3 Conj. 1 e 3 no Lago Norte
Área Especial A a I, Trecho 1 no SIA
QI 21 Conjunto 11 no Lago Sul
Área Especial 2 A no Guará II

Cartas nº
20/2015
22/2015
24/2015
26/2015
28 e 67/2015
30 e 68/2015
32/2015

41/2015

Quadra 26 no SMPW

53 e 82/2015

54/2015

QL 24 Conj. 1 a 4; QI 25 Conj. 4 a 7 e Chácaras de 13 a 18,
no Lago Sul

33/2015
35/2015
37/2015
39 e 84/2015

34/2015
36 e 90/2015
38/2015
40 e 83/2015

59/2015

Local
Lançamentos 3, 11 e 14- em Samambaia
QI 07 Conjunto 11- Carta 22/2015 no Lago Norte
Toda Águas Claras e Quadra 01 e 03 em Taguatinga
Setor Tradicional em Brazlândia
QI 23 Conj. 7, 8, 10 a 13 e QL 22 Conj. 5 a 7 no Lago Sul
Quadras 7, 9, 11 e 13 no SMPW
QI e QL 10, 12, 14 e 16 e MI e ML 4, 7 e 8 no Lago Norte
AR 9,11 e 13 e UPA em Sobradinho
SQN 107 e 109 em Brasília
QE 32 no Guará II
QE 17 e QE 19 no Guará II
QNG, QNH, Cemitério, Setor de Oficina e trecho da BR-070
em Taguatinga
QI e QL 28 e QI 29 Conj. 7 a 16, no Lago Sul
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Cartas nº
72/2015

Local
QI 15 Conj. 1 a 19, 21, 23, 30 e 33 a 72 e Conj. 6, 7, 10, 12,
14 e 16 no Lago Sul

Cartas nº

Local

76/2015

QL 11 Conjunto 01 no Lago Norte

86/2015

EQ 22/24 do Setor Leste no Gama

87/2015

QNM 34 Conj. H-2 e I-2, Área Especial 1 a 3 e 7 a 10 em
Taguatinga

88/2015

Trecho 01 do Setor Habitacional São Bartolomeu no
Paranoá

89/2015

QI 19 Lote L Via de Acesso no Lago Sul

Essas demandas em geral requerem projetos técnicos para programação das respectivas obras e, como
atualmente apenas o Contrato nº 17/2014-SO pode vir a absorvê-los, há a necessidade de contratação de novo instrumento
que permita contemplar suas realizações.
3.6. Análise de Orçamentos
A Secretaria desenvolveu análises específicas vinculadas a diversos orçamentos, como segue:
 Acompanhamento dos assuntos relacionados à Obra do Túnel de Taguatinga e elaboração do seu projeto
executivo, tais como: orçamento, licitação, demandas da CEF e órgãos de controles (TCDF);
 Contrato do orçamento do Túnel de Taguatinga;
 Vistoria na obra paralisada da Cidade dos Meninos, no Núcleo Rural Monjolo, Chácara 22, Recanto das
Emas, bem como, acompanhamento dos orçamentos relativos a continuidade da obra;
 Demandas dos orçamentos de Pavimentação e Drenagem do Sol Nascente Trecho 2 e Trecho 3, em
Ceilândia;
 Análises dos orçamentos do Centro Urbano de pavimentação, drenagem e meios fios: Quadras 101, 102,
301, 302 e Quadras 101 (SESC) a 109, em Samambaia;
 Análises dos orçamentos dos viadutos sobre a Linha do Metrô na Rua Manacá, Rua 37 Norte e Rua Alecrim,
em Águas Claras;
 Análise do orçamento obras de pavimentação, drenagem, sinalização do Porto Rico – Santa Maria;
 Análises dos orçamentos da obra de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Paisagismo das obras do
Hospital da Criança José Alencar e Noroeste;
 Análises do orçamento da complementação do sistema viário da ESPM com o TAS (T 15 – Eixo Oeste); e
 Análises do orçamento da complementação do SMAS e HÍPICA (T 16 – Eixo Oeste).
3.7. Acompanhamento do Projeto do Centro Administrativo
O Governo do Distrito Federal demandou do Consórcio Centrad alterações no projeto executivo do Centro
Administrativo do Distrito Federal, que está em procedimentos de finalização. Essas demandas geraram propostas de aditivos
financeiros ao Contrato de Concessão Administrativa para Construção, Operação e Manutenção do Centro Administrativo do
Distrito Federal. Em novembro de 2015 a Sinesp analisou os quantitativos e preços unitários dos itens que envolvem obras
civis que foram realizadas na Rodoviária Provisória de Taguatinga, adjacente ao CADF, com a conferência da compatibilidade
entre os valores e os projetos apresentados, para subsidiar as decisões sobre os aditivos contratuais.
3.8. Acompanhamento Ambiental
A Sinesp estruturou-se para acompanhar os assuntos relativos ao meio ambiente e, a partir de agosto de 2015,
passou a conduzir a gestão ambiental integrada, a elaboração e implementação de estratégias sustentáveis, especialmente no
que tange as etapas de licenciamento e a fiscalização no âmbito de sua atuação e competências. Foram então realizadas
diversas atuações especificas das quais destacam-se as abaixo mencionadas.
 Gestão e ações junto ao órgão ambiental para emissão das licenças ambientais necessárias para
prosseguimento das obras e empreendimentos de interesse da Secretaria, tais como: Drenar DF - Faixa 1 e 2 Norte; Drenar
DF - Faixa 10 e 11 Norte; Drenar DF - Faixa 13 Sul; Drenar DF – Taguatinga; drenagem e pavimentação do Setor
Habitacional Porto Rico; drenagem e pavimentação do Setor Habitacional Bernardo Sayão; drenagem e pavimentação do
Setor Habitacional Buritizinho; Setor Habitacional Vicente Pires – Gleba 1; Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG; Túnel
de Taguatinga; e Levantamento das cascalheiras licenciadas no Distrito Federal e Entorno;
 Gestão junto aos órgãos correlatos na questão de resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal, realizando
as seguintes ações:
o Transferência para a Sinesp do Comitê Gestor de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do
Distrito Federal – CORC/DF, criado pela Lei nº 4.704, tendo em vista o disposto no Art. 14º XI § 2º da referida Lei;
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o Inicio da discussão sobre a regulamentação das Áreas de Transbordo Triagem e Reciclagem – ATTRs no
âmbito do Distrito Federal;
o Elaboração de Termo de Referência para licitação das ATTRs;
o Cessão de uso das áreas destinadas à instalação de seis ATTRs;
o Publicação, em conjunto com a ADASA, do edital de contratação de consultoria especializada para apoiar a
elaboração do Plano Distrital de Saneamento Básico do Distrito Federal – PDSB;
o Apoio à reestruturação do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da
Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap DF/GO), exercendo inclusive a Coordenação do Grupo de Trabalho;
o Apoio à realização da Conferência Regional do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das
Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap-DF/GO); e
o Apoio à Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das
Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap-DF/GO), que contou com a participação dos prefeitos,
secretários dos municípios da RIDE/DF e os representantes dos estados de Goiás e do Distrito Federal, além da homologação
do Superintendente do Corsap-DF/GO;
 Coordenação de Conselhos e Grupos de Trabalho, tais como: Comitê Gestor de Resíduos da Construção
Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal – CORC/DF; Conselho de Limpeza Urbana – Conlurb; Comissão Técnica de
Elaboração do Pdgirs/PDSB; Grupo de Trabalho do Corsap-DF/GO (GDF); e Câmara Técnica de Saneamento Básico - CTSB,
do Conselho de Recursos Hídricos CRH; e
 Participação em Conselhos e Grupos de Trabalho, a saber: Comissão Orla Livre; Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal - Conam; Conselho de Desenvolvimento e Política Rural; Conselho de Recursos Hídricos – CRH;
Grupo de Trabalho (2107 - Geral); Grupo de Trabalho (2107 - Fiscalização); Grupo de Trabalho de Transição para o Aterro
Oeste; Grupo de Trabalho do Corsap DF/GO (Municípios); e Zoneamento Ecológico–Econômico – ZEE.
3.9. Gerenciamento de Demandas de Obra
A Sinesp recebeu e atendeu divesas demandas das Regiões Administrativas do DF, de Comunidades do DF e
Emendas Parlamentares, que foram analisadas e avaliadas. Posteriormente esta Pasta providenciou a organização e
planejamento para implantação dos pedidos, com cadastramento das solicitações, vistoria e análise dos pleitos recebidos.
As demandas mais frequentes aconteceram nas áreas de drenagem pluvial, pavimentação, calçadas (a maior
parte das solicitações), implantação de estacionamentos, manutenção de equipamentos públicos, instalações de pontos de
encontro comunitários - PECs, construção de quadras poliesportivas, parque infantil, campos de grama sintética e iluminação
pública.
O atendimento concentrou-se:
 Na retomada da manutenção de equipamentos públicos, com preparação para nova licitação;
 Na elaboração de cadastro de endereçamento para subsidiar o início do programa de construção e
recuperação de calçadas em todas as Regiões Administrativas do DF, com os procedimentos licitatórios já encaminhados à
Diretoria de Urbanização da Novacap;
 Na preparação para execução de bases e aquisição de novos equipamentos de PECs, parques infantis e de
kit para malhação; e
 Nos projetos para construção de pontes em diversos locais do DF.
Identificou-se também a carência de captações de drenagem pluvial nos Lagos Norte e Sul e, para seu
atendimento, deverão ser confeccionados projetos executivos que permitam as implantações.
4. Destaque dos Empreendimentos Executados
A Sinesp celebrou 12 (doze) contratos no exercício de 2015, sendo que desses, dois foram repassados pela
Casa Civil do GDF a esta Pasta. Quanto ao andamento, nove contratos encontram-se em plena execução e três outros,
celebrados no mês de dezembro de 2015, em fase de início.
Dos contratos, provenientes de exercícios anteriores, que totalizaram 40 (quarenta), 25 (vinte e cinco)
encontram-se em execução, 10 (dez) foram concluídos, quatro foram rescindidos e um não foi iniciado. Dessa forma, nesse
exercício, a Secretaria exerceu o acompanhamento e fiscalização de 51 (cinquinta e um) contratos provenientes de exercícios
anteriores bem como os celebrados neste exercício.
4.1. Principais obras encampadas em 2015
A Secretaria revisou os contratos de obras iniciadas em anos anteriores, deu continuidade as de interesse do
Governo, sob novas condições, e realizou a contratação de relevantes obras e serviços, entre os quais se destacam aqueles
cujas atividades foram iniciadas e são de grande importância para a comunidade. A seguir, relacionam-se os principais
contratos celebrados neste ano e, em seguida, aqueles que se destacam de exercícios anteriores.
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4.1.1. Principais Contratos Firmados em 2015
 Requalificação de áreas públicas com pavimentação asfáltica, passeios e ciclovias no Setor Complementar
de Indústria e Abastecimento, Contrato nº 001/2015, no valor de R$ 9.403.667,88;
 Execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no Setor
Habitacional Sol Nascente – Trechos 02 e 03 em Ceilândia, respectivamente aos Contratos nº 002/2015 e 003/2015, no
valor total de R$ 146.056.781,39; e
 Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais
no Setor Habitacional Vicente Pires – Lotes 01, 02, 03, 06 e 07, respectivamente aos Contratos nº 008, 009, 010, 004 e
005/2015, no valor total de R$ 183.484.931,36.
4.1.2. Contratos Repassados para Sinesp em 2015
 Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de energia
elétrica do Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, Contrato nº 022/2011-Sinesp/CEB, no valor de R$
160.724.956,05; e
 Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes à manutenção do Sistema
de Iluminação Pública do Distrito Federal, Contrato nº 021/2012-Sinesp/CEB, no valor de R$ 22.032.542,88.
4.1.3. Principais Contratos Oriundos de Exercícios Anteriores
 Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em diversos locais do Distrito
Federal, Contratos nº 035 a 045/2013, no valor total de R$ 15.193.251,33;
 Construção de pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente,
Trecho 1, em Ceilândia, Contrato nº 015/2014, no valor de R$ 44.084.456,35;
 Desenvolvimento de serviços especializados de consultoria para a elaboração de levantamentos
preliminares; levantamento planialtimétrico cadastral; estudos geológicos e geotécnicos e terraplenagem; adequação de
projetos de urbanismo; projeto de readequação de drenagem, projetos de pavimentação, projetos de sinalização estudo de
tráfego e micro simulação dinâmica dos projetos executivos de obras de arte especiais e orçamentos no Distrito Federal,
Contrato nº 017/2014, no valor de R$ 12.433.653,35;
 Construção da via de acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá, Contrato nº 008/2014, no
valor de R$ 7.900.163,07;
 Construção de uma nova pista de caminhada no Parque da Cidade, no Plano Piloto de Brasília, Contrato nº
018/2014, no valor de R$ 5.264.835,92; e
 Construção de Praça da Juventude (mini Vila Olímpica), com a implantação de pista de caminhada, campo
de futebol society, quadra coberta, vestiários e área de convivência da 3ª idade, na Quadra 23 do Itapoã, Contrato nº 006/2014,
no valor de R$ 1.983.667,10.
Resssalta-se que existiram contratos que foram suspensos no início do exercício 2015, ou que apresentaram
em seu desenvolvimento problemas técnicos, legais e/ou financeiros, os quais demandaram esforços desta Secretaria nas
tentativas de solucionar os problemas e eliminar as diversas dificuldades. Em alguns casos os contratos puderam ser
retomados após as suspensões, alguns com andamento para o próximo ano e outros com as conclusões devidas caso a caso.
Apesar dos esforços, alguns contratos necessitaram rescisões pelas impossibilidades de se adequarem às condições do GDF
para se dar continuidade a obras iniciadas anteriormente.
4.2. Centro Administrativo do Distrito Federal - CADF
4.2.1. Modelo de Parceria e Acompanhamento do Contrato
As Obras do Centro Administrativo compreendem a construção de edificações destinadas às Secretarias e
órgãos do GDF, a saber:
 10 (dez) blocos com térreo e mais três pavimentos, alguns com subsolo;
 04 (quatro) blocos com 15 (quinze) pavimentos;
 Bloco destinado à governadoria;
 Bloco destinado ao centro de convenções e serviços;
 Centro de convivência;
 Garagem; e
 Shopping; central de utilidades, que abriga equipamentos do complexo e passarelas.
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 Área total construída de 182.667,26 m².
As ações desenvolvidas se basearam em vistorias realizadas pelos servidores integrantes da Comissão de
Acompanhamento, designados pelo Secretário desta Pasta 1 , e na emissão de relatórios de acompanhamento que são
encaminhados à Executora de Contrato de Parceria Público – Privada.
Estágio das Obras – Etapa I e II em fase de recebimento pela Comissão de Acompanhamento.
Figura 1 - Leiaute do Empreendimento

4.2.3. Status da Obra
FASE I:
Discriminação

Área Construída (m²)

Garagem

22.099,95

Secretarias (blocos G, H K e L)

15.650,30

Ligações entre os Blocos G e H

2.330,26

Helioponto

760,50

Torre de circulação5

449,00

Capela

99,40

Central de Utilidades

2.228,00

Áreas de Convívio

7.007,00

Bloco B (Centro de Convenções)

8.498,09

TOTAL - FASE I

59.280,02

FASE II:
Discriminação

1

Área Construída (m²)

Discriminação

Área Construída (m²)

Governadoria (Bloco A)

7.766,80

Passarelas

508,65

Bloco I

3.807,18

Passarela1

220,15

Bloco J

3.815,28

Passarela2

220,35

Comissão de Acompanhamento instituída por meio da Portaria nº 52 de 02/05/2013, complementada pela Portaria nº 067/2013 de 18/06/2013.
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Discriminação
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Área Construída (m²)

Ligações entre os Blocos I e J

2.544,95

Passarela 3

Centro de Convivência

7.143,97

Marquises Diversas

1.969,00

68,15

Bloco M

15.501,77

Bloco C

3.874,88

Bloco N

15.501,77

Bloco D

3.882,98

306,42

Bloco E

3.874,88

Bloco O

15.501,77

Bloco F

3.882,98

Bloco P

15.501,77

Ligação entre os Blocos

1.743,38

Na hora

2.071,60

Hall dos Elevadores dos Blocos M e N

Hall dos Elevadores dos Blocos O e P
Bloco Q

306,42
13.372,14

TOTAL – FASE II

123.387,24

As providências relacionadas ao recebimento das obras do CADF, pela Sinesp, iniciaram-se em 03/12/2014. No
entanto, existe a necessidade do Consórcio Centrad executar os serviços não concluídos que dependem do Plano de
Ocupação a ser fornecido pelo Governo do Distrito Federal. As atividades referentes à obra do CADF foram paralisadas em
fevereiro deste exercício.
No final do exercício de 2015, além da situação acima descrita, restaram algumas questões ainda a serem
dirimidas vinculadas à ocupação do CADF, tais como:
 Habite-se (processo em Julgamento);
 Contrato de Garantias (Terracap);
 Implantação do Relatório de Impacto de Trânsito (pendente de manifestação da PGDF);
 Infraestrutura da Energia Elétrica do CADF (pendente de manifestação da PGDF);
 Obras Civis/Blindagem/Soluções de Instalação (aditivo em análise);
 Mobiliário (processo em análise).
4.3. Implantação e Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Sistema InfObras
As ações efetuadas na área de tecnologia da informação em 2015 foram divididas nas áreas de gestão, infraestrutura, desenvolvimento e suporte. Buscou-se a orientação definida pela governança de Tecnologia da Informação, tendo
como motivação o guia COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) de boas práticas. Nesse contexto,
implantou-se o Comitê de Tecnologia da Informação da Sinesp (Portaria nº 64/2015) de importância destacada para o
desenvolvimento da área nesta Pasta.
Quanto às ações realizadas na área de gestão, destacam-se: orientação por projetos, através da utilização da
Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP (MGP-SISP) e da ferramenta livre dotProject, implantada pela própria
equipe e sem custo de licenças para a Secretaria. No que tange à Segurança da Informação foram efetuadas duas palestras
como forma de conscientização, além de ações de infraestrutura como revisão de senhas de acesso a servidores, configuração
de nova rede wi-fi (segregada da rede cabeada) e sistema de voucher para acesso a wi-fi por visitantes.
Relacionadas à infraestrutura destacam-se a configuração de e-mail institucional (@sinesp.df.gov.br), a fim de
proporcionar a comunicação institucional de forma eficiente, a adoção de ferramentas livres de monitoramento de rede (Zabbix,
Cacti, Nagios, Log Analyser) totalmente configuradas pela equipe da Sinesp, sem custos de implantação, e a utilização de
espaço de armazenamento localizado na Seplag para cópias de segurança. Por fim, iniciaram-se os estudos e a configuração
de uma nova infraestrutura de redes, mais moderna e segura, prevista para implantação em março de 2016.
Quanto ao desenvolvimento, foram implantadas diversas melhorias no InfObras, o Sistema que objetiva
controlar e gerir os documentos relacionados às obras públicas, tais como:
 Alterações de leiaute de telas visando mais usabilidade do sistema;
 Implementação de relatórios gerenciais;
 Várias melhorias nos módulos de Ouvidoria, incluindo o trâmite de solicitações entre a Ouvidoria e a
Subsecretaria de Cidades;
 Revisão do módulo de Contratos, com inclusão de novos campos, melhoria de interface, revisão de cálculos,
dentre outros;
 Correções diversas no sistema; e
 Integração com o Sistema SIGGo.
No que tange o InfObras, ampliam-se os desafios para o exercício seguinte dos quais destacam-se:
 Definições de perfis dos usuários e personalização para cada unidade;
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 Criação de dashboard com situações em tempo real (sala de situação da Sinesp e outras unidades);
 Módulo de Inteligência de Negócios (BI – Business Intelligence);
 Ampliação do armazenamento do sistema;
 Centralização dos dados dos sistemas utilizados no GDF referentes às obras públicas (Web Service, com
alinhamento e integração entre bancos de dados);
 Desenvolvimento de módulo mobile para mapeamento e vistoria de obras;
 Melhoria dos módulos existentes;
 Produção de relatórios personalizados que atendam aos pedidos dos setores;
 Criação do módulo de convênios;
 Integração do SIGGo para empenho, medição e nota de lançamento a cada 12 horas;
 Integração com I3GEO utilizando base local;
 Inclusão de plantas (tipo “.shp”, “.kml”) no mapa, para análise e cruzamento de dados mapeados com
I3GEO; e
 Criação de módulo de impressão de telas para inclusão em processos.
No mês de setembro a equipe técnica ministrou treinamento do módulo de Contrato para usuários internos.
Outro projeto da área de desenvolvimento, em parceria com a Ascom/Sinesp, foi a elaboração da Intranet da Secretaria.
Sendo assim, os projetos realizados pela área de tecnologia da informação estão resumidos na seguinte tabela:
Nome Do Projeto

Início

Fim

DEV001 - Intranet

13/03/2015

08/05/2015

INF000 - Documentação Rede Atual

13/03/2015

13/04/2015

INF001 - Monitoramento - Zabbix

13/03/2015

INF002 - Monitoramento - Cacti
INF003 - Monitoramento - Nagios
INF004 - Rede Sem Fio - WiFi
INF005 - Backup

Nome Do Projeto

Início

Fim

INF008 - Sistema de Voucher

03/08/15

31/08/2015

INF009 - Sala Reunião

01/09/15

10/09/2015

13/06/2015

INF010 - Infraestrutura Anexo

01/10/15

21/10/2015

13/03/2015

13/04/2015

INF011 - Banco de Shapes Dados GEO

01/10/15

23/10/2015

13/04/2015

13/05/2015

INF012 - Telefonia IP

05/10/15

24/11/2015

01/04/15

01/06/2015

InfObras versão 2.0

01/04/15

01/06/2015

22/04/2015

30/06/2015

10/03/15

10/06/2015

16/04/2015

16/06/2015

InfObras versão 2.1

INF006 - e-Mail Institucional

11/03/15

11/06/2015

SUP001 - sistema de atendimento a chamados

INF007 - Nova Infraestrutura

18/06/2015

29/04/2016

Por último, quanto à área de suporte foram realizadas a customização e a implantação de ferramenta livre para
atendimento e monitoramento a chamados de TI, denominada OTRS, implantada em julho de 2015. Desde a implantação da
ferramenta, a área de tecnologia atendeu a mais de 900 (novecentos) chamados de usuários.
4.4. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H)
A Sinesp, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, visando cumprir o Decreto nº 21.681, de 06/11/2000, a
Portaria Conjunta SO-Seduh nº 10, de 18/10/2006 e a Portaria Conjunta SO-Seduma nº 01 de 11/04/2007, referentes ao
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat - PBQP-H, emitiu 10 (dez) certificados às empresas requerentes.
5.Convênios
5.1. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos e NOVACAP
5.1.1.Cooperação Técnica entre a Sinesp e Novacap
Conforme nos exercícios anteriores, a Sinesp manteve, em vigência com a Novacap, o Convênio nº 155/2009SO/Novacap com a finalidade de estabelecer condições de Cooperação Técnica para elaboração de projetos e execução
indireta de obras e/ou serviços de edificações e de urbanização. O convênio estabelece as obrigações das partes de acordo
com suas cláusulas, e esta Secretaria se reserva o direito de promover licitações e celebrar contratos com empresas, sendo a
Novacap colaboradora na elaboração de projetos, orçamentos, pareceres técnicos e jurídicos, obtenção de licenciamentos
ambientais, elaboração dos editais, realização de licitações e suas homologações, entre outros.
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5.2. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos e Terracap
5.2.1. Convênios de Repasse de Recursos
Considerando repasse de recursos, a Secretaria celebrou convênio com a Terracap cujos detalhes apresentamse na tabela abaixo:
Convênio
001/2015
Sinesp/
Terracap

Objeto

Contrato Vinculado

Elaboração /Revisão de Projetos
CT 017/2014 - Serviços especializados de consultoria para a
de drenagem pluvial,
elaboração de levantamentos preliminares: levantamento
pavimentação e paisagismo para o
planialtimétrico cadastral; estudo geológico e geotécnico,
Setor Noroeste 1º e 2º Etapas.
projetos geométricos e terraplenagem, adequação de projetos.

Valor Repassado /
Realizado

Estágio

877.859,35

Em andamento

(Valores em R$)

Ressalta-se ainda que, no exercício de 2015, foram encerrados os convênios de repasse com a Terracap
conforme listado abaixo:
Convênio

Objeto

Contratos Vinculados

Estágio

CT 8102/2011 - Execução das obras
do Sistema de Abastecimento de Água
do Rio Corumbá, pelo Distrito Federal
001/2010 - Distrito Federal
Execução das obras do Sistema de
por meio da Sinesp/Terracap
CT 8343/2013 - Execução das obras
Abastecimento de Água do Rio Corumbá
(Caesb interveniente)
de construção da Estação de
Tratamento de Água do Sistema
Produtor Corumbá.
CT 097/2009; CT 004/2010
CT 001/2011; CT 002/2011
Construção da Torre de TV Digital,
280/2008 - Distrito Federal
CT 004/2012; CT 016/2012
localizada nos lotes 1/4, Conjunto 01,
por meio da Sinesp/Terracap
Quadra 200, Trecho 02 Setor Habitacional
(Novacap interveniente)
Taquari- DF
CT 13/2014

Convênio rescindido em 22/06/2015,
nos termos da Cláusula Décima
Terceira, nas disposições previstas
no Decreto 35.423 de 15/05/2014 e
na Lei 8.666/1993 - DODF 140 de
22/07/2015
Contratos encerrados
Obra concluída
Há despesas remanescentes
inscritas em Restos a Pagar

(Valores em R$)

Os contratos vinculados do Convênio 280/2008-Sinesp/Terracap estão descritos abaixo:
 CT 97/2009 - Construção de Torre de TV Digital localizada no SHTQ – Taquari, Trecho 02, Quadra 200,
Conjunto 01, Lote1/4, Região Administrativa do Lago Norte;
 CT 004/2010 - Prestação de serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento a fiscalização de
projetos e obras e a implantação do sistema de sensoriamento estrutural necessários a construção da Torre de TV Digital;
 CT 001/2011 - Fornecimento e instalação de torre metálica na Torre de TV Digital;
 CT 002/2011 - Iluminação de realce da Torre de TV Digital;
 CT 004/2012 - Execução de rotatória na interseção da DF 001 (EPCT) com acesso à Torre de TV Digital;
 CT 016/2012 – Fornecimento e instalação de leitos de cabo no interior da Torre de TV Digital; e
 CT 013/2014 - Execução de obras e serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio,
iluminação de emergência e sinalização de saídas de emergência na Torre de TV Digital.
5.2.2. Convênios entre Terracap e Novacap onde a Sinesp é interveniente
Foram firmados novos acordos com participação da Secretaria através de intermediação, apoio e da captação
de recursos no montante de R$ 67.801.268,27 que resultaram em oito convênios assinados junto a TERRACAP. Outros quatro
tiveram adiamento de suas formalizações para o ano de 2016, devido à falta de recursos orçamentários da Terracap. Nos itens
seguintes esses convênios são detalhados assim como os novos acordos com participação da Secretaria.
5.2.2.1. Convênio Nutra/Proju nº 124/2009
Entre os empreendimentos vinculados a este Convênio, relativo à destinação de execução de obras de
edificação de centros poliesportivos, restaurantes comunitários, feiras, tendas culturais, equipamentos esportivos, equipamentos
comunitários, obras de urbanização, energia, pavimentação, meios-fios, sinalização viária, calçadas, obras de arte especiais,
drenagem pluvial, plano de recuperação de áreas degradadas – PRAD e elaboração de projetos de drenagem e sinalização em
diversos locais do Distrito Federal. Destacam-se os seguintes Contratos, em sua maioria da Novacap e alerta-se que houve
proposta de sua prorrogação para 31/12/2016:
 CT 093/2008-SO - Serviços complementares e construção de Centro Poliesportivo na QNO 09, Setor O, em
Ceilândia - contrato encerrado;
 CV 013/2009 - Elaboração de projetos de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária no Setor
Placa da Mercedes, no Núcleo Bandeirante 2ª Etapa - obra concluída;
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 CT 086/2009-SO - Construção de Vila Olímpica, em Planaltina - contrato rescindido;
 CT 529/2009 - Lote 1 - Execução de drenagem pluvial sinalização e pavimentação asfáltica nas áreas 01 e
02 - Setor Noroeste - obra em andamento;
 CT 530/2009 - Lote 2 - Execução de drenagem pluvial sinalização e pavimentação asfáltica nas áreas 03 e
05 - Setor Noroeste - obra em andamento;
 CT 531/2009 - Lote 3 - Execução de drenagem pluvial, sinalização e pavimentação asfáltica na área 04 Setor Noroeste - obra em andamento;
 CT 519/2009 - Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nos Setores
Residencial Leste e Oeste, em Planaltina - obra em andamento;
 CT 737/2009 - Manutenção de Vias - Lote 02 (Asa Norte, Lago Norte Varjão, Sobradinho, Sobradinho II,
Paranoá, Planaltina) - obras em andamento;
 CT 521/2010 - Serviços complementares a construção de Vilas Olímpicas, na QNO 09 de Ceilândia - obra
concluída;
 CT 537/2010 - Execução de estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla Polo III, do Complexo Brasília Palace e Concha Acústica de Brasília - obra em andamento;
 CT 509/2011 - Execução de serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE AE
02 Quadra 05/13, Setor Sul do Gama - contrato rescindido;
 CT 738/2009 - Manutenção de Vias - Lote 7 (Ceilândia Norte, Brazlândia) - obras em andamento;
 CT 739/2009 - Manutenção de Vias - Lote 8 (Ceilândia Sul) - obra em andamento;
 CT 749/2009 - Manutenção de Vias - Lote 01 (Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA,
São Sebastião, Jardim Botânico) - obras em andamento;
 CT 750/2009 - Manutenção de Vias - Lote 3 (Gama, Santa Maria e Park Way) - obras em andamento
 CT 539/2009 - Manutenção de Vias - Lote 4 (Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II) - obras em
andamento;
 CT 751/2009 - Manutenção de Vias - Lote 5 (Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará I e II,
Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo) - obras em andamento; e
 CT 752/2009 - Manutenção de Vias - Lote 6 (Taguatinga) - obras em andamento.
5.2.2.2.. Convênio Nutra/Proju nº 072/2011
Entre os empreendimentos vinculados a este Convênio, ou seja, a execução de diversas obras da Torre de TV,
localizada no Eixo Monumental de Brasília e também na Ponte JK, estão os seguintes Contratos da Novacap:
 CT 603/2013 - execução dos serviços de recuperação/reforço estrutural da Torre de TV de Brasília, obra em
andamento;
 CT 703/2012 - fornecimento e instalação de três elevadores elétricos sem casa de máquinas e assistência
técnica com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos novos, na Torre de TV de Brasília, obra encerrada com
manutenção em andamento;
 CT 548/2011 - Lote 1 - fornecimento e instalação de quatro escadas rolantes expostas ao tempo no entorno
da Torre de TV, com fornecimento de materiais e peças genuinamente originais e mão de obras especializada, obra em
andamento; e
 CT 618/2011 - Contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento inspeção, análise,
avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte JK, em Brasília, obra encerrada com manutenção em andamento.
5.2.2.3. Convênio Nutra/Proju nº 073/2011
Entre os empreendimentos vinculados a este Convênio, ou seja, a execução de diversas obras de edificações,
de urbanização, de infraestrutura, obras viárias e elaboração de estudos e projetos no Distrito Federal, estão os seguintes
Contratos da Novacap e alerta-se que houve proposta de sua prorrogação para 08/06/2016:
 CT 517/2011 - Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, necessários e complementares para
a execução de obras de interesse do Distrito Federal - serviços em execução, autorização nova em 2015;
 CT 599/2014 - Construção de rampa de acesso ao prédio do arquivo público do DF - obra em andamento;
 CT 606/2014 - Execução de calçadas próximo ao Centro Comercial do Cruzeiro - obra em andamento; e
 DIVERSOS - Manutenção de logradouros, podas de gramados e roçagem de vegetação espontânea, podas
e erradicação de árvores e destocamento e trituração de resíduos, em diversas localidades do Distrito Federal - serviços
encerrados.
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5.2.2.4. Convênio Nutra/Proju nº 128/2011
Realizado para alocação de recursos pela Terracap para a Novacap, o Convênio foi encerrado e tinha como
objetivo a execução de ciclovias em locais descritos conforme relação de obras contidas no Anexo IV do seu Plano de Trabalho.
5.2.2.5. Convênio Nutra/Proju nº 132/2011
O empreendimento vinculado a este Convênio é a execução de obras de implantação do Parque Burle Marx.
Ressalta-se que tramita proposta de prorrogação deste Convênio para 31/12/2017. O Convênio possui apenas o Contrato
622/2011-Novacap, o qual tem em trâmite solicitação da suspensão por mais 180 dias.
5.2.2.6. Convênio Nutra/Proju nº 134/2011
O empreendimento vinculado a este Convênio é a elaboração de estudos ambientais de regularização das
bordas da cidade de Ceilândia, e projetos de infraestrutura em diversos locais do Distrito Federal e foi encerrado neste
exercício.
5.2.2.7. Convênio Nutra/Proju nº 138/2011
Este Convênio tem como objetivo a elaboração de projetos de execução e recuperação de pontes e viadutos no
Distrito Federal. Ressalta-se que há proposta de prorrogação deste convênio para 31/12/2016.
Contrato
NOVACAP

Local

526/2013

Plano Piloto

514/2014

Plano Piloto

Endereço

Estágio

Avaliação da estrutura e elaboração de projeto executivo estrutural dos viadutos do Eixo
Rodoviário Sul e seus eixos auxiliares L e W sobre a Galeria dos Estados, incluída a
passarela de ligação, platôs laterais e instalações hidrossanitárias e elétricas, no Plano
Piloto.
Avaliação estrutural e elaboração de projetos de estrutura de viadutos de concreto na Área
Central de Brasília.

Concluído
Em andamento

5.2.3.Novos Convênios
5.2.3.1.Terracap e Novacap com a Sinesp como Interveniente
Valor Total Da Valor Executado
Obra
Até 2015

Valor do
Convênio

Convênio

Objeto

048/2015

Execução de Reservatórios, casa de Máquinas, Lagoas, Pontes e complemento de
Ciclovias, calçadas, Paisagismo e Equipamentos urbanos no Jardim de Burle Marx,
localizado entre a Torre de TV e a Rodoviária do Plano Piloto - Brasília - DF

12.893.127,89

3.960.012,69

5.624.040,71

061/2015

Execução de calçadas com acessibilidade, paisagismo, equipamentos urbanos, baias de
ônibus e iluminação no Eixo Monumental - Brasília - DF.

21.150.653,96

0,00

21.150.653,96

042/2015

Construção de Calçadão de Madeira as Margens do Lago Paranoá, na Asa Sul - DF Local:
Avenida das Nações na L4 Sul, em Brasília - DF

9.437.009,82

0,00

9.437.009,82

Concha Acústica (Paisagismo) - Movimentação de Terra, Plantio de Grama, Árvores,
041/2015 Palmeiras, Arbustos, Irrigação e Escavação de Poço Artesiano, Construção de uma Fonte
e Iluminação Publica.

9.622.085,38

0,00

9.622.085,38

10.450.000,00

0,00

10.450.000,00

062/2015

Execução de serviços de recuperação de vias urbanas com a execução de serviços de
fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem,
drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos nas regiões
administrativas do Distrito Federal.

(Valores em R$)
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5.2.3.2.Terracap, Novacap e a Secretaria de Estado de Cultura onde a Sinesp é Interveniente
Convênio

Objeto

Empresa/ Contrato

043/2015

Revitalização do Espaço Cultural - Renato Russo Local: W3 Sul,
Quadra 508 - Brasília-DF

A LICITAR

Valor Total Da
Obra
5.671.514,57

Valor
Executado
Até 2015
0,00

Valor Do
Convênio
5.671.514,57

(Valores em R$)

5.2.3.3.Terracap e a Secretaria de Estado de Cultura onde a Sinesp é Interveniente
Valor Total Da Valor Executado
Obra
Até 2015

Valor Do
Convênio

Convênio

Objeto

038/2015

Reforma do Centro de Dança de Brasília Local: SAN Quadra 01 Via N-2 - Setor Cultural
Norte - Brasília-DF

3.082.984,11

307.477,52

2.997.547,65

039/2015

Restauração do Museu de Arte Moderna Local: SHTN - Projeto Orla/Polo 3 - Lote 05Brasília-DF

3.245.985,92

608.563,53

2.848.416,18

(Valores em R$)

6. Evolução dos Contratos de Financiamento e de Repasse e dos Convênios firmados com a União
Em 2015, a Sinesp, atuou junto à União, aos agentes financeiros e diversos órgãos da administração do
Governo do Distrito Federal, fazendo gestões a fim de dar início, continuidade e/ou conclusão dos Contratos de Financiamento,
de Repasse e dos Convênios firmados com a União e com a Terracap, relativos aos Programas PAC 2 Mobilidade Grandes
Cidades, PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, PAC – Habitação, Pró-Moradia I, Pró-Moradia II, Programa de
Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal - Brasília Sustentável II, Programa de Macrodrenagem
Complementar do DF - Drenar-DF, Contrato de Financiamento de Obras junto ao Banco do Brasil e as Emendas Parlamentares
ao Orçamento Geral da União e do Distrito Federal.
No tocante ao Programa PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades, a Sinesp envidou esforços para viabilizar as
obras de implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste. As intervenções previstas envolvem recursos da ordem de R$
725,6 milhões, a serem aplicados na ligação Ceilândia-Taguatinga-Plano Piloto. Deste total, em 2013 foi contratada operação
de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de cerca de R$ 544,6 milhões (R$ 517,4 milhões de financiamento e R$
27,2 milhões de contrapartida do GDF) e em 05/06/2014 foi firmado termo de compromisso no valor total de aproximadamente
R$ 181,0 milhões (R$ 148,5 milhões do OGU e R$ 32,5 milhões de contrapartida do GDF), que por sua vez foi alterado em
2015 após revisões nos projetos e orçamentos, conforme detalhado no item 5.1.
A Secretaria atuou também com vistas a viabilizar as obras referentes às operações de crédito contratadas no
ano de 2014, na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Os contratos são:
 Vicente Pires - Contrato de Financiamento - C.F. - 0399.836-22-2014/14 - Execução de Pavimentação
Asfáltica, Meio Fio, Drenagem Pluvial e Obras de Arte Especiais;
 Setor Habitacional Buritizinho - C.F. 0399.834-03/14 - Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem
Pluvial;
 Setor Habitacional Porto Rico - C.F. 0399.819-14/14 - Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem
Pluvial; e
 Setor Habitacional Bernardo Sayão - C.F. 0399.840-83/14 - Execução de Pavimentação Asfáltica e
Drenagem Pluvial.
Na esfera da 3ª etapa de seleção do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, realizada
pelo Ministério das Cidades em 2013, foram selecionados três empreendimentos do GDF: as obras de drenagem e
pavimentação dos Setores Habitacionais Ponte de Terra, Pôr do Sol e a complementação do Arniqueira. Porém, embora esses
três empreendimentos juntos envolvessem recursos superiores a R$ 621,1 milhões, quando da divulgação, pelo Ministério das
Cidades, do montante a ser financiado a partir de recursos do FGTS, foram disponibilizados somente R$ 50 milhões para o
GDF. Dessa forma, esses recursos foram concentrados na efetivação das obras de drenagem e pavimentação do Pôr do Sol,
sendo esperada para breve a contratação da respectiva operação de crédito no valor total de cerca de R$ 73,8 milhões (R$ 50
milhões de financiamento e R$ 23,8 milhões de contrapartida do GDF). Durante o ano de 2015 foram repassados todos os
documentos necessários para a contratação do PAC junto a União, estes documentos foram intermediados pela Subsecretaria
de Captação de Recursos, unidade essa subordinada a Seplag e esta Pasta espera o desfecho das providências em 2016.
Sobre o Programa Pró-Moradia I que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário
e pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e da execução de Trabalho Técnico
Social - TTS em diversas localidades do DF, cujos recursos são oriundos do FGTS, sendo a Caixa Econômica Federal o Agente
Financeiro, foram realizadas reuniões com a equipe da Caixa para tentar retomar as obras que ainda estão incompletas, porém,
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devido a falta de projetos e orçamentos atualizados, esta meta não obteve resultado em 2015, ficando para 2016 a obrigação
da conclusão ou o cancelamento de itens do contrato.
O Programa Pró-Moradia II é financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro, e
tem como objetivo a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, unidades habitacionais e a execução de Trabalho
Técnico Social - TTS nos Setores Habitacionais Arapoanga e Mestre D’Armas, em Planaltina – DF, além do Sol Nascente, na
Ceilândia – DF. Deste Programa, o Sol Nascente teve as obras retomadas com sucesso e a execução em torno de 5% do
contrato, apesar da obra ser realizada em uma região de problemas fundiários e ambientais bastante complexos, daí a
dificuldade em se avançar com celeridade.
Com relação às Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2015, a Sinesp inseriu sete
propostas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv, totalizando em torno de
R$ 13.2 milhões. Também em relação às Emendas Federais, durante o ano de 2015 foram retomados 13 (treze) contratos de
repasse e dois PACs OGU de 2013/2014, dos quais cinco foram cancelados por falta de projetos e tempo hábil para o
procedimento licitatório e oito foram mantidos e estão em execução, além dos dois PACs que também estão vigentes. Esta
Pasta também atuou junto a outras Secretarias no sentido de apoiar, com conhecimento técnico, a manutenção de emendas
destinadas a outras áreas do Governo do Distrito Federal, entre elas, Secretaria de Estado de Esporte, Secretaria de Estado de
Turismo além de outras.
Esta Secretaria em 2015 foi designada como gestora do contrato de financiamento nº 020/00007-3, celebrado
entre o GDF e o Banco do Brasil no dia 29/01/2015, no valor de R$ 500 milhões, os quais foram liberados em duas tranches,
sendo a primeira no valor de R$ 260 milhões e a segunda no valor de R$ 240 milhões, como detalhado à frente no item 5.5.2.
No tocante às Emendas Parlamentares Distritais, que neste ano poderiam totalizar R$ 384 milhões
considerando-se o potencial do valor previsto para cada parlamentar contribuir ao orçamento de todo o GDF, devido a acordos
entre os Parlamentares e o GDF a maior parte das emendas foi destinada ao setor de Saúde e a diferença, em torno de R$ 100
milhões, poderia ser destinada a qualquer área do governo. A Secretaria então intermediou junto às equipes dos Deputados
Distritais, a partir de reuniões e apresentações de demandas que necessitavam de recursos, complementares ou para início dos
empreendimentos. Esta iniciativa resultou no aporte em torno de R$ 20 milhões para Novacap e Sinesp, além de recursos que
foram alocados diretamente nas Administrações Regionais.
6.1. PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades
Em 2011, com a abertura do processo de seleção e divulgação das diretrizes gerais do Programa PAC
Mobilidade Grandes Cidades, pelo Ministério das Cidades (Portaria nº 65 de 2011), foram encaminhadas quatro propostas pelo
Governo do Distrito Federal. Entre elas, a proposta do Sistema de Transporte de Passageiros – Corredor Eixo Oeste foi uma
das selecionadas por meio da Portaria 406/2012- MCIDADES, de 21/07/2012, e obteve a homologação da Carta Consulta nº
000107.02.73/2011-72 em 18/09/2012.
A proposta aprovada compreende a implantação de Corredor de Transporte, com faixas exclusivas para o transporte coletivo nas vias Estrada Parque Indústrias Gráficas- EPIG, Estrada Setor Policial Militar- ESPM, Estrada Parque
Taguatinga - EPTG, Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga, Avenidas Comercial e SAMDU, Avenida Hélio
Prates e sua ligação com a avenida principal do Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho 2.
Os recursos para implantação do Corredor, por meio do Programa PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades,
totalizam R$ 725,6 milhões, sendo R$ 544,6 milhões assegurados por meio de Contrato de Financiamento GDF/CAIXA (R$
517,4 milhões de financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF) e outros R$ 181 milhões através de Termo de
Compromisso (R$ 148,5 milhões de repasse do Orçamento Geral da União e R$ 32,5 de contrapartida do GDF), este por sua
vez foi alterado em 29/06/2015 para o valor total de aproximadamente R$ 164,6 Milhões (R$ 135,1 milhões do OGU e R$ 29,5
milhões de contrapartida do GDF), após alterações nos projetos e orçamentos, abrangendo a execução de obras que
aperfeiçoarão em grande escala a mobilidade da população entre Sol Nascente - Ceilândia - Taguatinga - Plano Piloto.
Em 05/06/2012 foi publicado o Decreto nº 33.699 pelo Governo do Distrito Federal, o qual delegou competência
a esta Secretaria para coordenar as ações técnicas de engenharia necessárias à captação de recursos financeiros, no âmbito
do Programa PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades, e para gerenciar a execução dos consequentes Termos de Compromisso e
Contratos de Operação de Crédito a serem firmados com a União, observadas as regras impostas nos respectivos instrumentos
contratuais e na legislação aplicável.
Em 06/06/2012 foi publicado o Decreto nº 33.701, criando Grupo de Trabalho, responsável pela aprovação da
documentação técnica relativa às obras viárias do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste.
Em 20/06/2012 esta Secretaria publicou a Portaria nº 49/2012, com a indicação dos técnicos representantes de
todos os órgãos do Distrito Federal, que tivessem qualquer vínculo com a execução das obras, tais como: a então Secretaria de
Obras, Secretaria de Transportes, Sedhab, CEB, Caesb, Novacap, Detran-DF, DFTrans, DER-DF, Metro-DF e Ibram-DF. A
Coordenação dos trabalhos coube a esta Secretaria e o grupo ficou responsável pela análise e realização de gestões no âmbito
dos respectivos órgãos, com vistas à aprovação da documentação técnica.
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Ambos os instrumentos de financiamento e repasse que asseguram os recursos necessários à implantação do
empreendimento (Contrato de Financiamento, no caso do FGTS e Termo de Compromisso, no caso do OGU) já foram
assinados e o Corredor Oeste já se encontra em fase de implantação.
As intervenções previstas, com as respectivas fontes de recursos, são apresentadas no Quadro 1 abaixo:
Quadro 1 – Intervenções do Corredor Eixo Oeste
Sistema De Transporte Público– Eixo Oeste
Carta Consulta nº 000107.02.73/2011-72 homologada em 18/09/2012
Contrato de Financiamento nº 0394.629-04/13, 25/06/2013-CAIXA/GDF
Financiamento CAIXA - R$ 517.477.350,00
Contrapartida GDF - R$ 27.235.650,00

Fonte de
Recursos

Implantação do Corredor Oeste de ônibus e Revitalização da Estrada Setor Policial
Militar - ESPM - ligação da via EPIG ao Terminal da Asa Sul (TAS)

Intervençõe
s /Obras
Corredor
Oeste

Implantação do Corredor Oeste de ônibus - ajustes viários com a complementação
de obras na Estrada Parque de Taguatinga (EPTG)
Implantação de Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga
Implantação do Corredor Oeste de ônibus e Revitalização da Avenida SAMDU e da
Avenida Comercial (Taguatinga)

Termo de Compromisso nº 0402.091-01/2013
05/06/2014 – OGU (CAIXA)/GDF
Aditado em 29/06/2015
OGU – R$ 135.017.722,37
Contrapartida - R$ 29.556.284,03
Implantação do Corredor Oeste de ônibus e
Revitalização da Avenida Hélio Prates (Ceilândia
/Taguatinga)

Implantação do Corredor Oeste de ônibus e
Revitalização da Estrada Parque Indústrias
Gráficas – EPIG (Plano Piloto)

Implantação do Corredor Oeste de ônibus na via de ligação entre a Avenida Hélio
Prates e a avenida principal do Setor Habitacional Sol Nascente

Quadro 2 - Contratos de Financiamento e de Repasse
Nº Do Contrato De
Financiamento Ou
Repasse

Objeto

Valor
Contratado

Pró-Transporte Eixo
Oeste Ministério
das Cidades

Contrato de
Financiamento
nº 0394.629-04/13
CAIXA / GDF

Implantação de Corredor de
Transporte, com faixas exclusivas
para o Transporte Coletivo no DF
Eixo Oeste

544.713.000,00

Mobilidade Urbana
e Trânsito
Eixo Oeste
Ministério das
Cidades

Termo de
Compromisso
nº 0402.091-01/2013
05/06/2014 –
OGU
(Caixa)/GDF

Implantação de Corredor de
Transporte, com faixas exclusivas
para o Transporte Coletivo no DF.
Eixo Oeste

164.574.006,40

Programa/
Órgão Concedente

Valor Pago

Saldo
Contratual

14.553.272,76 530.159.727,24

0,00

164.574.006,40

Avanço
Financeiro
%
2,67

0

6.1.1. Contrato de Financiamento nº 0394.629-04/13 – CAIXA/GDF
O Contrato de Financiamento nº 0394.629–04/13 foi assinado em 25/06/2013 entre a Caixa Econômica Federal
e o Governo do Distrito Federal, na esfera do Programa Pró-Transporte, tendo como previsão de etapas iniciais a implantação
das obras do viaduto da intersecção da Avenida W3 Sul com a ESPM, trecho da Estrada Setor Policial Militar, e do Túnel
Rodoviário de Taguatinga.
Com relação ao viaduto da ESPM, primeiro trecho da implantação do Corredor na Estrada Setor Policial Militar,
considerada obra prioritária para o evento da COPA, esta Secretaria, como gestora do Contrato de Financiamento, atuou na
obtenção da licença ambiental, providenciou a elaboração de ajustes/complementações do projeto de engenharia e a execução
da obra.
Quanto à gestão financeira da obra no Contrato de Financiamento, considerando que a aprovação da
documentação licitatória pela Caixa ocorreu somente na etapa final de execução da obra, em junho de 2014, foi acordada com
aquela Instituição Financeira a verificação da possibilidade do valor total das medições já pagas pelo GDF ser considerado
como contrapartida física, enquanto que a última medição (8ª Medição), à época pendente de pagamento, a ser realizada com o
desembolso da Caixa. Tal pleito foi aceito, tendo sido efetuado o primeiro desembolso do Contrato de Financiamento no mês de
dezembro de 2014.
Quanto à obra do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga, esta Secretaria vem atuando na
gestão e interface com os demais órgãos, nas etapas de aprovação do projeto e obtenção do licenciamento ambiental, bem
como nas providências relativas ao processo de licitação da obra e no atendimento aos ajustes solicitados pela Caixa e pelos
órgãos de controle.
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A publicação da primeira fase da licitação (pré-qualificação) ocorreu em 04/09/2013, por meio da Concorrência
de Pré-Qualificação nº 003/2013 – Ascal/PRES/Novacap, com vistas à elaboração do projeto executivo e execução da obra do
Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga (que dará acesso ininterrupto da EPTG à Avenida Elmo Serejo), além de
remodelações do viaduto Samdu e do sistema viário da Avenida Central. O resultado da 1ª etapa da licitação foi publicado em
20/12/2013, tendo esta fase sido homologada em 24/03/2014, definindo as empresas qualificadas a participarem da 2ª e última
etapa do processo licitatório. A publicação do aviso da 2ª etapa da licitação (proposta de preços) foi realizada em 20/05/2014,
entretanto, a realização desta etapa sofreu, em 24/06/2014, um adiamento Sine Die, por Conveniência Administrativa. Em
07/10/2014 foi publicado o aviso de sua retomada, com previsão de abertura das propostas de preços em 06/11/2014, tendo
sido novamente adiada Sine Die por Conveniência Administrativa em 31/10/2014. Posteriormente foi publicada nova data para a
abertura das propostas para 30/12/2014, tendo sido, entretanto, mais uma vez, suspensa em atendimento à decisão Liminar nº
27/2014 de 29/12/2014 do TCDF. Durante o ano de 2015, após cumpridas todas as exigências do TCDF, MPDF e PGDF, o
certame licitatório deu continuidade em agosto/2015.
Em relação aos demais projetos das obras inseridas neste Contrato (outros trechos da Estrada Setor Policial
Militar - ESPM, Avenida Comercial, Avenida Samdu e ligação da Avenida Hélio Prates com o Sol Nascente) o mais avançado
desses em relação ao envio para abertura de Edital é a ligação da Av. Hélio Prates com o Sol Nascente, que inclusive já está
dispensado de Licenciamento Ambiental, e é objeto da Concorrência nº 026/2015-Ascal/PRES/Novacap, DODF nº 248 de
29/12/2015, que pelo cronograma tem totais condições de abertura de Edital nos primeiros três meses de 2016. Já os outros
projetos ainda se encontram em fase de elaboração e revisão de projetos e orçamentos.
Considerando a logística de implantação do Corredor Oeste no Distrito Federal e as obras já encaminhadas
para licitação, tem-se como previsão para execução dos próximos trechos do Contrato a obra de ampliação do tabuleiro do
viaduto da intersecção entre a EPTG e a EPCT (DF-001), na chegada a Taguatinga, que já se encontra devidamente licenciada
(Autorização Ambiental nº 012/2014 – IBRAM).
6.1.2. Termo de Compromisso nº 0402.091-01/2013 – CAIXA/GDF
Os recursos previstos no Termo de Compromisso são destinados à implantação do Corredor de Ônibus e
Revitalização da Avenida Hélio Prates (Ceilândia /Taguatinga) e da Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG (Plano Piloto),
no âmbito do Programa Nacional de Mobilidade Urbana e Trânsito.
Em virtude da dificuldade de apresentação de todos os projetos executivos e orçamentos completos na data
estabelecida pela Caixa, até 30/12/2013, para assinatura do Termo de Compromisso, esta Secretaria envidou esforços junto
àquela Instituição e ao Ministério das Cidades para que a assinatura ocorresse na data prevista, com a condição de entrega dos
projetos em duas etapas.
A primeira etapa compreendeu a implantação do viaduto de ligação entre o Sudoeste e o Parque da Cidade de
Brasília e a segunda os demais projetos da EPIG e da Avenida Hélio Prates. Considerando o aceite do pleito acima pelo
Ministério das Cidades, a documentação técnica para assinatura do Termo foi encaminhada em dezembro/2013, dentro do
prazo estabelecido, ocasionando a assinatura do Termo de Compromisso nº 0402.091-01/2013, firmado entre a União, por
intermédio da Caixa Econômica Federal, e o Governo do Distrito Federal, em 05/06/2014.
Em cumprimento ao item 2.1 da “Cláusula Segunda - Do Plano De Trabalho” do Termo de Compromisso, em
03/09/2014, a documentação técnica referente à segunda etapa (projetos executivos dos demais trechos da EPIG e da Avenida
Hélio Prates), foi encaminhada à Caixa, atendendo ao prazo estabelecido. Atendendo à demanda da Caixa, complementações
e ajustes técnicos da documentação foram encaminhados, nesse período, para efetivação da análise, cujo prazo de entrega foi
provisionado para Fevereiro de 2016.
Esta Secretaria, como gestora dos recursos do Termo, atuou com vistas à obtenção do licenciamento ambiental,
execução e aprovação do projeto, bem como à licitação da obra do viaduto de ligação entre o Sudoeste e o Parque da Cidade
de Brasília, para atender à meta de mantê-lo como primeiro trecho a ser implantado. O aviso de licitação da obra, Concorrência
nº 20/2014 - Ascal/PRES/Novacap, foi publicado em 13/08/2014, entretanto o certame foi suspenso em 15/09/2014, com base
no disposto na Decisão nº 4550/2014 do TCDF, de 11/09/2014. A licitação foi retomada, tendo sido adiada Sine Die por
conveniência administrativa. A nova data da abertura das propostas, publicada no DODF de 31/12/2014, foi de 09/02/2015 . A
documentação relativa ao processo licitatório foi encaminhada à análise da Caixa, porém, em função de ajustes determinados
pelo TCDF, deveria ser reencaminhada àquela Instituição.
Em 2015, depois de vencidas todas as etapas do certame licitatório referente à obra do viaduto de ligação entre
o Sudoeste e o Parque da Cidade de Brasília, inclusive com a empresa vencedora selecionada, o Tribunal de Contas da UniãoTCU, por meio de processo de auditoria, realizou diversos questionamentos em relação aos projetos, orçamentos e itens do
processo licitatório. Após diversas reuniões internas e em conjunto com a Equipe de Auditores do TCU, esta Secretaria enviou
o Oficio no qual informa ao TCU o cancelamento/anulação do certame licitatório e o acatamento dos apontamentos do TCU.
Com isso os projetos e orçamentos foram divididos em três itens que serão licitados em separados, são eles:
1. Deslocamento das adutoras de água e esgoto;
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2. Deslocamento das interferências de energia elétrica; e
3. Obra do viaduto.
Os novos projetos e novo cronograma de início das obras foram enviados para Caixa e estão em fase de
aprovação.
Em relação à Obra de revitalização da Hélio Prates, esta deverá aguardar os desdobramentos da obra do Túnel
de Taguatinga para que se possam iniciar os trabalhos no local, uma vez que as duas obras não podem ser executadas
conjuntamente por problemas sérios no trafego da região de Taguatinga e adjacências. Contudo, os projetos para a obra em
questão estão sendo atualizados e tem como cronograma para início do certame licitatório o segundo Semestre de 2016.
6.1.3. Considerações
Apesar dos esforços para elaboração dos projetos e orçamentos relativos às obras do Corredor Eixo Oeste, bem
como, na obtenção das necessárias licenças ambientais e da aprovação da documentação técnica, as licitações em andamento
(Túnel Rodoviário de Taguatinga e Viaduto de Ligação Setor Sudoeste/Parque da Cidade), continuam sofrendo frequentes
paralisações em função de ajustes, especialmente os solicitados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, TCU, e
MPDF. A Sinesp tem atuado junto à Novacap para o rápido atendimento a essas solicitações e a consequente retomada das
licitações.
Embora as diligências empreendidas, o cronograma inicial de implantação do Corredor Oeste continua em
atraso, decorrente, principalmente, da complexidade dos projetos executivos de engenharia e das constantes paralisações dos
processos licitatórios. Ressalta-se que a execução financeira do Contrato de Financiamento continua em 2,7% e permanece a
inexecução financeira do Termo de Compromisso.
6.2. PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas
O Programa PAC 2 – Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas apoia a execução de obras de
pavimentação e qualificação de vias por meio da implantação de pavimentação nova em vias existentes ou recapeamento
destas, incluindo a infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade, tal como sistema de drenagem de águas pluviais,
redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, passeios com acessibilidade, sistemas cicloviários, medidas de
moderação de tráfego, sinalização viária e elementos que promovam a acessibilidade universal.
Na esfera da segunda etapa da seleção realizada pelo Ministério das Cidades em 2012/13, o GDF foi
contemplado com recursos para a implantação de drenagem pluvial e pavimentação de quatro empreendimentos, os quais após
as devidas atualizações em 2015 são apresentados no Quadro 3 a seguir:
Quadro 3 – PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas – 2ª Etapa
Empreendimento
PORTO RICO
BURITIZINHO
VICENTE PIRES
PARTE DE ARNIQUEIRAS
TOTAL
(Valores em R$)

Fonte de Recursos
Financiamento da União
Contrapartida do GDF
33.742.424,28
1.775.917,07

Total
35.518.341,35

19.381.369,37

6.961.330,13

26.342.699,50

397.961.363,79

69.756.160,71

467.717.524,50

47.622.498,29
498.707.655,73

26.889.025,33
105.382.433,24

74.511.523,62
604.090.088,97

No período de 2012 a 2014, esta Pasta atuou na preparação de cartas consulta e na elaboração de notas,
justificativas e pareceres técnicos dirigidos ao Agente Financeiro (Caixa), à Câmara Legislativa do Distrito Federal e à
Secretaria do Tesouro Nacional, com vistas à aprovação dos Contratos de Financiamento, os quais foram efetivamente
firmados em 07/03/2014.
Esta Secretaria atuou também na adequação da documentação técnica (projetos e orçamentos),a fim de
viabilizar a realização dos procedimentos licitatórios, bem como atuou intensamente junto a outros órgãos do Governo do
Distrito Federal, no intuito de obter as necessárias licenças ambientais e a aprovação da documentação técnica.
Com os esforços realizados pela Equipe da Sinesp e da Novacap em 2015, esta Pasta conseguiu reverter o
quadro de paralisação dos processos licitatórios juntos aos órgãos de controle, finalizar dois certames e iniciar as respectivas
obras. Com isso, e devido ao escasso limite de prazo para manutenção dos contratos (01/03/2016), esta gestão conseguiu a
segurança na manutenção das operações de crédito correspondentes a esses dois contratos e está dando prioridade em
cumprir com os outros dois.
O primeiro certame a ser homologado foi a Concorrência 019/2014, referente às obras de pavimentação e
drenagem em Vicente Pires e relativo ao Contrato de Financiamento nº 0399.836-22-2014. Este certame foi dividido em 11
lotes para uma melhor funcionalidade e celeridade das obras. A sua homologação aconteceu em 05/06/2015 e o valor foi
reduzido de R$ 475 milhões para R$ 438 milhões, uma economia de aproximadamente 8%. O único lote não finalizado no
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certame foi o Lote-08, que restou fracassado, se encontra na fase de ajustes no projeto e no orçamento e tem como previsão de
início da licitação o primeiro trimestre de 2016. Em relação às obras, estas tiveram seus inícios em novembro/2015 com a
contratação dos Lotes 06 e 07 e em dezembro/2015 com a dos Lotes 01, 02 e 03 que também tiveram suas atividades
iniciadas.
Com isso o contrato de financiamento está mantido e as obras estão dentro do cronograma previsto. Cabe
ressaltar o trabalho das equipes da Sinesp e Novacap no sentido de liberar as licenças ambientais e fundiárias a tempo para o
inicio das obras.
O outro certame concluído foi o da Concorrência 024/2014, referente às obras de pavimentação e drenagem do
Setor de Buritizinho em Sobradinho e relativo ao Contrato de Financiamento nº 0399.834-03/14, que foi mantido e assegurado
neste ano de 2015. Em relação a esse certame, dividido em sete lotes, sua homologação ocorreu em 15/10/2015. Entretanto,
devido à liberação de licenças ambientais e de aprovação do projeto urbanístico por parte do Conplam, apenas foram
encaminhados os Lotes 01, 02 e 05 para contratação, efetivados somente os dois últimos, e as obras terão seus inícios
previstos para janeiro/2016. Assim, o contrato de financiamento do Setor do Buritizinho também está mantido e assegurado até
a sua finalização.
Já em relação aos outros dois contratos de financiamentos nº 0399.819-14/14 e nº 0399.840-83/14,
respectivamente relacionados às obras do Setor de Porto Rico e de Bernardo Sayão, estes estão em fase final para início do
processo licitatório, uma vez que necessitaram de reformulação, quase em sua totalidade, dos projetos e orçamentos e também
de liberações do TCDF. Vencidas estas etapas e obtendo-se o resultado final do certame licitatório, esta Pasta poderá contratar
e iniciar as obras, o que resultará na manutenção e seguridade do contrato.
Para uma melhor visualização das tarefas e ações realizadas em 2015, segue o Quadro 4 com as etapas em
que se encontram cada contrato:
Quadro 4 – Situação das Licitações do PAC Pavimentação – 2ª Etapa
Obra
PORTO RICO
Contrato nº 0399.819-14/14
VICENTE PIRES
Contrato nº 0399.836-22/14
BURITIZINHO
Contrato nº 0399.834-03/14
ARNIQUEIRA - BERNARDO SAYÃO
Contrato nº 0399.840-83/14

Concorrência

Situação Da Licitação

Concorrência 025/2015

Iniciada em dezembro/2015

Concorrência 019/2014

11 Lotes Homologados em 05/06/2015. Contratados os
LOTES 01, 02, 03, 06 e 07

Concorrência 024/2014

Sete Lotes Homologados. Início das contratações em 2016.

Concorrência 023/2014

Início de Licitação previsto para fevereiro/2016

Cabe destacar que a Sinesp tem atuado junto à Novacap, visando o rápido atendimento às solicitações do
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF e a consequente retomada das licitações não finalizadas.
No tocante à 3ª etapa da seleção realizada pelo Ministério das Cidades em 2013, o GDF foi contemplado com
três empreendimentos: execução de drenagem pluvial e pavimentação dos Setores Habitacionais Arniqueira (complementação),
Ponte de Terra e Pôr do Sol. Entretanto, frente à limitação dos recursos efetivamente disponibilizados ao Distrito Federal pela
União, os esforços desta Pasta em 2014 foram concentrados no Pôr do Sol, na Ceilândia. Durante o ano de 2015 foram
repassados todos os documentos necessários para a contratação do PAC junto a União. Estes documentos foram
intermediados pela Subsecretaria de Captação de Recursos, unidade essa subordinada a Seplag.
A documentação técnica relativa a esse empreendimento encontra-se em análise pela Caixa Econômica Federal
e espera-se para breve a contratação dessa operação de crédito.
6.3. Orçamento Geral da União - OGU
6.3.1. Emendas Parlamentares
A Sinesp atua na viabilização e na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos recursos financeiros
são provenientes de Emendas Parlamentares Federais ao Orçamento Geral da União - OGU. Essa atuação se restringe às
emendas parlamentares efetivamente indicadas para serem de competência desta Secretaria.
Para viabilização desses instrumentos contratuais, a Sinesp trabalha na inserção de planos de trabalhos no
SICONV compatíveis com o objeto das respectivas emendas. Com a aprovação desses planos de trabalho e emissão dos
respectivos empenhos de seus valores pelos Gestores dos Programas, são assinados contratos de repasse com a Caixa, ou
convênios diretamente com os Gestores.
No presente ano, a Sinesp trabalhou na captação de sete Emendas Parlamentares Federais ao OGU de 2015,
que geraram sete propostas, cujos planos de trabalho foram inseridos no Siconv e devidamente aprovados. Em dezembro/2015
foram então assinados seis Contratos de Repasse com a Caixa.
Atualmente a Sinesp está responsável pelo gerenciamento de oito Contratos de Repasse e de mais dois PACs
provenientes de OGU. Apesar de todos os esforços envidados por esta Pasta, a falta de projetos de engenharia relativos aos
Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade

657

Relatório Anual de Atividades 2015 – SINESP

objetos das emendas parlamentares tem dificultado o avanço da execução dos contratos de repasse e dos convênios.
Destacam-se também, em muitos casos, os problemas fundiários e/ou ambientais relacionados à localização desses objetos.
Ressalta-se ainda que a nova gestão deparou-se com alguns contratos já na iminência de vencimento de cláusulas
suspensivas, não restando tempo suficiente para sanar condicionantes que tornassem viáveis desembolsos nos prazos
determinados. Devido a todas essas dificuldades foram perdidas cinco emendas referentes aos anos de 2013/2014.
No Quadro 5 encontram-se relacionados os contratos de repasse, os convênios e os PACs OGU, com as
principais informações sobre a situação de cada um.
Quadro 5 – Relação de Contratos de Repasse
Programa/
Órgão Concedente

Nº Do Contrato de
Repasse

Objeto
Meta 01 - Modernização do Estádio
Bezerrão - em fase de conclusão.
Meta 02 - Construção de Ginásio
Poliesportivo no Gama - em fase de
elaboração de projetos

OGU
Ministério dos
Esportes/Caixa

240.595-56/2007

OGU
Ministério dos
Esportes/Caixa

765.046/2011
Proc. 371.49627/2011

Implantação da Praça da Juventude em
Itapoã/DF

OGU
Ministério dos
Esportes/Caixa

781.047/2012

Implantação da Praça da Juventude em
Ceilândia/DF
(licitação publicada com autorização da
CAIXA)

OGU
Ministério dos
Esportes/Caixa

787.142/2013

Valor
Contratado

787.143/2013

11.000.00
0

2.721.466

800.513/2013

Implantação de pavimentação (calçadas)
nas quadras 2,4,6,8,10 e 12- Setor sul
do Gama/DF

799.006/2013

Implantação de Quadra de futebol de
grama sintética às margens da DF 001,
em frente a quadra 02 do Del Lago poligonal do Lago Norte/DF

800.395/2013

OGU
Ministério do
Esporte/Caixa

800.396/2013

Construção de coberturas em quadras
poliesportivas no Gama e Estrutural/DF.

OGU
Ministério do
Esporte/Caixa

800.397/2013

Implantação da Praça da Juventude na
QN 311 – Samambaia/DF

803.975/2014

Melhorias nas calçadas na Asa Sul –
Brasília/DF.

OGU
Ministério das
Cidades/Caixa
OGU
Ministério do
Esporte/Caixa
OGU
Ministério do
Desenvolvimento
Agrário/Caixa

3.572.051

7.427.949

32,5

621.738

1.673.849

28,38

0

2.721.466

0

806.265/2014

Implantação e modernização de
infraestrutura esportiva na Vila
Planalto/DF - Pista de caminhada
(projeto concluído, documentação técnica
enviada para análise da Caixa)

804.476/2014

Construção da Feira Permanente na
Cidade Estrutural/DF.
(projeto concluído e em análise na
CAIXA)

Meta 02 Em fase de análise
pela Caixa

Licitação finalizada
em dezembro/2015.
Contratação prevista
para janeiro/2016
Extinto - restos a
pagar não prorrogado
pelo MCIDADES

0

2.253.760

0

Implantação e Modernização de
Infraestrutura Esportiva no Estádio
Abadião em Ceilândia/DF

Implantação e Modernização de
Infraestrutura esportiva - Implantação de
Praça esportiva e de lazer no Polo de
Modas – Guará/DF

OGU
Ministério do
Esporte/Caixa

Status

Implantação da Praça da Juventude na
QS 401 em Samambaia/DF

Extinto - restos a
pagar não prorrogado
pelo MCIDADES

2.422.513
OGU
Ministério do
Esporte/Caixa

Avanço
Financeiro
%

Obra em andamento
2.191.057

3.397.193
OGU
Ministério das
Cidades/Caixa

Saldo
Contratual

Meta 01 - Cumprida

2.253.760
OGU
Ministério dos
Esportes/Caixa

Valor Pago

0

0

3.397.193

2.422.513

0

0

Foi dividido em 02
Metas
Meta 01 - Obra em
andamento
Meta 02 - A licitar
Extinto - restos a
pagar não prorrogado
pelo MCIDADES

550.000

507.813

510.000

0

0

0

550.000

507.813

510.000

0

0

0

2.090.151

0

2.090.151

0

1.718.478

0

1.718.478

0

Foi dividido em 02
Metas
Meta 01 - Obra em
andamento
Meta 02 - A licitar
Extinto - restos a
pagar não prorrogado
pelo MCIDADES
Extinto - restos a
pagar não prorrogado
pelo MCIDADES
CC nº 016/2015
Licitação Aberta.

TP nº 05/15
Licitação Aberta
1.503.913

2.763.992

0

0

1.503.913

2.763.992

0

0

Inicio de Obra
previsto para
janeiro/2016
Licitação finalizada

(Valores em R$)

No Quadro 6 encontram-se relacionados as seis propostas de emendas parlamentar federal cadastradas no
SICONV durante o ano de 2015, e assinados os contratos de repasse com a CAIXA em dezembro/2015.
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Quadro 6 – Relação de Emendas Cadastradas em 2015
Programa/Órgão Concedente

Nº Da Proposta
No Siconv

Objeto

Valor
Previsto

Status

Emenda 81000313 Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização

036716/2015

Pavimentação asfáltica no Distrito
Federal.

542.410

Assinado o Contrato de
Repasse

Emenda 81000518 Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização

036571/2015

Pavimentação asfáltica no Distrito
Federal.
Implantação de Parque Urbano em
Ceilândia/DF.
Pavimentação asfáltica em Ceilândia Distrito Federal.

2.745.667

051976/2015

Circuito Turístico da Vila Planalto

1.463.964

053149/2015

Implantação de Campo de Futebol em
Grama Sintética

1.100.000

049622/2015
Deputado

051546/2015

Senador

759.990

1.483.584

Assinado o Contrato de
Repasse
Assinado o Contrato de
Repasse
Assinado o Contrato de
Repasse
Assinado o Contrato de
Repasse
Assinado o Contrato de
Repasse

6.4. Programa de Aceleração do Crescimento – PAC - HABITAÇÃO
O Programa denominado PAC – Habitação engloba contratos de repasse que destinam recursos do Orçamento
Geral da União para diversos serviços de Infraestrutura, Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais, Implantação de
Equipamentos Comunitários e Execução de Trabalho Técnico Social - TTS nas seguintes localidades: Vila DNOCS, em
Sobradinho – DF, Vila Estrutural/SCIA – DF, QNR, em Ceilândia – DF e Varjão – DF.
Durante o ano de 2015 nenhuma ação foi realizada nos contratos supramencionados, uma vez que não existem
mais demandas a cargo desta Secretaria a serem cumpridas, e sim a cargo de outras unidades do GDF. Esta Pasta aguarda a
finalização das demandas para dar início ao processo de prestação de contas e encerramento dos contratos, o que é previsto
para o ano de 2016.
6.5. Programa PRÓ-MORADIA
6.5.1. PRÓ-MORADIA I
O Programa Pró-Moradia I objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e
pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e da execução de Trabalho Técnico Social
- TTS em diversas localidades do DF, cujos recursos são oriundos do FGTS, sendo a Caixa Econômica Federal o Agente
Financeiro. O Contrato de Financiamento e Repasse foi assinado em 2006, tendo sido firmados 13 (treze) contratos de obras
entre 2008 e 2009, visando à execução dos serviços de drenagem, pavimentação, esgotamento e equipamentos comunitários
que, em média, atingiram o percentual de execução de 86,45% até 2010.
Dos 13 (treze) contratos de obras firmados para execução dos serviços previstos no programa, todos estão com
seus prazos de execução e vigência expirados, porém ainda necessitam de prestação de contas, uma vez que as empresas
ainda não apresentaram todas as notas fiscais dos serviços realizados. Em geral, as obras de infraestrutura foram concluídas;
contudo, em algumas localidades, elas ficaram prejudicadas por problemas fundiários e ambientais.
Com relação aos equipamentos comunitários o Programa ainda prevê a implantação de Centros Comunitários
de Múltiplas Atividades – CCMAs, Centros de Convivência do Idoso - CCIs e Quadras de Esporte – QEs, em diversas
localidades do DF.
O quadro 7 a seguir apresenta a situação dos equipamentos comunitários, a qual se mantém desde a vistoria
realizada pela CAIXA em dezembro de 2013.
Quadro 7 – Equipamentos Comunitários do Pró-Moradia I
Equipamentos

Quantidade Prevista

Executados

Não Executados

Executados E Recebidos

Executados E Não
Recebidos

QE

23

14

9

7

7

CCMA

10

7

3

7

0

CCI

6

5

1

5

0

Creche

2

0

2

0

0

Total

41

26

15

19

7

Dos 41(quarenta e um) equipamentos previstos, 26 (vinte e seis) foram executados, sendo que 19 (dezenove)
equipamentos foram recebidos pela Caixa e sete ainda mantém pendências a serem sanadas. Nos anos de 2011 a 2014,
várias reuniões foram realizadas entre a Caixa e o GDF (SGPO/SO, SACF/SO, Novacap e Caesb), com vistas a sanar as
pendências apontadas para a liberação dos recursos retidos e viabilizar a conclusão dos serviços não executados. Nesse
período, quatro contratos tiveram seus serviços atestados pela Caixa. As pendências relativas aos serviços executados se
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devem a não apresentação, pelas empresas contratadas pela Novacap, de cadastro, boletim de medição e/ou de nova
reprogramação, acarretando a retenção de recursos financeiros.
Para os serviços não executados, a documentação pendente é relativa à apresentação, pela Novacap, dos
projetos devidamente adequados, acompanhados de estimativa de custo, memória de cálculo, Curva ABC e Anotações de
Responsabilidade Técnica – ARTs, com vistas à análise e aprovação da Caixa para, em seguida, serem licitados e contratados,
de forma a dar funcionalidade ao sistema, cumprindo assim o objeto do programa. Cabe salientar que, apesar de todos os
esforços envidados pela Sinesp junto à Novacap e à Caixa, o avanço financeiro atual do Contrato de Financiamento e Repasse
foi de 90%.
Quadro 8 – Contrato de Financiamento e Repasse - Avanço Financeiro
Programa/Órgão
Concedente

Nº Do Contrato
De Financiamento
E Repasse

Objeto

Pró-Moradia I Ministério
Das Cidades

175.749-27/2006

Obras de infraestrutura,
urbanização, esgotamento sanitário
e de implantação de equipamentos
comunitários.

Valor Contratado
(Incluída A Contrapartida
Adicional)

225.855.765

Valor Pago

203.162.035

Saldo Contratual

Avanço Financeiro
%

22.693.729

90

Quadro 9 – Contratos Sinesp/Novacap ou Sinesp/Caesb vinculados ao Contrato de Financiamento e Repasse
Valor
Contratado

Ct Nº /Ano

Objeto

236/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios e sinalização nas QS´s 01 a 10,12, 14, 16 e 18 3ª Etapa, e drenagem pluvial nas QS´s 01 a 31, no Riacho Fundo II; pavim.
asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial na duplicação das Avenidas Areal e
Águas Claras e na Vila Areal - QS 11, em Águas Claras; construção de
quatro quadras poliesportivas, um CCMA e um CCI, no Recanto das Emas; e
duas quadras poliesportivas, um CCMA e um CCI no Riacho Fundo II.

237/2007
)

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização, drenagem pluvial e construção de 02
Quadras Poliesportivas e 01 CCMA no Setor Habitacional Arapoanga Planaltina/DF - Lote 01.

17.891.733

237/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial na Vila Vicentina
- Planaltina/DF - Lote 02.

6.837.141

247/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios e sinalização nas QNP’s 21, 23, 25 e 27; e
drenagem pluvial nas QNP’s 23, 25 e 27; pavim. asfáltica, meios-fios,
sinalização e drenagem Pluvial, nas QNR’s 02, 03, e 04 e na QNQ 07;
construção de quatro quadras poliesportivas, um CCMA e um CCI em
Samambaia.

248/2007

Total Pago

Saldo
Contratual =
Valor Ct Valor Pago

Avanço Financeiro
%

23.224.192

2.252.784

91,16
(A infraestrutura foi concluída,
mas não recebeu o ateste final
da Caixa)

16.479.472

1.412.261

92,1
Obra não concluída

5.306.533

1.530.608

77,6
Obra não concluída

26.299.005

22.285.604

4.013.402

84,74
Obra em andamento

Pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Itapoã Norte - Lote
01.

38.372.475

38.357.679

14.795

99,96
Obra concluída e atestada pela
Caixa

248/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Itapoã Sul; e Construção
de duas quadras poliesportivas e um CCMA no Itapoã - Lote 02.

29.585.004

28.999.676

585.327

98,02
(A infraestrutura foi concluída,
mas não recebeu o ateste final
da CAIXA)

259/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização, drenagem pluvial e construção de
duas quadras poliesportivas e um CCMA no Vale do Amanhecer – Planaltina.

9.470.119

9.208.890

261.230

97,24
Obra concluída e atestada pela
Caixa

260/2007
(EMSA)

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas QD's 204 a
206 e 304 a 307 – Expansão do Setor Residencial Oeste; e construção duas
quadras poliesportivas, um CCMA e um CCI em São Sebastião - Lote 01.

14.587.027

14.550.120

36.907

99,75
Obra concluída
(ainda não recebeu o ateste final
da CAIXA)

260/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas QR’s 120 a
122; e construção duas quadras poliesportivas e um CCI em Santa Maria Lote 02.

8.907.477

8.875.784

31.693

99,64
Obra concluída
(ainda não recebeu o ateste final
da CAIXA)

261/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial; e construção de
duas quadras poliesportivas e um CCMA, no Setor Habitacional Mestre
D'armas - Planaltina/DF.

22.982.438

19.189.221

3.793.217

83,50
Obra parte concluída e atestada
pela CAIXA

262/2007

Pavim. asfáltica, meios-fios, sinalização nas Quadras 45 a 48, 55 e 56, e
drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, na Vila São José Brazlândia.

9.046.093

236.090

97,46
Obra concluída
(ainda não recebeu o ateste final
da CAIXA)

044/2008

Redes coletoras de esgotos no Setor Residencial Oeste de São Sebastião
(Quadras 204 a 207 e 304 a 307) e áreas comerciais na Av. São Sebastião,
em São Sebastião.

3.311.011

639.814

83,81
Obra concluída e atestada pela
Caixa

25.476.977

9.282.183

3.950.825
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Ct Nº /Ano

Objeto

153/2009
(Caesb / MC)

Complementação do sistema de esgotamento sanitário dos Bairros Mestre D'
Armas e Arapoanga - Planaltina/DF.
Total

Valor
Contratado

9.289.374

171.138.359

Total Pago

Saldo
Contratual =
Valor Ct Valor Pago

4.909.045

4.380.329

152.865.741

18.272.618

Avanço Financeiro
%
52,85
Obra concluída
(ainda não recebeu o ateste final
da CAIXA)

(Valores em R$)

Cabe ressaltar que este contrato, apesar do nível de execução apresentar diversos problemas ocasionados
durante os anos anteriores, agora precisam ser sanados com a prerrogativa de possíveis sansões administrativas e financeiras
por parte do agente financiador para com o GDF. Esta Pasta realizou reuniões com a equipe da Caixa para tentar retomar as
obras que ainda estão incompletas; porém, devido a falta de projetos e aos orçamentos desatualizados, esta meta não obteve
resultado em 2015 e ficou para 2016 a obrigação da conclusão ou o cancelamento de itens do contrato.
Também foram levantados pela Sinesp, os possíveis e prováveis locais para instalação dos equipamentos
públicos que ainda restam como metas do contrato, porém a falta de projetos não permitiu a continuidade do procedimento de
contratação. Esta Secretaria está reformulando as tratativas com os órgãos responsáveis e tem como meta, no ano de 2016, a
continuidade e a finalização do contrato do Programa do Pró-Moradia I, ou o indicativo de supressão de algumas metas
relativas.
6.5.2. PRÓ-MORADIA II
O Programa denominado PRÓ-MORADIA II é financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente
Financeiro e cujo objetivo é a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, unidades habitacionais e a execução de
Trabalho Técnico Social - TTS nos Setores Habitacionais Arapoanga e Mestre D’Armas, em Planaltina – DF, além do Sol
Nascente, na Ceilândia – DF. Foram assinados em 2009 três Contratos de Financiamento e Repasse, um para cada Setor
Habitacional.
Em 2009, foi publicado o Decreto nº 30.770, por meio do qual foi delegada à Sinesp a competência para
coordenar as ações relativas à execução dos três Contratos de Financiamento e Repasse do Pró-Moradia II.
Os serviços de drenagem e pavimentação relativos aos Contratos de Financiamento e Repasse do Arapoanga e
do Mestre D’armas foram iniciados em 2009. Com relação ao Setor Habitacional Arapoanga esses serviços foram concluídos
em 2012, tendo sido atestados pela Caixa em 2013. Quanto ao Setor Habitacional Mestre D’Armas, as obras de drenagem e
pavimentação foram concluídas em 2010, com exceção de alguns trechos que, por problemas fundiários e ambientais, ficaram
prejudicados. No período de 2011 a 2014, várias reuniões foram realizadas entre a Caixa e o GDF (Sinesp, Novacap, Casa
Civil, Codhab, Sedhab e Ibram) com a finalidade de concluir as obras e serviços previstos nos respectivos Contratos de
Financiamento e Repasse. Com relação aos serviços de drenagem e pavimentação, as reuniões tinham por finalidade sanar as
pendências apontadas pela Caixa para a liberação dos recursos retidos e promover a conclusão dos serviços não executados.
Nesse período, quatro contratos de obra tiveram seus serviços atestados pela Caixa, três relativos ao Arapoanga e um ao
Mestre D'Armas.
Apesar dos esforços da Sinesp junto à Novacap e à Caixa, ainda existem serviços de drenagem e pavimentação
no Mestre D'Armas que não foram realizados no âmbito dos respectivos contratos de obras, e cujas vigências se encontram
vencidas. Também existem pendências, junto à Caixa, em relação aos serviços executados. Quanto aos serviços não
executados, a documentação pendente é relativa à apresentação, pela Novacap, dos projetos devidamente adequados,
acompanhados de estimativa de custo, memória de cálculo, Curva ABC e Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs,
com vistas à análise e aprovação da Caixa, para em seguida serem licitados e contratados, de forma a dar funcionalidade ao
sistema, cumprindo assim o objeto do programa. Já as pendências relativas aos serviços executados se devem a não
apresentação, pelas empresas contratadas pela Novacap, de cadastro, Boletim de Medição e/ou de nova reprogramação,
acarretando a retenção de recursos financeiros pela Caixa.
Com relação às unidades habitacionais em Arapoanga e Mestre D’Armas, a construção das mesmas não foi
viabilizada, tendo em vista a dificuldade da Codhab em identificar áreas disponíveis. Essa Companhia apresentou proposta
para substituição dessa meta pela execução de melhorias em unidades habitacionais existentes e, durante o ano de 2015, a
mesma foi descartada pela própria Companhia. Tendo em vista o valor significativo destinado à construção de unidades
habitacionais e ao trabalho técnico social, que somados representam em torno de 32,5% dos respectivos Contratos de
Financiamento e Repasse, o avanço financeiro desses Contratos restou prejudicado, estando atualmente em 52,27% no caso
do Arapoanga e em 58,74% no do Mestre D'armas.
No tocante ao Setor Habitacional Sol Nascente, as metas originalmente previstas no Contrato de Financiamento
e Repasse eram a implantação de drenagem pluvial e pavimentação, construção de 2.148 (duas mil, cento e quarenta e oito)
unidades habitacionais e a realização de Trabalho Técnico Social. Do montante de unidades habitacionais previsto, 209
(duzentas e nove) foram construídas no Trecho 1 (Quadras 100 e 501), das quais 77 (setenta e sete) foram entregues em 2012
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e outras 133 (cento e trinta e três) foram concluídas e entregues em 2013. Desde então não ocorreu a apresentação de novos
projetos pela Codhab, de forma a possibilitar a realização de licitações para contratação das obras de construção de novas
unidades habitacionais.
Em 2015, e objetivando a contratação das supracitadas casas, a Codhab envidou esforços no sentido de abrir
um Concurso Público para a realização de um projeto arquitetônico para substituir o projeto existente, uma vez que aquela
Companhia alega que o projeto não está de acordo com as normas e padrões mínimos exigidos. Contudo, e após analises e
reuniões entre esta Sinesp, Caixa e Codhab, a mesma voltou atrás e decidiu por realizar a construção de algumas casas com o
projeto antigo; porém, em paralelo, manter o andamento do concurso, que hoje se encontra paralisado pelo TCDF.
Quanto à infraestrutura do Sol Nascente, em 19/07/2013 foram publicados os Avisos de Licitações relativos às
obras de drenagem pluvial e pavimentação daquele Setor Habitacional. Entretanto tais licitações foram, por diversas vezes,
suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Apesar dos esforços desta Secretaria em promover o
atendimento às exigências do TCDF no menor prazo possível, tais licitações se estenderam por longo período, culminando com
a seguinte situação atual:
 Trecho 1: Concorrência nº 026/2013 – Ascal/PRES/Novacap – Obra contratada em 29/07/2014 - Contrato
nº 015/2014, e durante o ano de 2015 foram executados 7% das obras.
 Trecho 2: Concorrência nº 027/2013 – Ascal/PRES/Novacap - Obra contratada em 10/08/2015 - Contrato
nº 002/2015, e durante o ano de 2015 foram executados 2% das obras.
 Trecho 3: Concorrência nº 028/2013 – Ascal/PRES/Novacap - Obra contratada em 14/08/2015- Contrato
nº 003/2015, e durante o ano de 2015 não foram executadas obras.
Nos Quadros 10 e 11, a seguir, são apresentados os Contratos de Financiamento e Repasse do Programa PróMoradia II e as obras executadas na esfera desses contratos.
Quadro 10 – Contratos de Financiamento e Repasse - Avanço Financeiro
Programa/Órgão
Concedente

Nº Do Contrato De
Financiamento
E Repasse

Objeto

Valor
Contratado

Valor
Pago

Saldo
Contratual

Avanço
Financeiro
%

PRÓ-MORADIA II
MINISTÉRIO DAS
CIDADES

262.232-26/2009

Execução de obras de infraestrutura em drenagem e
pavimentação e construção / melhorias de unidades
habitacionais em Mestre D’Armas – Planaltina – DF

42.430.110

24.273.813

18.156.297

57,21

PRÓ-MORADIA II
MINISTÉRIO DAS
CIDADES

262.250-51/2009

Execução de obras de infraestrutura em drenagem e
pavimentação e construção / melhorias de unidades
habitacionais em Arapoanga - Planaltina - DF

48.973.596

25.597.087

23.376.509

52,27

PRÓ-MORADIA II
MINISTÉRIO DAS
CIDADES

262.225-34/2009

Execução de obras de infraestrutura em drenagem e
pavimentação e construção de 2.148 unidades
habitacionais, em Sol Nascente - Ceilândia – DF.

219.958.811

10.826.616

212.133.502

4,92

Quadro 11 – Contratos Sinesp / Empresas Vinculados aos Contratos de Financiamento e Repasse constantes do
Quadro 10
Saldo
Contratual =Valor
Ct - Valor Pago

Avanço Financeiro
%

Ct Nº/Ano

Objeto

Valor Contratado

Total Pago

051/2008

Lote 04 - MDA - Complementação de urbanização
no Bairro Mestre D'Armas: Execução de drenagem
pluvial, pavimentação asfáltica, meios-fios e
sinalização.

6.435.144,67

3.326.679

3.108.466

51,70
(A obra foi concluída, mas não recebeu
o ateste final da CAIXA)

052/2008

Lote 02 - MDA - Execução de drenagem pluvial,
pavimentação asfáltica, meios-fios e sinalização no
Bairro Mestre D'Armas em Planaltina.

7.972.098,55

7.944.655

27.444

99,66
Obra concluída e atestada pela Caixa

057/2008

Lote 01 - MDA - Execução de drenagem pluvial,
pavimentação asfáltica, meios-fios e sinalização no
Bairro Mestre D'Armas em Planaltina.

6.123.389,04

6.118.891

4.498

99,93
Obra parcialmente concluída e
atestada pela Caixa

074/2008

Lote 03 - MDA -Drenagem pluvial, pavimentação
asfáltica, meios-fios e sinalização no Bairro Mestre
D’Armas, em Planaltina – DF

7.704.121,48

7.531.177

172.944,85

28.234.754

24.921.401

3.313.353

20.620.499,79
Sendo
11.897.101,73
(PM II)

11.879.102

0

Total Mestre D’armas

055/2008

Lote 03 – ARA – Execução de pavimentação
asfáltica e meios-fios no Bairro Arapoanga, em
Planaltina - DF

97,76
Obra não concluída

100,00
Parte da obra financiada pelo PM II
concluída e atestada pela Caixa
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Saldo
Contratual =Valor
Ct - Valor Pago

Objeto

Valor Contratado

063/2008

Lote 01 – ARA – Drenagem pluvial, pavimentação
asfáltica e meios-fios no Bairro Arapoanga, em
Planaltina – DF

5.331.810,07
sendo
817.243,14
(PM II)

817.243

0

100,00
Parte da obra financiada pelo PM II
concluída e atestada pela Caixa

075/2008

Lote 02 – ARA – Drenagem pluvial, pavimentação
asfáltica e meios-fios no Bairro Arapoanga, em
Planaltina - DF

13.007.766,94
(PM II)

13.007.742

25

99,99
Obra concluída e atestada pela
Caixa

25.772.111,76
(PMII)

25.722.086,89
(PMII)

25

Construção de 245 Unidades Habitacionais no
Trecho 1 do Bairro Sol Nascente – Ceilândia - DF.

8.076.666

7.825.309

251.357

015/2014
(*)

Execução de pavimentação asfáltica, blocos
intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no
Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho 1 –
Ceilândia – DF.

40.971.830

3.001.307

40.971.830

7,35%

002/2015 (*)

Execução de pavimentação asfáltica, blocos
intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no
Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho 2 –
Ceilândia – DF.

78.693.934

0

78.693.934

0

Execução de pavimentação asfáltica, blocos
intertravados, meios-fios e drenagem pluvial no
Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho 3 –
Ceilândia – DF.

66.335.952

0

66.335.953

0

49.048.496

10.826.616

41.223.187

Total Arapoanga
Pmii
004/2011

003/2015
(*)

Total Sol Nascente

Total Pago

Avanço Financeiro

Ct Nº/Ano

%

96,89
Obra concluída

(Valores em R$)
(*) Ainda persistem pendências para a aprovação da documentação técnica dessas obras junto à Caixa.

6.5.3. Contrato de Financiamento Junto ao Banco do Brasil
A Sinesp também foi gestora durante o ano de 2015, e continuará em 2016, do Contrato de nº 20/00007-3, o
qual foi celebrado no dia 29/01/2015 entre o GDF e o Banco do Brasil no valor de R$ 500 milhões.
Em relação ao recurso contratado, este será liberado em duas etapas, sendo a primeira no valor de R$ 260
milhões, para abril/2015 e a segunda no valor de R$ 240 milhões com previsão para janeiro/2016.
Na primeira Tranche no valor de R$ 260 milhões foram definidos os percentuais financeiros para a Sinesp,
Novacap e Caesb como listado na tabela abaixo. Destaca-se o valor de R$ 193.972.908,65, correspondente ao percentual
aproximado de 74,6% de toda a primeira etapa.
Órgão

Valor

Percentual

Sinesp

24.135.826,86

9,28

Novacap

126.078.748,62

48,49

Caesb

43.758.333,17

16,83

Total

193.972.908,65

74,60

(Valores em R$)

Mesmo com diversas dificuldades em relação à execução e as respectivas prestações de contas dos recursos
elencados acima, a carteira gerenciada por esta Pasta teve uma evolução ao longo do ano e conseguiu chegar à meta
programada de utilização de 80% dos recursos no final de outubro/2015, cumprindo assim uma das exigências para a liberação
da segunda Tranche.

7. DIAGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Sinesp trabalha de forma a atender o Plano Estratégico de Obras do Governo de Brasília. Obras que estavam
em andamento foram priorizadas, projetos interrompidos ou em licitação há vários anos - com pendências junto a Órgãos de
Controle - foram desembaraçados e, finalmente, retomados.
Houve avanços em 2015 relativos a projetos importantes e de grande impacto para toda a população do Distrito
Federal, como: o “Corredor Eixo Oeste” e o “Programa Drenar DF”. O primeiro, que inclui o Túnel de Taguatinga, irá desafogar
o trânsito e melhorar a mobilidade no DF. O segundo, por sua vez, vai redimensionar as galerias de águas pluviais do Plano
Piloto e Taguatinga, dando uma solução definitiva aos graves problemas de alagamento que afligem nossas cidades. Além
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disso, obras de urbanização, como: Vicente Pires, Sol Nascente, Buritizinho e Pista de Caminhada do Parque da Cidade
avançam a cada dia.
Consideradas as atuações conjuntas desta Secretaria e da Novacap, aproximadamente R$ 320 milhões foram
gastos em obras e serviços de manutenção tais como tapa-buraco, o programa Asfalto Novo, os serviços de roçagem, além das
manutenções de áreas de lazer e instalações de Pontos de Encontro Comunitários (PECs). No entanto, se forem somados os
investimentos recém contratados e iniciados no Sol Nascente, Vicente Pires e Buritizinho, o montante autorizado alcança quase
R$ 700 milhões. Essas obras tornaram-se viáveis mediante recursos de financiamentos provenientes da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil.
Diante da nova estrutura do Governo do Distrito Federal, coube à Sinesp as competências da então Secretaria
de Obras. Dentro das suas atribuições, esta Pasta atuou respeitando as restrições legais estabelecidas pelo novo Governo,
especialmente quanto à revisão e reduções de continuidade dos projetos e obras planejados, iniciados ou contratados em
exercícios anteriores, bem como a definição de novas prioridades vinculadas aos Programas de Governo.
A partir de aprovação prévia da Governança-DF, procedeu-se às alterações dos contratos em andamento, a
atuação em pendências ainda não sanadas para continuação/conclusão de contratos e liberação de procedimentos que
impediam o avanço ou lançamento de obras importantes para o Distrito Federal.
Foram instituídas reuniões gerais semanais que envolveram a Sinesp e a Novacap, para planejamento e gestão
das obras sob suas responsabilidades. Empreendimentos de infraestrutura como os dos Setores Sol Nascente e Vicente Pires
requereram ainda reuniões técnicas semanais e específicas que contribuíram para facilitar as tomadas de decisões relativas às
dificuldades existentes no tratamento dos procedimentos, organização e na agilidade às respostas a demandas dessas
intervenções especiais. Ressalta-se que, devido aos resultados positivos advindos das reuniões semanais, essas terão
continuidade nos demais exercícios, para desenvolver e fixar os procedimentos como forma de atuação da Pasta.
Salientam-se as perdas orçamentárias que restringiram a atuação da Sinesp ao longo de 2015, junto com as
várias interrupções dos processos licitatórios, como sendo os principais entraves para as realizações desta Secretaria no ano.
A consequência é o desfecho tardio de licitações que resultam em contratações também tardias de obras e serviços. Isso tem
resultado em inexecuções orçamentárias, apesar da atuação ininterrupta da Pasta para início dos empreendimentos.
Dos processos licitatórios finalizados destacaram-se as conclusões das licitações do Túnel de Taguatinga, da
urbanização dos Setores Vicente Pires e Buritis, das urbanizações do Centro Urbano de Samambaia e das drenagens pluviais
no Plano Piloto e em Taguatinga vinculadas ao antigo Programa Águas do DF. Desses, apenas puderam ser contratados,
parcialmente, as urbanizações dos Setores Vicente Pires e Buritis, já no final do exercício. Como exemplo, destacam-se os
certames das drenagens do Plano Piloto e Taguatinga, que possuíam créditos orçamentários até outubro/2015 e no mês
seguinte, quando da conclusão das licitações, o Órgão Central de Planejamento teve a necessidade de remanejá-los para
outras áreas.
Como já identificado em exercícios anteriores, a Secretaria tornou a atuar diversificadamente em 2015, através
da participação de sua equipe na coordenação de projetos de engenharia e urbanismo prioritários de Governo, que
dependeram de soluções técnicas de competência de outros órgãos. Contudo, permaneceram as dificuldades com as
instruções de processos com demandas relativas a esta e a outras Unidades do Governo, sem as devidas anuências, licenças
ou soluções de outros entraves técnicos, o que ocupou uma parcela mais que razoável dos trabalhos desta Pasta. Destaca-se
que, com o objetivo de minimizar dificuldades relativas a questões ambientais, esta Secretaria conseguiu rever sua estrutura e
instituir uma unidade dedicada a área do meio ambiente, que passou a atuar já no segundo semestre.
No que se refere ao InfObras, para se alcançar suas melhorias no exercício vindouro, como prérrequisito, há a
necessidade de desenvolvimento da infraestrutura de rede computacional. Já para a infraestrutura de rede, e de uma forma
mais ampla, têm-se os seguintes desafios para o próximo exercício:
 Migração das estações de trabalho do antigo domínio (so.df.gov.br) para o novo (sinesp.df.gov.br);
 Realizar a segmentação de rede por meio de Vlans das redes que compõem a infraestrutura da Sinesp (ex.:
servidores, LAN, telefonia VOIP, controle de acesso, impressoras, etc.);
 Substituição da solução de telefonia VOIP/Analógica;
 Implementar o aumento da largura de banda e alta disponibilidade nas interfaces dos servidores físicos do
Data Center e uplinks dos switches (borda e core);
 Realizar a criação de política de segurança e a configuração de regras de firewall e proxy que serão
aplicadas ao novo domínio;
 Implementar solução e políticas fixas de retenção e backup dos dados da Secretaria;
 Implementar solução de armazenamento para os dados da Sinesp;
 Aquisição de equipamentos corporativos na solução Wi-Fi;
 Desenvolver regras e políticas de utilização do meio computacional Sinesp;
 Realizar controles de logs e auditorias dos servidores e serviços de tecnologia;
 Aperfeiçoar os monitoramentos existentes; e
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tecnologia.

 Atualização e virtualização de todos os sistemas operacionais, serviços e aplicações do portfólio da área de

Destacam-se ainda como atividades de rotinas contínuas a atualização do Manual do Usuário e a oferta de
cursos de treinamento e capacitação para a Sinesp e demais órgãos que venham a utilizar da ferramenta.
Considerando os recursos materiais e humanos, a Secretaria continuou a carecer de melhorias para
desenvolvimento dos seus trabalhos nas atividades da sua área fim. Persistiu a necessidade de:
 Contratação de serviços de acesso às Normas Técnicas da ABNT;
 Treinamento/aperfeiçoamento contínuos na área de fiscalização de projetos de obras públicas;
 Conclusão da elaboração do manual de procedimentos para fiscalização e execução de obras públicas;
 Contratação de estagiários (que cursem a partir do sexto período de engenharia civil e possam trabalhar no
turno vespertino); e
 Alocação de engenheiros/arquitetos do quadro funcional do Governo do Distrito Federal, para suprir as
necessidades crescentes de indicação de Executores de Contrato.
Durante o exercício de 2015, esta Pasta emitiu 16 (dezesseis) Notificações para as empresas contratadas, todas
elas referentes a alertas quanto ao comprimento de prazos e a qualidade na execução dos serviços, dentre outros. Nesse
período, foram enviadas 30 (trinta) Cartas às empresas contratadas, com o objetivo de dar ciência, bem como solicitar
providências quanto ao cumprimento de pendências no âmbito dos respectivos contratos.
Ressalta-se que esta Pasta encerra o exercício de 2015 com sete engenheiros do Quadro Funcional do
Governo do Distrito Federal. Considerando apenas os contratos em execução dos empreendimentos Vicente Pires e Sol
Nascente, como detalhado abaixo, esses servidores são responsáveis por gerir aproximadamente R$ 371 milhões, o que
representa uma carga considerável de trabalho sobre poucos agentes públicos.
Empreendimento

Vicente Pires

Sol Nascente

Valor

Situação

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial - LOTE 01

49.333.897,70

Em andamento

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial - LOTE 02

34.063.489,66

Em andamento

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial - LOTE 03

31.721.176,50

Em andamento

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial - LOTE 06

30.577.361,03

Em andamento

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial - LOTE 07

37.789.006,47

Em andamento

TOTAL
Execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem
pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente - LOTE 01
Execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem
pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente - LOTE 02
Execução de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios e drenagem
pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente - LOTE 03
TOTAL

183.484.931,26

-

41.573.080,96

Em andamento

79.720.828,99

Em andamento

66.335.952,40

Em andamento

187.629862,30

-

Além disso, encontra-se na iminência de contratação a complementação dos Lotes 04, 05, 09, 10 e 11 do
empreendimento Vicente Pires, os quais totalizam R$ 254,86 milhões. Também na iminência de contratação o
empreendimento Buritizinho, composto por sete Lotes, que juntos totalizam R$ 26,3 milhões. Isto representa um aumento na
carga de trabalho dos servidores já para meados de 2016.
Reitera-se a necessidade de um corpo técnico exclusivamente vinculado a esta Unidade, que hoje dispõe de
apenas 39 (trinta e nove) servidores efetivos, o qual possa garantir solução de continuidade nos procedimentos de trabalho.
Quanto a engenheiros e arquitetos, a Secretaria necessita, urgentemente, de no mínimo mais cinco servidores em razão dos
novos contratos em via de se formalizarem, já que apenas essas categorias podem exercer legalmente a função de executores
de contratos de obras e serviços de engenharia e arquitetura. Ressalta-se que uma parcela desses servidores efetivos já
caminha próxima à possibilidade de aposentadoria, alguns deles Executores de Contrato. Esta gestão procederá na
apresentação do déficit de servidores aos órgãos competentes para formação de seu Quadro de Pessoal Permanente.
Para 2016, a Sinesp empreende esforços que permitam entregar obras importantes, como: a Pista de
Caminhada do Parque da Cidade, a Gleba 3 de Vicente Pires, parte do Sol Nascente, obras de qualificação da Cidade do
Automóvel (SCIA), revitalização dos Jardins Burle Marx, e, construção de baias e calçadas ao longo do Eixo Monumental. Além
disso, por meio da execução e recuperação de calçadas com rampas de acessibilidade, continuará seu empenho para garantir
acessibilidade às populações locais, visitantes e comunidade do Distrito Federal como um todo.
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15.1. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL– UO: 22.201
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, criada pela Lei nº 2.874, de 19/09/1956, que
dispôs sobre a mudança da Capital Federal para o Planalto Central – é uma Empresa Pública, sob a forma de sociedade por
ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica, regida pela Lei nº 5.861, de
12/12/1972, Lei nº 4.545, de 10/12/1964 e legislação das sociedades por ações.
A Empresa tem por objeto o gerenciamento/execução de obras e serviços de engenharia, arquitetura,
urbanização, drenagem pluvial, pavimentação e conservação/limpeza de monumentos e obras de arte especiais, direta ou
indiretamente,com entidades públicas ou privadas, bem como a prática de todos os demais atos concernentes aos seus
objetivos sociais os quais poderão ser executados em qualquer parte do Território Nacional ou no Exterior.

FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

36

140

206

1425

2807

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

149

0

0

0

149

Órgãos do GDF

11

0

0

0

11

Órgãos Estaduais

0

0

0

0

0

Órgãos do Governo Federal

4

0

0

0

4

Estagiários

52

0

0

0

52

Terceirizados (FUNAP)

0

0

0

0

0

252

140

206

1425

2023

Requisitados

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

0

10

0

110

120

252

130

206

1315

1903

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
9529 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO
FEDERAL
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
9613 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
3.300.000
2.500.000
0
0
3.300.000
3.000.000
3.000.000
6.300.000

2.500.000
2.500.000
2.500.000
5.000.000

0
74.737
74.737
74.737

0
74.737
74.737
74.737

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO
FEDERAL
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASMANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL
0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASMANUTENCÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
8111 – EXEC. DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF
9641 – EXEC. DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF
9869 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA GAMA
9698 – EXEC. DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RECUPERAÇÃO
ESTRUTURAL DE VIAS NO DF
9702 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – DUPLICAÇÃO
VIA DE LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE / GUARÁ
5319 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBAN. – VIA DE LIGAÇÃO W4

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
5.268.433
611.615
511.864

LIQUIDADO
297.526

5.268.433
164.000.000

611.615
132.708.242

511.864
132.708.877

297.526
118.088.726

99.000.000

103.313.696

102.944.114

93.221.291

65.000.000
322.915.289
110.430.252
58.316.506
1.000.000

29.394.546
944.834.199
130.417.612
63.676.8920
0

30.044.763
240.739.381
87.078.122
18.143.228
0

24.867.435
207.161.621
82.328.794
6.437.765
0

104.668.531

155.903.528

127.261.584

110.138.615

14.000.000
2.000.000

0
0

0
0

0
0
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AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

N / W5 SUL
5322 – (PEDF) IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO
DO ESPAÇO URBANO DO ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL
5323 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBAN. – VIA DE LIGAÇÃO
AUTÓDROMO
5325 – (PEDF) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
– PAISAGISMO BURLE MARX
5326 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBAN. – CALÇADAS MONUMENTAL
5327 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBAN. – CALÇADAS – SHS /
SHN
5328 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBAN. – BICICLETÁRIO –
ÁREA CENTRAL – PLANO PILOTO
5333 – (PEDF) EXEC. DE OBRAS DE URBAN. – CALÇADAS – VIAS
CENTRO DE CONVENÇÕES
TOTAL DO PROGRAMA 6208

LIQUIDADO

1.000.000

6.990.000

6.989.094

6.989.094

1.000.000

0

0

0

14.000.000

14.754.139

1.267.353

1.267.353

13.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

500.000

0

0

0

2.000.000
492.183.722

0
1.078.154.056

0
373.960.122

0
325.547.873

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES,
PASSARELAS E VIADUTOS
51.354.545
22.174.866
16.043.853
0005 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES,
PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL
51.354.545
22.174.866
16.043.853
3071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE
6.181.818
0
0
5320 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL
DE LIGAÇÃO ENTRE O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA AO
CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- PLANO PILOTO
3.090.909
0
0
5321 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL
DE LIGAÇÃO ENTRE O CLUBE DO CHORO E O PARQUE DA
CIDADE- PLANO PILOTO
3.090.909
0
0
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS
818.182
0
0
5332 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-SUBTERRÁNEO NO
CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- PLANO PILOTO
818.182
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 6216
58.354.545
22.174.866
16.043.853

LIQUIDADO
14.443.853
14.443.853
0

0

0
0
0
14.443.853

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2499 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO—GUARÁ
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP- GUARÁ
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAPGUARÁ
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAPDF
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOVACAP- GUARÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
847.638
56.950
56.348
847.638
56.950
56.348

LIQUIDADO
56.348
56.348

1.903.038

552.260

552.159

520.990

1.903.038
100.000
100.000
303.716.684
303.716.684
36.088.080

552.260
30.261
30.261
304.055.160
304.055.160
58.128.080

552.159
21.954
21.954
293.909.247
293.909.247
58.127.966

520.990
0
0
293.909.274
293.909.274
54.648.072

36.088.080
788.868

58.128.080
481.629

58.127.966
340.575

54.648.072
340.575

788.868
11.566.806

481.629
12.397.598

340.575
10.261.901

340.575
10.076.283

11.566.806
355.011.114

12.397.598
375.701.938

10.261.901
363.270.150

10.076.283
359.551.542

Na área de urbanização, uma atividade a ser destacada é a Manutenção de Redes de Águas Pluviais, que
consiste na limpeza de bocas de lobos e poços de visita; desobstrução de redes e ramais; reposição de grelhas e tampões para
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bocas de lobo e poços de visita e reconstrução dos componentes do sistema de drenagem que são danificados ao longo do
tempo.
Descrição Do Serviço
Desobstrução/reconstrução/construção de redes de águas pluviais
Limpeza/reparo/reconstrução de bocas de lobo
Limpeza/reparo/reconstrução/construção de poços de visita

Realizado
27.580 m
33.100 un
2.977 un

Outra atividade de grande impacto é a manutenção de áreas verdes, que consiste na elaboração de projetos de
paisagismo; roçagem dos gramados; controle de doenças e pragas (cupins e formigas); canteiros ornamentais; corte e poda de
árvores; beneficiamento de sementes (árvores, arbustos e flores) e produção de mudas nos viveiros; poda orgânica e
preventiva de gramados, arbustos e árvores, refilamento de meios-fios, trituração de resíduos orgânicos, coroamento de
árvores, entre outras.
Descrição Do Serviço
Roçagem / Manutenção de Gramados
Manutenção de Indivíduos Arbóreos (poda, erradicação, galhos caídos, árvore morta, poda drástica, etc)
Plantio de indivíduos arbóreos
Plantio de mudas para Canteiros Ornamentais

Realizado
993.626.814 m²
42.765 un
60.000 un
156.178 un

Quanto à atividade de Manutenção de Vias, foram realizados:
Descrição Do Serviço
Recuperação de Vias Públicas / Tapa-Buracos
Execução e recuperação de meios-fios

Realizado
2.879.357 m3
679 m

Execução e recuperação de passeios

1.262 m

Recuperação de vias (tapa-buracos)

2.879.357 m³

 Execução de drenagem no viaduto do Metrô na EQNN 05/07, 06/07, QNN 5, 21 e 35, em Ceilândia.
 Estrutura complementar de proteção contra erosão na Avenida Elmo Serejo, cruzamento com o Córrego do
Cortado, em Taguatinga.
 Recuperação da barragem do Ribeirão do Gama na Quadra 17 do Setor de Mansões Park Way.
 Retomada das obras do Asfalto Novo.
 Plantio de árvores em diversos locais do Distrito Federal.
 Obras de drenagem e pavimentação do Sol Nascente, em Ceilândia.
 Início da obra de 04 novos viadutos em Águas Claras.
 Licitação do Túnel de Taguatinga.
 Manutenção de vias em diversos locais do Distrito Federal.
 Desocupação da orla do Lago Paranoá, e plantio de árvores, roçagem e terraplenagem.
 Quanto à manutenção de prédios próprios, monumentos, bem como obras de edificações, destacam-se:
 Lavagem e manutenção de espelhos d’água – Palácio do Buriti, Torre Digital e Praça do Cristal (em frente
ao QG – Setor Militar Urbano).
 Limpeza de Pichação na Biblioteca Nacional.
 Remoção de entulhos localizados em diversas cidades do Distrito Federal para o Lixão da Estrutural.
 Manutenção de 174 elevadores no Distrito Federal, em Hospitais, Secretarias, Órgãos Públicos e na
rodoviária do Plano Piloto. Vale ressaltar que em janeiro de 2015, apenas um elevador funcionava no Hospital de Base, este
parou de funcionar no mês seguinte. A NOVACAP providenciou a recuperação dos 9 elevadores do Hospital e instalou mais 3
unidades. Hoje funcionam 12 elevadores, inclusive um monta-carga.
 Manutenção de Escadas Rolantes da Rodoviária do Plano Piloto.
 Reativação da Fábrica de Pães da Penitenciária da Papuda. Em 2013 foram comprados equipamentos com
potencial de fabricação de 100 mil pães/dia. O sistema estava parado devido à falta do Grupo Gerador de Energia. Em
abril/2015, a NOVACAP colocou todo o sistema para funcionar.
 Cercamento de 2 Km para proteção da área desocupada pela AGEFIS no bairro Sol Nascente.
 Instalação de 250 m de alambrados para proteção da área desocupada na Orla do Lago Paranoá além da
remoção dos decks de madeira instalados nas áreas desocupadas.
 Reconstrução da proteção de 03 fossos de ventilação das travessias de pedestres do Eixo Monumental que
haviam sido destruídos ou danificados por acidentes de automóveis.
 Reconstrução da Escola Classe da Fercal, após vendaval que atingiu a região, em tempo de os alunos não
perderem aulas, além da recomposição de telhados de mais de 200 casas.
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 Suspensão da interdição do Teatro da Praça, em Taguatinga, a partir de ações da NOVACAP, recuperação
do palco, troca da instalação elétrica e parte da hidráulica e outros reparos que se faziam necessário para que o Teatro voltasse
a funcionar.
 Manutenção da Feira de Sobradinho.
 Reconstrução do guarda rodas do eixinho, na 2016 Norte.
 Elaboração de Projetos e orçamentos PA a licitação de 3 Unidades Básicas de Saúde – UBS, em Ceilândia,
Sol Nascente e Samambaia. As mesmas estavam em risco de perderem os recursos federais, por falta de projetos. Duas
licitações já foram realizadas e estão em fase de contratação e a terceira em fase final dos trâmites licitatórios.
 Finalização das obras do Restaurante Comunitário, localizado na QNR 01 de Ceilândia, entregue à
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
 Conclusão do Albergue Público de Planaltina, entregue à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos. Unidade de acolhimento para famílias em situação de rua, com capacidade para 150 pessoas.
 Conclusão do Albergue Público de São Sebastião, entregue à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos. Unidade de acolhimento para homens solteiros em situação de rua, com capacidade para 150
pessoas.
 Conclusão das obras de acessibilidade da Torre de TV Digital, de forma a permitir a reabertura do
Monumento para visitação pública, devolvendo à população esse importante ponto turístico de Brasília.
 Emissão da Ordem de Serviços para execução de 551 metros de calçadão em madeira às margens do Lago
Paranoá (L4 Sul) e praças contendo calçadas, pista de cooper, ciclovia, 03 parques infantis, 01 ponto de encontro comunitário,
01 circuito inteligente, 01 anfiteatro, 01 circuito de skate, 01 quadra poliesportiva, 01 quadra de vôlei de areia, estacionamento
com 152 vagas, mesas de tênis, sombreiros, mesas e banquinhos para jogos de xadrez, pergolados, bancos em madeira,
bancos de concreto, chuveiros, lixeiras, bebedouros e umidificadores de ar.
 Reforma geral do Bloco A da Escola de Governo, buscando apoiar o GDF no incentivo à produção
intelectual, estímulo à inovação, e promoção do acesso à informação.
 Inicialização das obras de construção do edifício sede da Governança – FAP/DF, no Parque Tecnológico
Cidade Digital.
 Concluída e inaugurada a obra de recuperação e reforço estrutura de 02 viadutos na via SW/NW, sobre as
Vias N2 e S2.
 Concluída e inaugurada a obra de recuperação e reforço estrutura de 02 viadutos sobre a Via S2, Eixo L e
Eixo W.
 Quanto aos serviços solicitados via Ouvidoria, em 2015, registrou-se o seguinte desempenho:
 Solicitações encerradas:

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

669

Relatório Anual de Atividades 2015 – NOVACAP

Solicitações em andamento:

Reclamações encerradas:

Reclamações em andamento:

Quanto a Licitações, em 2015, tem-se a informar o que se segue:
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Modalidade

Quantidade

Vlr Orçado (R$)

Vlr Licitado (R$)

Convite

3

80.086,60

138.431,71

Tomada de Preços

9

7.590.502,10

2.097.423,40

Concorrência

26

1.996.582.688,68

614.684.065,72

Pré-qualificação

3

544.590.181,85

459.425.248,03

Pregão Presencial

2

70.886.825,71

176.000,00

Pregão Eletrônico

58

135.098.176,09

72.094.731,64

101

2.754.828.461,03

1.148.615.900,50

Totais

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No que diz respeito à capacitação foram realizados treinamentos, cursos e palestras que alcançaram 157
empregados da Companhia em curso técnicos como REVIT (área de arquitetura e projetos de engenharia), AMOPP
(atualização para movimentação operacional de produtos perigosos), VOLARE (software da área de engenharia) e
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Em julho/2015 a foi contratada uma consultoria para realização de uma oficina de planejamento. Na
oportunidade a alta gestão se reuniu com os assessores e gerentes até nível de departamento para participação do encontro
que ocorreu em um final de semana, tendo sido utilizada a metodologia denominada Planejamento Estratégico Situacional –
PES.
A oficina teve por objetivo:
 A conscientização do papel da NOVACAP nesta Gestão;
 O Levantamento de Problemas e Desafios da NOVACAP;
 Definição de Ações Estratégicas para superar os Problemas/Desafios apontados;
 Definição de Responsabilidades e Prazos.
A Oficina do PES foi estruturada em 04 momentos:
Momento 1: A que veio esta Gestão da NOVACAP?
Objetivo: resgatar a utopia do grupo conscientizando-os do papel da NOVACAP na nova Gestão, criando um
estado de ânimo favorável para atingir os objetivos do planejamento.
Momento 2: Quais são os problemas/desafios que estão colocados para a NOVACAP?
Objetivo: levantar dos principais problemas/desafios existentes para definição de ações para superá-los.
Momento 3: Que ações devem ser realizadas para que se possa superar os problemas/desafios apontados?
Objetivo: levantar e ordenar grandes espaços de ação do ator NOVACAP.
Momento 4: Quem são os RESPONSÁVEIS e quais os PRAZOS para se executar as ações?
Objetivo: definir matriz de responsabilidade.
Ao final da Oficina foram identificadas 32 Ações que têm por objetivo promover o desenvolvimento da Unidade.
Vale ressaltar que em 2011 havia sido elaborado o PLANES - Planejamento Estratégico da NOVACAP para 2011 / 2014, e que
nem todas as ações previstas no PLANES foram implementadas, entretanto das 32 Ações do PES, 19 estavam contempladas
no PLANES 2011-2014, de forma que o PES está operacionalizando, com uma metodologia mais apropriada, o planejamento
da NOVACAP, realizado desde 2011, além de implementar novas ações estratégicas.
Dentre as 32 Ações podem-se citar:
 Elaborar uma Política de Capacitação Permanente;
 Elaborar um Plano para aumentar a Produtividade;
 Rever Plano de Carreira;
 Realizar Concurso Público;
 Elaborar Proposta de Previdência Complementar;
 Sistematizar Informações;
 Implementar Gestão de Projetos.
Ainda no tema Desenvolvimento da Unidade vale ressaltar a importância do Programa de Metas e Resultados –
PMR. À semelhança dos anos anteriores, em 2015, a NOVACAP contou com este instrumento de aumento de produtividade.
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O referido Programa consta do Acordo Coletivo de Trabalho – 2013/2015, define Metas e Resultados a serem
alcançados de forma coletiva e/ou individual, estabelece condições, critérios de distribuição de valores, de avaliação, e demais
condições necessárias a sua realização. O PMR permite aos trabalhadores da Empresa, cujas atividades estejam diretamente
vinculadas ao processo produtivo nela desenvolvido, participarem da distribuição do valor instituído.
Nas seis primeiras edições conseguiu comprovar o efetivo comprometimento dos empregados, a partir do
alcance das metas propostas; além da aceleração no processo de consolidação da cultura participativa e do trabalho em
equipe; melhoria da coordenação do trabalho; desenvolvimento de visão mais abrangente do negócio e dos processos; ênfase
em melhoria da qualidade; redução na resistência a mudanças; e incentivo à busca de inovações para agilizar os processos.
Em 2015 registrou-se uma participação mais efetiva de cada Diretoria no processo de criação do Regulamento e
definição das metas, uma vez que no modelo proposto pela alta gestão, cada diretoria ficou responsável por uma Meta Global.
Algumas modificações substanciais foram introduzidas em 2015, destacando-se o aumento da punição em caso de faltas
injustificadas, de forma a reduzir em até 50% o valor a ser recebido pelo empregado.
O Programa contempla 04 grupos de metas, a saber: Metas Empresariais Globais, Metas de Melhoria da Gestão
Empresarial, Metas Setoriais de Gestão Administrativa e Meta Individual. Os dois primeiros grupos possuem submetas
específicas, voltadas para maximização dos resultados inerentes a atividade fim e de gestão da Companhia. As Metas
Setoriais são definidas por cada Setor, e a Meta Individual, relacionada à assiduidade.
Em 2015, no período de abril a setembro obteve-se o seguinte quadro demonstrativo de metas:
Submetas

Indicador da Meta

Pontos
Sigla
(Máximo)

Metas Empresariais Globais
1. Maximizar o número de Poda de Árvores (DU)

MPA

N° de árvores podadas (un)/

10

2. Maximizar o número de Operações Tapa Buracos no DF (DU)
3. Intensificar a limpeza preventiva do sistema público de Drenagem Pluvial (DU)
4. Maximizar o plantio de canteiros perenes (DU)

MTB
LPDP
MCP

Ton/
Metros lineares de limpeza
Área plantada cant. perenes (m²) /
abr - set

05
05
10

Metas de Melhoria da Gestão Empresarial
5. Maximizar o quantitativo de Resoluções das demandas encaminhadas à
MRO
N° de resoluções das demandas
10
Ouvidoria da NOVACAP (OUV)
6. Implantação de um Plano de Manutenção Preventiva em Obras de Arte da
MPOA
Não se Aplica
10
Malha Viária Urbana do DF (DOE)
7. Implantação de Sistema de Governança – Produtos: Monit. Veículos, Maq. e
MGOV
Não se Aplica
10
Eqptos (DA); Rel. Mensal de Gestão Financeira (DF); e Rels. de Governança
(PRES / GAB’s)
8. Aumento da produtividade de todos os trabalhos realizados pela Diretoria
MPROD
Nro. Trabalhos Realizados
10
(Projs., Orçamentos e Fiscalização de Obras) (DE)
Meta Setorial de Gestão Administrativa
9. Avaliar Desempenho Setorial (Agenda de Ações)
ADS
a definir
20
Meta Individual
10. Redução no número de Faltas Injustificadas ao Trabalho-Absenteísmo Zero
RFI
N° \faltas injust.
10
Total de Pontos .................................................................................................................................................................................................... 100

Em 2015, um dos grandes desafios enfrentados pela Companhia foi a falta de recursos financeiros para dar
continuidade às obras na velocidade desejada, bem como implementar outras obras previstas. Não obstante, a NOVACAP não
deixou de cumprir sua missão de promover o desenvolvimento através da prestação de serviços de engenharia urbana, com
excelência e responsabilidade ambiental.
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15.2. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 22.202

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, criada com denominação social de
Companhia de Água e Esgotos de Brasília, foi autorizada pelo Decreto-Lei nº 524, de 08/04/1969. É uma sociedade de
economia mista, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, tendo sua denominação atual sido instituída pela Lei nº 3.559, de
19 de janeiro de 2005.
A Caesb pode desenvolver atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos,
com vistas à exploração econômica, planejando, projetando, executando, operando, comercializando e mantendo os sistemas
de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.
A exploração dessas atividades pode ocorrer em todo o território nacional, bem como no exterior, inclusive com
a instalação de unidades administrativas e operacionais.
A Companhia tem competência para zelar pela conservação, proteção e preservação das bacias hidrográficas
utilizadas ou reservadas para fins de uso público, assim como controlar a poluição dessas águas, inclusive, além dos seus
limites de concessão, nas hipóteses em que tenha concorrido para tal. A CAESB pode ainda, suprir e complementar a
realização de serviços, além dos pontos-de-entrega d`água e coleta de esgotos sanitários.
A Companhia é também autorizada a participar de empreendimentos de múltiplas finalidades, visando ao
progresso socioeconômico das áreas de sua atuação, podendo constituir e/ou subscrever capital de outras sociedades,
inclusive subsidiárias, consorciar-se com outras empresas, na forma da Lei.
A sociedade tem sede e foro na cidade de Águas Claras, Distrito Federal, sendo seu prazo de duração
indeterminado.
Atualmente, a Caesb dispõe de 2.759 funcionários ativos, com vínculo contratual com a Companhia, distribuídos
em sua estrutura organizacional, comprometidos com a Missão institucional de “Desenvolver e implementar soluções e gestão
em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento
socioeconômico”.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com função
gratificada

Sem função
gratificada

Com função
gratificada

Sem função
gratificada

Total

Efetivos (Quadro da CAESB)

261

611

524

1.117

2.513

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

34

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal

Outros

01

04

38

03

04

01

01

02

Estagiários

08

02
116

110

226

Terceirizados (FUNAP)

Subtotal (Força de Trabalho)

298

731

528

1.231

2.788

(-) Cedidos para outros órgãos

12

03

13

01

29

Total Geral

286

728

515

1.230

2.759

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6213 - SANEAMENTO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, de coleta
e de tratamento de esgotos sanitários, visando a acessibilidade e a universalização da prestação dos serviços a
toda população do Distrito Federal.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0009 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO
FEDERAL
0021 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADISTRITO FEDERAL
3034 - ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA
0001 - ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL
3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL
0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SULCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-OUTROS
ESTADOS
3574 - PERFURAÇÃO DE POÇOS
3662 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA
6052 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUACOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO
FEDERAL
3665 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
6053 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
3669 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS
6017 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
3904 - REFORMA DE RESERVATÓRIOS
6054 - REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
3952 - SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA
6055 - SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUACOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO
FEDERAL
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS
6063 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL
5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
6076 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
5725 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS
6078 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
6033 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
6014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
7009 - REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
6015 - REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
7011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
6023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
6024 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
7038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
6030 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁGUAS
LINDAS-OUTROS ESTADOS
6031 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO
FEDERAL
6032 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS
RURAIS-DF ENTORNO
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
6027 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS
LINDAS-GO-ENTORNO
6028 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO
FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL
4.760.000

DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
5.925.000
5.305.475

2.617.000

2.923.000

2.903.481

2.143.000
5.000.000
5.000.000
107.244.000

3.002.000
1.784.695
1.784.695
107.244.000

2.401.993
1.606.462
1.606.462
35.954.306

107.244.000
3.297.000
19.186.000

107.244.000
0
9.200.000

35.954.306
0
4.317.299

19.186.000
14.587.000

9.200.000
20.417.230

4.317.299
16.243.653

14.587.000
7.077.000

20.417.230
9.158.090

16.243.653
7.429.508

7.077.000
2.093.000

9.158.090
4.525.000

7.429.508
476.743

2.093.000
185.000

4.525.000
1.291.000

476.743
0

185.000
16.489.000

1.291.000
20.894.112

0
5.694.607

16.489.000
840.000

20.894.112
2.030.000

5.694.607
45.754

840.000
12.144.000

2.030.000
14.166.000

45.754
410.128

12.144.000
9.821.000

14.166.000
17.087.000

410.128
0

9.821.000

17.087.000

0

15.422.000

20.733.158

1.301.020

15.422.000
4.984.000

20.733.158
7.240.000

1.301.020
5.146.618

4.984.000

7.240.000

5.146.618

18.711.000

23.494.448

2.320.954

18.711.000
33.915.000

23.494.448
44.334.600

2.320.954
14.294.224

33.915.000
180.994.000

44.334.600
137.907.860

14.294.224
3.858.381

12.338.000

12.388.000

0

168.156.000

125.368.000

3.802.442

500.000
107.818.000

151.860
150.564.000

55.939
41.443.388

19.854.000

62.604.000

28.363.282

87.963.000

87.283.000

12.793.794
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AÇÃO/SUBTÍTULO
6030 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS
AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES
TOTAL DO PROGRAMA 6213
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DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO

DOTAÇÃO INICIAL
1.000
564.567.000

677.000
597.996.193

286.311
145.848.519

Objetivo Específico: 001 – Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de tratamento e
abastecimento de água, visando a universalização da prestação dos serviços.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado Periodicidade
Resultado
em
de Apuração

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

99,5
98,1
24,5
24,1

98,22
98,2
24
25,6

99,25
98,98
23
35,99

889

Nível de Atendimento com Serviços
de Abastecimento de Água

%

99,40

31/12/2010

Mensal

891

Índice de Perda de Água (*)

%

24,60

31/12/2010

Mensal

99,03
97,46
23,5
27,3

Fonte da
Informação
CAESB
CAESB

Obs: A metodologia do cálculo de perdas foi reavaliada em 2015, ajustando também os resultados passados.

Objetivos Específico: 002 – Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de coleta e de tratamento de
esgotos para atender à população do Distrito Federal, visando a universalização da prestação dos serviços.
Indicadores:
Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Nível de Atendimento com
892 Serviços de Esgotamento
Sanitário

%

93,7

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2010
Mensal
Alcançado

894 Índice de Tratamento de Esgotos

%

100

31/12/2010

Denominação do indicador

Apurado
em

Mensal

Desejado
Alcançado

2012

Desejado em
2013
2014

2015

94

82,16

84,41

86,9

82,2

82,73

82,11

84,51

100
100

100
100

100
100

100
100

Fonte da
Informação
CAESB
CAESB

O ano de 2015 foi caracterizado pelo início da retomada de uma séria de obras que estavam paralisadas, por
diversos motivos, e pela abertura das licitações dos grandes novos sistemas produtores de água, Paranoá, Corumbá e Bananal,
o que acarretou o baixo índice de execução dos investimentos previstos (24%), mostrados no Quadro anterior – Execução
Orçamentária e Financeira.
Alguns empreendimentos tiveram seus contratos rescindidos e foram tomadas as medidas judiciais e
administrativas para que a empresa possa retomas as seguintes obras:
– Complementação do sistema de abastecimento de água do Gama;
– Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Riacho Fundo II – 4a etapa;
– Sistema de Esgotamento Sanitário do Sol Nascente;
– Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Oeste de Samambaia;
– Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lago Sul – 5a etapa;
– Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Ribeirão;
– Sistema de Esgotamento Sanitário do INCRA 8;
– Elevatória de Esgotos Bruto de Águas Claras;
– Adutora de Água Bruta do Sistema Corumbá.
Foram retomadas já no ano de 2015 os seguintes empreendimentos, que encontram-se atualmente em
execução.
–
–
–
–
–

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Vicente Pires;
Construção da Estação de Tratamento de Água do Sistema Corumbá;
Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lago Sul – 5a etapa;
Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas – 1a etapa;
Sistema de Esgotamento Sanitário do Sol Nascente;
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– Melhorias das ETE’s Brasília Sul e Norte.
Mesmo com todos os problemas encontrados foram concluídos no ano de 2015 os seguintes empreendimentos:
– Interligação do sistema de esgotamento sanitário de 1000 ligações de Vicente Pires;
– Proteção da Adutora Reversível;
– Centro de Reservação de Água do Noroeste.
Estão em processo licitatório os seguintes empreendimentos:
– Sistema Produtor de Água do Bananal;
– Sistema Produtor de Água do Paranoá;
– Aquisição do motor da Elevatória do Sistema Descoberto.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
9728 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
2.000.000

2.000.000

1.103.954

2.000.000

2.000.000

1.103.954

2.000.000

2.000.000

1.103.954

O Projeto Golfinho proporciona oportunidades para crianças de família de baixa renda à prática esportiva
(natação), favorecendo o seu desenvolvimento psicomotor, integrando-as com as ações que possibilitem apoio complementar
às atividades escolares, orientações sobre a preservação do meio ambiente e cuidados básicos com a própria saúde. No ano
de 2015 foram atendidas 486 crianças em 3 núcleos, Israel Pinheiro, Itapoã e Ceilândia.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
11.709.000

20.647.201

2.131.879

11.709.000

20.647.201

2.131.879

2.370.000

4.194.000

1.532.238

2.370.000

4.194.000

1.532.238

9.227.000

11.377.494

11.018.656

9.227.000

11.377.494

11.018.656

2.837.000

1.162.940

152.784

6062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

2.837.000

1.162.940

152.784

6.000.000

7.070.000

797.450

6067 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

6.000.000

7.070.000

797.450

2547 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
6066 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2634 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

655.968.000

655.968.000

528.705.493

6984 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

655.968.000

655.968.000

528.705.493

62.851.000

71.650.920

71.093.283

6977 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

62.851.000

71.650.920

71.093.283

4.010.000

4.010.000

1.833.754

4.010.000

4.010.000

1.833.754

6967 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
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AÇÃO/SUBTÍTULO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6977 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6004
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO
519.944.000

642.462.673

595.206.368

519.944.000

642.462.673

595.206.368

1.274.916.000

1.418.543.228

1.212.471.904

O Ano de 2015 foi caracterizado pela necessidade de reequilibrar econômica e financeiramente a empresa,
reduzindo horas extras, cargos comissionados, estrutura organizacional, despesas desnecessárias, alterando procedimentos,
melhorando a arrecadação, reduzindo a evasão da receita, reduzindo os gastos com transporte, vigilância e telefonia e licitando
melhor, enfim, buscando um maior equilíbrio entre as receitas e despesas. Ao final do período obteve-se uma redução de mais
de R$ 100 milhões em despesas de pessoal e de cerca de R$ 60 milhões no total, em que pese o aumento de mais de 100% no
custo de energia, o terceiro maior custo da empresa.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As ações implementadas trouxeram resultados significativos para a empresa, colocando todos os pagamentos
em dia e não sendo necessário captar recursos financeiros em bancos para reforço de caixa. Além disso, as divídas de curto
prazo, contraídas nos últimos anos, foram reduzidas em cerca de R$ 50 milhões (20%).
Várias outras ações operacionais e administrativas foram implementadas no ano, com objetivo de melhorar os
processos e procedimentos empresariais, tais como:
– Ampliação dos pontos de coleta para análise de água, assegurando a potabilidade da água a todos os
clientes;
– Instalação de mais de 50 controladores de pressão noturna com objetivo de reduzir as perdas de água;
– Substituição de mais de 41 mil hidrômetros para garantir uma medição real do consumo dos clientes;
– Estratégias operacionais e pequenas obras de interligação que reduziram a falta de água em setores
comumente afetados como São Sebastião, Sobradinho II, Setor Habitacional Águas Quentes, Riacho Fundo II, Fercal e outros.
– Desenvolvimento do aplicativo de autoatendimento, onde os clientes podem fazer suas reclamações ou
informar sobre vazamento de água diretamente pelo celular;
– Ampliação do atendimento nos “ NA HORA “ o que possibilitou fechar o escritório de Brasília
– Melhoria nos serviços de corte e religação.
Todo esse trabalho redundou em uma redução de 37% das reclamações na Ouvidoria, melhoria do atendimento
no prazo dos principais serviços demandados pelos clientes, mantendo a boa imagem que os clientes tem da empresa,
considerando o abastecimento de água e o esgotamento sanitário como os melhores serviços públicos prestados.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O primeiro ano desta gestão foi pautado pela recuperação econômica e financeira da empresa e pela
preparação dos editais para contratação das obras dos novos sistemas produtores de água. As licitações foram publicadas mas
o TCDF paralisou dois lotes do Sistema Paranoá para análise, já os tendo liberado para a continuidade do processo.
A ampliação do atendimento e a busca pela universalização dos serviços continuarão em 2016 com a
interligação do sistema de abastecimento de água do Mangueiral, Novas ligações de água e esgotos no Parque do Riacho,
Paranoá Park, Quadras 1 a 5 do Prakway, IAPI, Arniqueiras, Centro de Reservação do Balão do Piriquito, Adutora do Aeroporto
e outras.
Em virtude do aumento das tarifas de energia, a empresa estrategicamente vem desenvolvendo estudos para
melhorar a sua eficiência energética com substituição de equipamentos, implantação de usina solar fotovoltaica, utilização do
biogás para geração de energia e outras iniciativas que possibilitem a redução da demanda energética da empresa.
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15.3. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – UO: 22.204

A Companhia Energética de Brasília - CEB é uma sociedade de economia mista de capital aberto, autorizada
pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM como Companhia Aberta
na categoria A (emissores autorizados a negociar quaisquer valores mobiliários) e tem suas ações negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo (BM&F Bovespa). Em 4 de julho de 1994, a Companhia iniciou a negociação de suas ações na BM&F
Bovespa, sob os códigos de negociação CEBR3, CEBR5 e CEBR6, para as ações ordinárias e preferenciais.
De acordo com a Resolução nº 318, de 14.09.2005 – ANEEL e a Lei nº 2.710, de 24.05.2001, o Governo do
Distrito Federal foi autorizado a implementar a reestruturação societária da CEB, com o objetivo de atender as disposições dos
Contratos de Concessões firmados pela Companhia.
As participações societárias da CEB em sociedades controladas, controladas em conjunto e coligadas estão
representadas conforme a seguir:

Quantidade de Ações (Em mil unidades):
Ordinárias

Preferenciais -PNA

Preferenciais - PNB

Total

7.184.187

1.313.002

5.919.194

14.416.383

A CEB tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia-quotista ou acionista e a
exploração direta ou indireta, conforme o caso, de serviços de energia elétrica, compreendendo os sistemas de geração,
transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica, bem como serviços correlatos.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Quadro da CEB - (Diretores)

3

-

1

-

4

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

3

-

1

-

4

-

-

-

-

-

Da CEB Distribuição

14

9

3

10

36

Órgãos do Governo Federal

2

-

-

-

2

Estagiários

-

-

-

-

-

Órgãos do GDF
Requisitados

Outros

-

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

22

9

5

10

46

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

22

9

5

10

46

Total Geral
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Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA-- DF
0001 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA-- DF
2479 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-- DF
0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-- DF
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA—DF
6452 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA—DF

TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL
0
7.500.000
0
35.147.900
0
76.484.700
119.132.600

DESPESA AUTORIZADA
0
50.133.040
0
35.147.900
0
76.484.700
161.765.640

EXECUTADO
0
36.002.160
0
0
0
26.055.279
62.057.439

O montante de investimentos alocados e executados na participação em empresas de energia teve como
objetivo, garantir a execução das atividades de Distribuição de Energia Elétrica e obrigações dispostas no aditivo ao contrato de
concessão firmado com o poder concedente e fiscalizado pelo Órgão Regulador do Setor Elétrico – ANEEL, visando cumprir
com as metas propostas de recuperação do seu equilíbrio econômico-financeiro, produzindo recursos de origens internas para
financiar sua operação, remunerar seus acionistas e garantir o bem-estar de seus colaboradores e clientes.
Em 2015 foram investidos também em expansão do sistema de Iluminação Pública cerca de 4 milhões de reais.
O investimento resultou em 1.567 novos pontos de iluminação pública entregues à população do Distrito Federal.
As regiões administrativas que receberam investimento foram: Paranoá, Brasília, Noroeste, Cidade Estrutural,
Guará, Santa Maria, Riacho Fundo, Taguatinga, Samambaia e São Sebastião.
Obras importantes foram executadas no ano de 2015 e algumas merecem destaque pela abrangência ou pela
necessidade das comunidades beneficiadas conforme abaixo:
 No Itapoã, um novo espaço destinado à prática esportiva, a Pista de Atletismo do Itapoã, recebeu iluminação
adequada à prática de esportes e iluminação no seu entorno;
 Na Asa Norte, a iluminação das vias de acesso à UnB propiciou mais segurança aos pedestres que
transitam entre a Universidade e a Via L2;
 No dia 07 de setembro, foi inaugurada a obra de revitalização da iluminação da Praça dos Cristais que fica
em frente à concha acústica do Quartel General do Exército;
 No setor de Administração Federal Sul, a via que passa em frente ao STJ recebeu luminárias com a
tecnologia LED, que gradualmente substituirá as lâmpadas de Vapor de Sódio nas principais vias do Distrito Federal;
 O Parque da Cidade, importante área de lazer para a população, possui vias que ligam bairros importantes
da Capital. Em 2015 o parque recebeu um novo acesso para melhorar o trânsito da região. Este acesso foi iluminado com a
instalação de 57 novos pontos de iluminação;
 Diversos bairros foram iluminados, entre eles: o bairro São Gabriel em São Sebastião, o IAPI no Guará, o
Setor Habitacional Tororó em Santa Maria e a segunda etapa do Noroeste; e
 Vale destacar ainda a obra do Parque Ecológico da Estrutural. A iluminação deste possibilitou a iluminação
da Via que o contorna, facilitando assim o acesso da comunidade ao transporte público no período noturno.
Adicionalmente aos investimentos realizados no acréscimo de número de pontos do Parque de Iluminação
Pública do Distrito Federal, destacam-se também as intervenções com relação ao serviço de manutenção dos mais de 387.000
pontos existentes, com o emprego de inúmeros profissionais e um aporte da ordem de 22 milhões anuais.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA,
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2531 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2617 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

2.586.350

186.350

0

2.586.350

186.350

0

3.323.500

3.323.500

0

3.323.500

0

3.323.500

EXECUTADO
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AÇÃO/SUBTÍTULO
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8711 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
7002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL
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DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO

1.178.000

78.000

0

1.178.000

78.000

0

23.851.835

23.851.835

8.430.818

23.851.835

23.851.835

8.430.818

1.041.600

1.041.600

299.508

1.041.600

1.041.600

299.508

2.557.070

2.557.070

1.197.591

2.557.070

2.557.070

1.197.591

34.538.355

31.038.355

9.927.917

A CEB trabalhou de forma a realizar a execução orçamentária dos dispêndios, definidas nos programas de
trabalhos e ações do orçamento a partir das novas diretrizes adotadas pela empresa, assim como também dentro das novas
perspectivas de mercado voltadas para o setor de energia e definidas pelos poderes concedentes, e que possibilitaram atingir o
cumprimento das ações empresariais e operacionais assim definidas.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
O evento de maior relevância para a CEB em 2015 foi a prorrogação da Concessão da CEB Distribuição S/A –
(Subsidiária integral da CEB Holding) por mais 30 (trinta) anos, até 07 de julho de 2045, materializada por meio do Quarto
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 066/1999-ANEEL, celebrado com o Poder Concedente (Ministério de Minas e
Energia – MME) em 09 de dezembro de 2015.
Sob o aspecto regulatório, destaca-se a participação ativa da CEB D, no âmbito das entidades representativas
do setor, para efetivar a Revisão Tarifária Extraordinária – RTE, compondo as iniciativas que resultaram no reajuste médio de
24,14 % das tarifas de energia elétrica dos consumidores do Distrito Federal, que começaram a ser aplicadas a partir de 02 de
março de 2015.
O reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da RTE teve como objetivo
principal cobrir os custos já incorridos e não cobertos pelos reajustes de tarifas ordinários, tais como os impactos decorrentes
do aumento do valor da compra de energia; a compensação da elevação da tarifa de Itaipu Binacional (corrigida pelo dólar); e a
recomposição da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
A ANEEL, por meio da Resolução Homologatória nº 1.937, de 25 de agosto de 2015, homologou o resultado do
Reajuste Tarifário Anual (IRT) de 2015 da CEB D, sendo que o aumento médio percebido pelos consumidores foi de 18,66% e
passou a vigorar a partir de 26 de agosto de 2015.
Com relação ao Aspecto da Gestão, o desafio de 2015 foi manter a empresa operacional e com condições de
atendimento aos consumidores fornecendo serviços com qualidade e iniciar um processo de saneamento e recuperação das
empresas que compõem o grupo CEB, para tanto a CEB Distribuição, elaborou e encaminhou ao Órgão Regulador o
documento Plano de Resultados da CEB Distribuição S/A, com vistas a melhoria de resultados nas quatro principais dimensões
da Companhia quais sejam: Indicadores de Continuidade – DEC e FEC; Reclamações e Índice ANEEL de Satisfação do
Consumidor – IASC; Segurança do Trabalho e da População; e Situação Econômico-Financeira.
Outro fato relevante foi a aprovação da Lei, pela Câmara Distrital, que autoriza a CEB fazer a alienação de
ativos de geração e de gás com o proposito de fazer investimentos na CEB Distribuição.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Problemas que interferiram na execução dos programas de 2015
Foram realizadas várias ações de redução de custos operacionais o que contribuiu expressivamente nas
diferenças de execução a menor do orçamento de custeio, estas ações foram voltadas a melhoria de eficiência e produtividade
das equipes sem de maneira nenhuma afetar realização das atividades necessárias ao bom andamento da empresa e nem os
resultados dos trabalhos desempenhados no âmbito da CEB Holding.
Dentre as restruturações implementadas, importante destacar que a atual administração após avaliações da
atividade de prestação de serviços de engenharia, bem como do histórico de realizações nulo, concluiu pela extinção da
superintendência técnica que tinha esta atribuição. Desta forma a prestação destes serviços que já vinham sendo realizados
dentro da CEB Distribuição, teve os recursos aportados por aquela empresa e a ação de Manutenção do Sistema de
Distribuição de Energia – DF teve sua execução zerada na CEB.
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4. PERSPECTIVAS PARA 2016:
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 Interagir com os stakeholders que atuam no ambiente da CEB de forma construtiva e harmônica;
 Ter uma estrutura patrimonial em linha com o mercado, ou seja, uma relação próxima de 50/50%, para
capital próprio e de terceiros;
 Realizar ajustes nos custos, despesas operacionais e receitas;
 Ter eficiência com relação à qualidade dos serviços prestados;
 Buscar continua melhoria da produtividade da mão de obra;
 Ter racionalidade operacional e econômica para reverter a situação de prejuízos recorrentes;
 Modernizar com contingência, segurança, automatização e inteligência da Rede de Energia Elétrica;
 Melhorar o Atendimento ao Consumidor.
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15.4. CEB LAJEADO S.A – UO: 22.209

A CEB LAJEADO S.A. – CEBLajeado é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado de Direito Privado,
controlada pela Holding Companhia Energética de Brasília - CEB e coligada da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRAS. A empresa desenvolve a atividade de geração de energia elétrica, na condição de Produtor Independente e foi
constituída em 22 de fevereiro de 2000. Sua criação foi autorizada pela Lei Distrital nº 2.515, de 31 de dezembro de 1999,
alterada pela Lei nº 3.737, de 13 de janeiro de 2006, que autorizou sua reestruturação societária. Sua sede social está
localizada na cidade de Brasília – DF.
A CEBLajeado, em conjunto com a Lajeado Energia S.A. e a Paulista Lajeado Energia S.A., são titulares de
ações representativas de 100% (cem por cento) do capital votante e 85,31% (oitenta e cinco virgula trinta e um por cento) do
Capital Social da INVESTCO S.A., sociedade por ações constituída para administrar o Aproveitamento Hidrelétrico Luís
Eduardo Magalhães, com sede no município de Miracema, Estado do Tocantins, na Rodovia TO-Miracema, Km 23, s/nº,
inscrita no CNPJ sob nº 00.644.907/0001-93 (“Investco”).
As referidas sociedades, juntamente com a Investco, são parte do consórcio denominado “Consórcio Lajeado”,
cujo objeto é a exploração compartilhada da Concessão de Uso de Bem Público para a exploração do Aproveitamento
Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão n.º 05/97 e
respectivos Aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do Contrato de Concessão é de 35
anos contados a partir de 16 de dezembro de 1997.
A Concessão da AHE Luís Eduardo Magalhães é compartilhada entre a CEBLajeado, titular de 19,8%; Lajeado
Energia S.A., titular de 72,27%; Paulista Lajeado Energia S.A., titular de 6,93%; e a Investco titular de 1%, o que dá direito a
cada uma das Concessionárias de comercializar um bloco de energia equivalente à sua participação na Concessão.
Por meio desse empreendimento de geração, a CEBLajeado tem contribuído para o suprir parte da energia
demandada pela população do Distrito Federal, uma vez que aproximadamente 90% de toda a sua produção é vendida à CEB
Distribuição S/A.
A CEBLajeado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação em
vigor, tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

01

-

01

02

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

03

-

-

-

03

Requisitados

02

-

-

-

02

05

01

01

07

Diretores

CEB Distribuição

Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
6063 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO
0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO--DISTRITO
FEDERAL
6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL
0008 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

42.538.479

46.538.479

46.115.954

42.538.479

46.538.479

46.115.954

11.507.809

12.007.809

11.605.321

11.507.809

12.007.809

11.605.321

10.950.885

35.950.885

28.962.413

10.950.885
64.997.173

35.950.885
94.497.173

28.962.413
86.683.688

A Investco S/A é titular exclusiva dos ativos que compõem o AHE Luís Eduardo Magalhães, sendo assim os
sócios ordinários da Investco arrendam os ativos de geração com percentual correspondente à sua participação no Contrato de
Concessão, reajustado a cada 12 (doze) meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Essa obrigação está
contratada até o ano de 2032. O valor do arrendamento é variável, uma vez que tem como objetivo, além de remunerar os
ativos da Usina e distribuir resultados aos seus acionistas, a cobertura das despesas operacionais, inclusa a depreciação, as
amortizações e os encargos financeiros dos empréstimos obtidos pela Investco.
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Os custos dos serviços prestados de transmissão de energia elétrica, representados pelo Custo do Uso do
Sistema de Transmissão – CUST, são controlados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

PROGRAMA:6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2549 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO
PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2599 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

EXECUTADO

272.401

272.401

0

272.401

272.401

0

30.000

30.000

12.900

30.000

30.000

12.900

2.046.193

2.046.193

1.285.623

2.046.193

2.046.193

1.285.623

152.709

152.709

72.744

6996 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO
PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

152.709

152.709

72.744

100.000

200.000

100.174

8716 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO
FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

100.000

200.000

100.174

3.301.332

3.301.332

1.066.233

3.301.332

3.301.332

1.066.233

5.902.635

6.002.635

2.537.673

7251 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB
LAJEADO- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6004

Para atender as áreas Contábil, Financeira e Folha de Pagamento, a CEB lajeado mantem contratos com
empresas terceirizadas do seguimento de tecnologia da informação, haja vista não dispor de sistemas próprios para execução
dessas tarefas.
Com a responsabilidade de cumprir os princípios da transparência, legalidade e economicidade, a Sociedade
cumpre seu papel de dar publicidade aos seus atos, com a veiculação de suas matérias legais no Diário Oficial do Distrito
Federal e em jornal diário de grande circulação, em conformidade com a Lei n° 3.184 de 29/08/2003 e do artigo 22, incisos I e II
da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dentre outras ações relevantes realizadas, destacamos as tratativas ocorridas no âmbito da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e ANEEL, relativas a comercialização de energia no mercado de curto prazo em
razão da crise hidrológica.
A CEBLajeado é tributada pelo Lucro Real, com recolhimento do Imposto de Renda – IRPJ e contribuição social
– CSLL por estimativa mensal, ajustando-se no Balanço Anual o imposto devido. Os impostos PIS e COFINS são calculados
diretamente sobre o faturamento, conforme previsto na legislação tributária.
Outro ponto a ser destacado foi a distribuição de lucros aos Acionistas CEB Holding e ELETROBRÁS, por meio
de dividendos, JSCP e Partes Beneficiárias.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Os valores previstos pela empresa mostraram-se adequados após a realização dos eventos. As pequenas
interferências que ocorreram resumem-se a alguns remanejamentos que foram feitos entre as contas de custeio da empresa,
como forma de contemplar as variações ocorridas no setor elétrico brasileiro, em razão, principalmente, da crise hídrica
instalada no país e que afetou diretamente os níveis dos principais reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Como
consequência, houve um aumento significativo do custo da energia comprada no mercado de curto prazo.
A nossa expectativa para 2016 é de um ano bem mais tranquilo e mais previsível, mesmo considerando o
momento de dificuldades por que passa o Brasil. As medidas implantadas pelo Governo Federal na área energética no final de
2015 e início de 2016, sinalizam para a volta do equilíbrio entre os agentes do setor, com redução significativa das demandas
judiciais e a garantia de preços justos em consonância com os atuais contratos de compra e venda de energia.
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15.5. COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS– UO: 22.210

A Companhia Brasiliense de Gás - CEBGAS, constituída em 20 de março de 2001, com sede na Cidade de
Brasília/DF, é uma sociedade por ações de Economia Mista, autorizada pela Lei Distrital no 2.518, de 10 de janeiro de 2000,
com a finalidade de distribuir gás combustível canalizado, com exclusividade, a todo o Distrito Federal.
A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do Governo do Distrito Federal que, entendendo
a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo como variável-chave na busca do desenvolvimento
sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região. Esse modelo,
cristalizado na CEBGAS, buscou conciliar o preceito Constitucional – que delega aos Estados a competência pela distribuição
de gás combustível canalizado - com uma gestão empresarial, para a oferta desse serviço, e, ao mesmo tempo, com uma
solução que contemplasse as limitações dos recursos públicos para investimento.
Associando-se à iniciativa privada através da TERMOGÁS S.A., e contando também com a participação da
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, o governo distrital, através da Companhia Energética de Brasília – CEB, deu o passo
definitivo para a viabilização do suprimento desse energético diferenciado para o Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Outros

Atividade-Fim

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

01

-

-

-

01

Estagiários

-

02

-

-

02

Terceirizados

-

01

-

-

01

01

03

-

-

04

Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
OBJETIVO GERAL: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos
compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1768 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
0002 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-DISTRITO FEDERAL
2397 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL
0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL
7046 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
0003 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

500.000

500.000

0

500.000

500.000

0

10.935.867

10.935.867

3.280.874

10.935.867

10.935.867

3.280.874

500.000

500.000

0

500.000
11.935.867

500.000
11.935.867

0
3.280.874

Objetivo Específico: 001 – Expandir a distribuição do gás natural canalizado no Distrito Federal

Indicadores:
Denominação do indicador
787

Aumento do volume de gás
comercializado

Unidade Índice
Periodicidade
Desejado Em
Apurado
de
mais
de
Resultado
em
2012
2013
2014
2015
Medida Recente
Apuração
Desejado 14.000 25.000 35.000 50.000
M³ /
5.748
31.12.2015
Diário
DIA
Alcançado 8.900 7.574 6.203 5.748

Fonte da
Informação
CEBGAS
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2. OUTRAS INFORMAÇÕES
PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

2546 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2633 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8771 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

60.000

60.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

0

539.643

539.643

152.258

539.643

539.643

152.258

60.000

60.000

10.579

9588 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO
FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

60.000

60.000

10.579

80.000

80.000

645

8714 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEBGAS-DISTRITO
FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

80.000

80.000

645

669.150

669.150

349.293

669.150

669.150

349.293

1.468.793

1.468.793

512.775

9695 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGASDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6004

O Gás Natural Veicular tem apresentado uma demanda decrescente no País, seguindo tendência observada em
outras unidades federativas, no que se refere à demanda para uso em mercados não termoelétricos. Existem boas expectativas
de melhoras no futuro com a exploração do Pré-Sal.
O gás natural foi introduzido no Distrito Federal inicialmente no mercado veicular, o comportamento do
consumidor, tomando como referência o ano de 2010 (Figura 1), demonstra que o consumidor do GNV experimentou a maior
transição em um período, o que motivou uma redução progressiva do consumo que vem ocorrendo a cada ano.

Figura 1 - Evolução da Venda Média de GNV (m3/dia) (Fontes: CEBGAS)

Com o objetivo de identificar as razões que vêm motivando o comportamento de consumo apresentado, bem
como traçar ações de mercado, a CEBGAS promoverá uma análise mais detalhada na cadeia de valor do GNV, no Distrito
Federal com abrangência no diagnóstico das sub cadeias que contribuem para a composição da oferta de valor para o cliente.
– Oferta de GNV que abrange as entidades que contribuem para a entrega do produto (do produtor do gás
natural liquefeito ao distribuidor do combustível);
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– Adequação do veículo que abrange as entidades que contribuem para a conversão do veículo para o uso do
GNV (dos fornecedores de peças / equipamentos até os órgãos de inspeção veicular);
– Cadeia do conhecimento, que engloba as entidades detentor as do conhecimento do assunto (dos
fornecedores de equipamentos até os técnicos das oficinas);
A CEBGAS vem desenvolvendo esforço junto à cadeia de oferta de gás, visando obter melhor estabilidade de
preços frente à gasolina, bem como, vem elaborando um trabalho de reorganização da cadeia da demanda, que resultará em
ações de reconhecimento e fomento da demanda do gás natural veicular.
Por outro lado, a ausência de incentivos do Governo do Distrito Federal ao consumo do gás natural veicular, a
exemplo do que ocorre nos estados da Federação onde o consumo do combustível ganhou destaque, tem dificultado a
transposição das barreiras que se opõem à maior penetração do produto no mercado.
Em 2016, a CEBGAS pretende continuar os esforços visando melhorar a oferta de GNV no Distrito Federal.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A CEBGAS é a concessionária de gás canalizado do Distrito Federal, cuja composição acionária inclui a CEB –
Companhia Energética de Brasília, como representante do GDF e controladora da Companhia, a GASPETRO, subsidiária da
PETROBRAS e a Termogás, do Grupo CS Participações.
Com vistas à utilização de combustíveis alternativos ao gás natural liquefeito, a CEBGAS vem acompanhando a
evolução da regulação do biogás e do biometano, que vem sendo debatida pelas entidades interessadas neste mercado
emergente no Brasil. O fórum de discussão é a ANP, que emitirá resolução definindo as características e uso do gás, cuja
origem não é fóssil, mas sim das atividades agropecuárias e do tratamento dos resíduos sólidos e líquidos gerados nas cidades,
já existem trabalhos em andamento (parceira UNB X CEBGAS), como alternativa para o uso do Biometano na geração de
energia.
Algumas ações de resultado em longo prazo vem sendo tomadas pela empresa no sentido de tornar competitivo
o gás natural não somente pelo foco no preço, mas em valor agregado, incluindo a melhoria ambiental. Essas ações abrangem
a busca por fontes alternativas a divulgação do produto e ações de fomento governamentais.
A meta da gestão da Companhia para 2016 é ampliar o consumo do gás natural veícular e continuar a
prospecção para atendimentos ao mercado industrial.
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15.6. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – UO: 22.211

A CEB Distribuição S/A (CEB D) é subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília (CEB) e tem por
objeto a distribuição e comercialização de energia elétrica no Distrito Federal, nos termos do Contrato de Concessão nº 66/1999
– Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo prazo de concessão foi prorrogado até 07 de julho de 2045, de acordo
com o 4º Termo Aditivo, de 09 de dezembro de 2015.
Criada pela Lei Distrital nº 2.710, de 24/05/2001, e constituída por intermédio de escritura pública de 20/06/2005,
A CEB D é uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, regulada conforme normatização do
Ministério das Minas e Energia (MME) e da ANEEL, órgão fiscalizador da sua concessão. Seus ativos são resultantes da versão
de parte do patrimônio da CEB, em função da reestruturação societária realizada em 12/01/2006, nos termos das Resoluções nº
167/2001, nº 593/2002, nº 22/2003 e da Resolução Autorizativa nº 318/2005, da ANEEL. A área de concessão da CEB D
abrange todo o Distrito Federal, dividido em 31 regiões administrativas, com uma extensão de 5.801 km², e atende 1.012.024
clientes (dez 2015).
A CEB D tem o seguinte objeto estabelecido em seu Estatuto:
I. Distribuir e comercializar energia elétrica no Distrito Federal nos termos do Contrato de Concessão de
Distribuição nº 66/1999, celebrado com a União Federal, por intermédio da ANEEL, ou em outras áreas do País, cuja concessão
para exploração seja-lhe outorgada;
II. Desenvolver atividades nos diferentes campos da energia elétrica, para exploração econômica, construindo e
operando sistemas de distribuição, em todo o Distrito Federal ou em outras áreas que lhe sejam concedidas;
III. Garantir o suprimento de energia ao mercado cliente, contribuindo para a promoção e o incentivo do
desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal ou de outras áreas, com qualidade e continuidade dos serviços de
distribuição;
IV. Apoiar e incentivar estudos e pesquisas de desenvolvimento de energia elétrica e promover o fomento e a
implantação de programas de eficiência de energia elétrica;
V. Promover a absorção de novas tecnologias disponíveis, visando à redução dos custos operacionais, à
melhoria da eficiência do abastecimento de energia e da qualidade de vida, prevalecendo àquelas compatíveis com a política
ambiental e seu objeto social.
VI. Em dezembro de 2015, a CEB Distribuição apresentou a seguinte composição da sua força de trabalho:
Força de Trabalho
Colaboradores
Quadro da CEB
Requisitados
Órgãos do GDF
Comissionados, sem vínculo efetivo
Conveniados (Jovem Aprendiz)
Estagiários
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos*
Total Geral
*Quantitativo incluso no quadro de empregados da CEB

Atividade - Meio
Com cargo em
Sem cargo
comissão
em comissão
261
1
21
28
65
22
354
35
22
319

Atividade - Fim
Com cargo
Sem cargo
em comissão
em comissão
645
645
27
618

Total
906
1
21
28
65
1021
62
959

Planejamento Estratégico 2012-2015
Centrada na melhoria da qualidade do serviço prestado aos seus clientes e no saneamento econômico e
financeiro da Companhia, a CEB Distribuição foca seus esforços para melhor atender à sociedade do Distrito Federal e revisa,
periodicamente, o seu planejamento estratégico, que apresenta a seguinte Missão:
“Distribuir energia elétrica com qualidade, continuidade e rentabilidade, visando à satisfação dos clientes e ao
desenvolvimento sustentável do Distrito Federal”.
A CEB Distribuição tem como princípio organizacional a melhoria da qualidade de sua gestão operacional,
objetivando posicionar-se entre as melhores empresas distribuidoras de energia elétrica brasileiras. Com base nisso, a sua
Visão é:
“Ser uma das dez melhores empresas distribuidoras de energia elétrica do Brasil até 2015”.
Para alcançar a sua Visão de Futuro, a CEB Distribuição se estrutura nos seguintes valores organizacionais:
 Qualidade: Excelência na prestação de serviços.
 Ética: Profissionalismo, competência, honestidade e solidariedade como bases do trabalho.
 Comprometimento: Engajamento com a empresa e seus resultados.
 Transparência: Disponibilizar informações e dados da empresa para toda a sociedade.
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O novo ciclo político e as adversidades econômicas pelas quais o País está passando colocam às empresas a
necessidade de buscar novos ângulos de visão para captar oportunidades que, muitas vezes, não são observadas no dia-a-dia.
Por isso, apontar o caminho e disseminar boas práticas fazem parte da Visão da CEB-D. Para isso, a principal ferramenta será
o conhecimento compartilhado como mecanismo que apóia a tomada das melhores decisões.
Nesse sentido, a administração da CEB Distribuição, com ênfase na visão de longo prazo - obtida por meio de
estudos prospectivos ou fixação de um paradigma, preparou programa denominado Plano de Transformação, cujo objetivo
precípuo é o de definir, avaliar economicamente e estabelecer ações articuladas para enfrentar os problemas encontrados, e,
com isso tornar a CEB-D sujeito do seu destino.
No Programa, estão definidos os seguintes objetivos:
 Buscar racionalidade operacional, eliminando os prejuízos recorrentes;
 Eficiência com relação à qualidade do serviço;
 Modernização, segurança, automatização, inteligência e contingência da Rede de Energia Elétrica;
 Elevar padrão de atendimento ao consumidor;
 Aumentar a produtividade da mão de obra; e,
 Melhorar e sistematizar os controles internos da concessionária.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
OBJETIVO GERAL: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e
custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRI.DE ENERGIA ELÉTRICA
0315 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL
6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL
0003 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DESPESA AUTORIZADA

121.425.772

121.425.772

LIQUIDADO
55.101.632

121.425.772
1.814.537.430

121.425.772
55.101.632
3.034.683.539 2.793.239.577

1.814.537.430
1.935.963.202

3.034.683.539 2.793.239.577
3.156.109.311 2.848.341.209

Objetivo Específico:002 - Atender integralmente às necessidades dos segmentos de mercado mediante
fornecimento de energia elétrica, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de
desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.
Indicadores:
Denominação do Indicador
788
789
790
791
792
793
794

Ampliação de Subestações de
Transmissão – PINST
Extensão de Linha de
Transmissão – LTINST
Extensão de Rede de
Distribuição Subterrânea –
RDSINST
Extensão de Rede de
Distribuição Aérea – RDAINST
Duração Equivalente de
Interrupção – DEC
Frequência Equivalente de
Interrupção – FEC
Ligação de Unidades
Consumidoras – UCLIG

Unidade de
Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

MVA

2.170

31/12/2010

Anual

KM

998

31/12/2010

Anual

KM

2.041

31/12/2010

Anual

KM

14.315

31/12/2010

Anual

Horas

14,80

31/12/2010

Anual

14,79

31/12/2010

Anual

851.787

31/12/2010

Anual

Nº de
Interrupções
Unidade

Resultado

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

2.612
2.336
1.115
1.071
2.121
2.193

2.868
2.486
1.139
1.122
2.163
2.255

3.028
2.806
1.146
1.124
2.205
20.481

3.188
3.196
1.149
1.152
2.248
2.247

14.611
14.600
12,11
18,00
12,05
20,23
913.682
910.911

14.762
14.772
12,05
17,88
12
15,94
944.747
945.148

14.914
57.126
12
15,88
11,95
11,86
978.758
980.969

15.068
14.976
11,95
15,60
11,90
11,70
1.013.015
1.015.310

2012
12,11
18,00

Desejado Em
2013
2014
12,05
12
17,60
-

Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

Fonte da
Informação
CEB D
CEB D
CEB D
CEB D
CEB D
CEB D
CEB D

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
792

Duração Equivalente
de Interrupção – DEC

Unidade de
Medida

Índice mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de Apuração

Resultado

Horas

14,80

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

2015
11,95
-

Fonte da
Informação
CEB D
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Denominação do Indicador
793
794

Frequência Equivalente
de Interrupção – FEC
Ligação de Unidades
Consumidoras –
UCLIG

Unidade de
Medida
Nº de
Interrupções

Índice mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de Apuração

14,79

31/12/2010

Anual

Unidade

851.787

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado

2012
12,05
20,23
913.682

Desejado Em
2013
2014
12
11,95
15,60
944.747
978.758

Alcançado

910.911

947.324

Resultado

-

2015
11,90
1.013.015
-

Fonte da
Informação
CEB D
CEB D

Vale ressaltar, com relação à tabela 5, que foram feitos ajustes mais realistas nos Indicadores Desejados, na
coluna do 4º Ano, aprovados em conjunto com o Regulador no âmbito do Plano de Resultados, referente ao de Duração
Equivalente de Interrupção – DEC, e ao de Frequência Equivalente de Interrupção - FEC. O primeiro indicador foi alterado para
16,51 e o segundo para 12,00. Nesse novo contexto, a CEB-D conseguiu cumprir as respectivas metas em 2015.
Principais realizações:
Ação 1133 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica
 Instalação de 21.731 metros de rede monofásica e 39.965 metros de rede trifásica, totalizando 61.696
metros de rede aérea implantada em 2015.
 Instalados 95 trafos monofásicos e 2.059 trafos trifásicos, totalizando 2.154 trafos instalados no ano de
2015.
 A potência trifásica disponível foi acrescida em 16.886 kVA.
 A potência monofásica disponível foi acrescida em 1.545 kVA.
 Instalação de 962 postes.
Quanto aos projetos referentes às melhorias da rede de distribuição subterrânea, as principais realizações
foram:
 Instalação de 38.622,00 metros de cabos subterrâneos.
 Instalados 10.159 metros de dutos subterrâneos.
 Instaladas 131 caixas subterrâneas.
Sobre os projetos de subtransmissão, as principais realizações foram:
 Ampliação da Subestação 09 (Paranoá).
o Obra iniciada em 2012 e finalizada em 2015.
o Objetivo: Ampliação da carga disponível para a região.
o Regiões Beneficiadas: Paranoá, Itapoã e Lago Norte.
o Valor Total: R$ 2.098.050,95
 Implantação da Subestação Taguatinga Norte.
o Obra iniciada em 2013 e finalizada em 2015.
o Objetivo: Redução na freqüência e duração de falta de energia, melhoria da qualidade da energia elétrica
e ampliação da carga disponível para a região.
o Regiões Beneficiadas: Taguatinga e Ceilândia.
o Valor Total: R$ 14.523.582,97
 Implantação da Subestação Noroeste
o Obra iniciada em 2013 e finalizada em 2015.
o Objetivo: Redução na freqüência e duração de falta de energia, ampliação da carga disponível para a
região e atendimento ao Setor Habitacional Noroeste.
o Regiões Beneficiadas: Noroeste, Setor Militar Urbano, SAAN e SMAN.
o Valor Total: R$ 14.219.469,45
 Linha De Distribuição Subterrânea em 138 kV - Interligação das Subestações Sudoeste / Noroeste / Brasília
Norte
o Obra iniciada em 2013 e finalizada em 2015.
o Objetivo: Redução na freqüência e duração de falta de energia, ampliação da carga disponível para a
região e atendimento ao Setor Habitacional Noroeste.
o Regiões Beneficiadas: Noroeste, Setor Militar Urbano, SAAN e SMAN.
o Valor Total: R$ 8.871.648,73
 Ampliação da Subestação Mangueiral
o Obra iniciada em 2015 e finalizada em 2015.
o Objetivo: Redução na freqüência e duração de falta de energia, ampliação da carga disponível para a
região.
o Regiões Beneficiadas: Mangueiral, São Sebastião, Lago Sul
o Valor Total: R$ 3.121.724,80
 Desenvolvimento do Projeto Executivo de Implantação dos Trechos Aéreos das Linhas de Distribuição
138kV Brasília Leste x Mangueiral; Brasília Leste x Brasília Centro; Brasília Leste x Autarquias Norte
o Projeto iniciado em 2015 e finalizado em 2015.
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o Objetivo: Conexão a um novo ponto de suprimento da rede básica (SIN).
o Regiões Beneficiadas: Todas do Distrito Federal
o Valor Total: R$ 323.000,00
 Desenvolvimento do Projeto Executivo - Implantação da Linha de Distribuição Aérea 138kV Brasília Leste x
Itapoã x Sobradinho Transmissão
o Projeto iniciado em 2015 e finalizado em 2015.
o Objetivo: Conexão a um novo ponto de suprimento da rede básica (SIN) e ampliação da carga disponível
para a região.
o Regiões Beneficiadas: Sobradinho, Planaltina, Vale do Amanhecer, São José e PAD-DF.
o Valor Total: R$ 420.000,00
 Implantação da Subestação 138kV 06 (Retrofit)
o Obra iniciada em 2015 com finalização prevista para 2016.
o Objetivo: Redução na freqüência e duração de falta de energia, ampliação da carga disponível para a
região.
o Regiões Beneficiadas: Setor de Autarquias Norte, Asa Norte, Setor Bancário Norte e Esplanada dos
Ministérios.
o Valor Total: R$ 18.520.458,72
 Ampliação da Subestação Embaixada Sul
o Obra em licitação com finalização prevista para 2017.
o Objetivo: Ampliação da carga disponível para a região.
o Regiões Beneficiadas: Setor de Embaixada Sul Setor Bancário Sul e Setor de Administração Federal Sul.
o Valor Total: R$ 3.748.500,00
Em relação às ações de manutenção em subestações, foram realizadas diversas ações de manutenção
preditiva, preventiva e corretiva nas 39 subestações de subtransmissão, o retrofit de 04 Estações Transformadoras e a
substituição de 141 equipamentos que foram instalados no sistema subterrâneo da CEB, para atendimento de todo o Distrito
Federal. Em relação às ações de manutenção em redes aéreas, foi realizada manutenção preventiva e corretiva em 40
circuitos, conforme programado no Plano de Resultados entregue à ANEEL. As principais atividades de manutenção
consistiram em poda de árvores, limpeza de rede e substituição de transformadores. No ano de 2015, foram substituídos 31
transformadores em todo o Distrito Federal.
Foi ampliado o número de equipes de manutenção que atendem às áreas centro e leste, com a contratação
realizada em 2015, que passou de oito para onze equipes. Em 2015, também foi iniciada a contratação de sete equipes
especializadas em poda de árvores na modalidade de atendimento em linha viva.
Sobre a ação de comercialização de energia elétrica, tem-se:
Ação 6065 – Aquisição de Energia Elétrica para o DF
Consumo anual por Classe de Clientes 2015
Classes
Residencial
Industrial
Comercial

Consumo (MWh)

Variação Anual (%)

Participação(%)

2.275.019

-1,08

37,39

190.888

-17,60

3,14

0,58

34,09

2.074.093

Rural

148.413

0,04

2,44

Poder Público

634.537

-0,96

10,43

Iluminação Pública

430.598

3,05

7,08

Serviço Público

329.077

-8,81

5,41

1,577

-14,39

0,03

6.084.202

-1,28

100,00

Próprio
Total

Observa-se na Tabela acima que 2015 caracterizou-se pela retração no consumo de energia em quase todas as
classes, com exceções das classes comercial, rural e da iluminação pública. A variação no preço das tarifas de energia,
associado à redução do poder de compra dos consumidores e aos efeitos da recessão da economia, em nível nacional e local,
contribuiram para explicar esse resultado. Destaca-se a variação negativa mais expressiva da classe industrial, que
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apresentava sinais de desaceleração desde 2014. A redução de unidades consumidoras dessa classe, ao longo do ano,
confirmam o resultado observado.
A redução do consumo seguiu ao longo do ano, em relação a 2014, mas foi amenizada pela variação positiva no
número de consumidores, especialmente os residenciais, que possuem uma participação mais significativa no consumo da
CEB-D. Em julho de 2015 a empresa superou o número de 1.000.000 unidades consumidoras. Houve um aumento dessas
unidades de 3,42%, quando comparado a dezembro de 2014. No entanto, houve desaceleração no número de novas ligações
em 2015, em relação ao resultado de 2014, conforme mostra a última coluna da Tabela abaixo.
Variação no número de clientes
Cliente

Número de Clientes

Variação Anual (%)¹

Nº de Ligações

Variação Anual (%)²

Residencial

885.228

3,40

29.283

-6,80

Outros

126.796

1,42

1.772

-20,36

Total

1.012.024

3,20

31.055

-7,70

¹ Dez/15 sobre Dez/14; ² (Dez/15- Dez/14) / (Dez/14- Dez/13).

Programa de Desenvolvimento Energético
Conforme estabelecido em seu contrato de concessão, a CEB Distribuição S/A especifica um percentual de sua
receita operacional líquida a ser investido em projetos de Eficientização Energética e Pesquisa e Desenvolvimento. A seguir,
uma análise acerca dos projetos desenvolvidos em cada programa.
Programa de Eficiência Energética (PEE)
Os contratos de concessão firmados pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de
energia elétrica com a ANEEL estabelecem obrigações e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigações
consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por
objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste o Programa de Eficiência Energética das Empresas de
Distribuição - PEE.
Para o cumprimento desta obrigação, a CEB Distribuição apresenta à ANEEL, a qualquer tempo, por meio de
arquivos eletrônicos, projetos de Eficiência Energética e Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, observadas as diretrizes
estabelecidas na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, bem como aquelas contidas nas resoluções da ANEEL, específicas para
eficiência energética.
Os principais projetos de PEE desenvolvidos pela CEB Distribuição em 2015 foram:
Substituição de semáforos
Projeto iniciado em 2013 tem como objetivo substituir 6.312 focos semafóricos incandescentes do Departamento
de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN- DF) e 730 do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF).
Os trabalhos objetivam, ainda, instalar 60 equipamentos de no-breaks nos principais cruzamentos definidos pelo DETRAN e 10
a serem indicados pelo DER. Na falta de energia, os semáforos funcionarão normalmente por, no mínimo, 90 minutos, tempo
necessário para solução do problema pelos eletricistas da CEB Distribuição ou pelos agentes de trânsito.
Foi previsto um investimento total de R$ 1.827.899,48 com este projeto. Os focos semafóricos foram adquiridos
por meio de licitação e entregues entre 2013 e 2014. Em 2015 foram finalizados todos os serviços de instalação dos focos
semafóricos, assim como os serviços de medição e verificação dos resultados. A aquisição do no-break ao final do projeto ficou
a cargo do DER e DETRAN, assim como o custo da mão de obra para a instalação dos focos semafóricos. Os custos por parte
da CEB totalizaram R$ 804.499,52. O desembolso em 2015 foi de R$ 24.740,00.
Empréstimos de Maquetes
Foram disponibilizadas 12 maquetes energizadas de simulação do consumo de energia elétrica, em residências
típicas, para os centros de ensino e a comunidade em geral.
Palestras educacionais
Neste ano, foram realizadas 14 palestras em órgãos públicos, escolas e clientes particulares, capacitando cerca
de 1.140 participantes sobre o uso consciente de energia elétrica tanto em casa quanto no trabalho, proporcionando assim
economia de energia nas edificações.
Chamada Pública de Projetos de PEE 2015
Em fase final de contratação de dois projetos de eficiência energética em edificações que contemplam
eficientização das instalações e utilização de painéis solares para geração fotovoltaica.
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
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Com vistas a incentivar a busca constante por inovações e fazer frente aos desafios tecnológicos do setor
elétrico, a CEB Distribuição aplica, anualmente, um percentual mínimo de sua receita operacional líquida no Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica.
A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em Lei e nos contratos de concessão, cabendo à
ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. O órgão
regulador estabelece as diretrizes e orientações que regulamentam a elaboração de projetos de P&D por meio de manuais e
normas.
Diferentemente da pesquisa acadêmica pura, que caracteriza-se pela liberdade de investigação, os programas
de P&D no setor de energia elétrica deverão ter metas e resultados bem definidos. Assim, a CEB Distribuição acompanha os
benefícios gerados por seus projetos periodicamente. A seguir, os principais projetos desenvolvidos pela Companhia.
Estrutura Tarifária 4º Ciclo
Projeto iniciado em 2013 objetivou a elaboração de novas metodologias regulatórias e adequações de
metodologias existentes, concernentes ao processo de revisão tarifária periódica das empresas distribuidoras de energia
elétrica. Como subprodutos, as metodologias oferecerão novos resultados, mais robustos e maduros, de interesse setorial. O
projeto contou com a parceria do instituto ABRADEE de energia e de 20 concessionárias de distribuição de energia elétrica
brasileiras, finalizando em abril de 2015. A participação total da CEB Distribuição S/A nos custos do projeto foi de R$
144.618,13 ao longo do projeto. O desembolso em 2015 foi de R$ 2.897,60.
Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico – SIASE
Projeto iniciado em 2014 objetivou a criação de um sistema de informações, envolvendo os agentes do setor,
especialmente as distribuidoras de energia elétrica, a ANEEL e instituições públicas, que possibilite, para toda sociedade, a
inteligibilidade da aplicação das tarifas e crie uma base de dados consistente para a aplicação de técnicas de inteligência
analítica e de mineração de dados. O projeto contou com a parceria do instituto ABRADEE de energia, finalizando em maio de
2015. A participação total da CEB Distribuição S/A nos custos do projeto foi de R$ 50.899,60. O desembolso em 2015 foi de R$
33.165,74.
Sistema de diagnóstico de transformadores de potência
Projeto iniciado em 2012 e concluído em dezembro de 2015, teve como objetivo o desenvolvimento de um
sistema de diagnóstico com técnicas avançadas de avaliação quantitativa e qualitativa do estado de transformadores de
potência. Com investimento total de R$ 2.308.965,62, o projeto contou com a parceria da Fundação Universidade de São Paulo
(FUSP) para sua execução. O desembolso, em 2015, foi de R$ 389.553,90.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 0001 – OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA
0010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚB. CONTRATADA - INTERNA-- PP
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA LIQUIDADO
64.898.580
64.898.580
64.898.580

195.133.395 123.556.763
195.133.395 123.556.763
195.133.395 123.556.763

Como desdobramento de suas diretrizes estratégicas, no ano de 2015, a CEB Distribuição contratou novas
linhas de crédito com o objetivo de custear os investimentos em curso e garantir continuidade no processo de recuperação do
seu sistema de distribuição de energia elétrica. Para tanto, foram estreitados relacionamentos com os principais bancos
objetivando o contínuo aperfeiçoamento do perfil de financiamento e do fluxo de caixa da Companhia.
Nesse contexto, para honrar parte de seus compromissos, em especial de Parcela A, como pagamentos de
compra de energia e liquidação de valores da conta CDE, a Concessionária efetuou a emissão de debêntures no valor de R$
130 milhões e estruturou uma operação de mútuo com empresas do grupo no montante de R$ 31 milhões para fazer face aos
compromissos intrassetoriais.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2530 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PP
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFOm.
2616 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECN. DA INF.CEB DIST- PP
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9548 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL
15.034.888
15.034.888
14.848.849
14.848.849
1.024.000
1.024.000
264.976.523

DESPESA AUTORIZADA LIQUIDADO
15.034.888
768.701
15.034.888
768.701
14.848.849 10.381.525
14.848.849 10.381.525
1.024.000
17.514
1.024.000
17.514
264.976.523 235.149.506
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AÇÃO/SUBTÍTULO
6994 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6985 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTR.- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6971 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6987 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADm GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PP
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL
264.976.523
14.080.600
14.080.600
2.000.000
2.000.000
133.179.615
133.179.615
445.144.475

DESPESA AUTORIZADA LIQUIDADO
264.976.523
14.080.600
14.080.600
2.000.000
2.000.000
137.163.714
137.163.714
449.128.574

235.149.506
12.678.157
12.678.157
693.531
693.531
120.963.085
120.963.085
380.652.019

A CEB Distribuição tem como objetivo promover o potencial humano, tendo como princípio a valorização, a
integridade e o comprometimento pessoal e das equipes, estimulando o ritmo e a natureza das mudanças organizacionais.
Principais realizações:
Ação 8502 - Administração de Pessoal
 Foram contratados 03 empregados no ano de 2015;
 Manutenção dos projetos sociais com 41 portadores de necessidades especiais, 65 estagiários e 28 jovens
aprendizes.
Ação 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores
 Reajuste do valor pago com os Tickets Alimentação e Refeição em 6,37%.
Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
 Renegociações com fornecedores de serviços para redução dos valores dos contratos;
 Contratação de Empresas para prestação de manutenção de aparelhos de ar condicionado e recarga e
manutenção de extintores de incêndio;
 Implantação do sistema SIGA, com o intuito de melhorar o gerenciamento das solicitações de serviços dos
usuários da GRSG;
 Criação de dois estacionamentos exclusivos para viaturas CEB;
 Mudanças no sistema de segurança para aumentar o controle de entrada de visitantes;
 Adequação das Agências Comerciais para facilitar o acesso dos colaboradores e clientes, portadores de
necessidades especiais ( PNE ).
Ação 8505 - Publicidade e Propaganda
As ações de Publicidade e Propaganda objetivaram o cumprimento dos quatro objetivos de comunicação
estabelecidos no Plano de Resultados da CEB, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): segurança na rede
elétrica, uso racional de energia, canais de atendimento e endomarketing.
A campanha de endomarketing teve como objetivo promover a mudança na cultura organizacional da empresa,
de forma a mobilizar a força de trabalho, e foi baseada em três pilares principais: Foco nos Resultados, na Qualidade dos
Serviços e no Atendimento ao Cliente.
Foram realizadas ações de divulgação mercadológica do novo canal de atendimento da empresa, o CEB Mobile.
A empresa disponibilizou material impresso sobre o aplicativo nas agências de atendimento, além de promover campanhas no
site da CEB e nas redes sociais.
Além disso, a página da CEB na internet foi reformulada a fim de aumentar sua usabilidade e facilidade no
acesso às informações institucionais, educativas e mercadológicas. A empresa aumentou a presença da marca da CEB nas
redes sociais com perfis no Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e Periscope, divulgando informações sobre Segurança na
Rede Elétrica, Uso Racional de Energia e Canais de Atendimento, além de postagens institucionais e sobre Direitos e Deveres
do Consumidor e Desligamentos Programados.
Ação 2557-Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação
 Revisão dos catálogos de serviços nos contratos medidos por UST;
 Realização de projetos de ajustes nos sistemas e infraestrutura para redução do número de atendimentos
de problemas e solicitações de melhoria;
Todos os contratos de prestação de serviços para sustentação dos recursos de TI (infraestrutura e sistemas)
são medidos por produtividade (UST ou APF), e ações em gestão foram orientadas a otimização do uso destes recursos,
realizando projetos estruturantes.
Ação 1471 - Modernização de Sistemas de Informação
 Implantação de um novo sistema ERP;
 Expansão da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados; e
 Atualização dos softwares de infraestrutura do Data Center (Sistema Operacional, Serviços de Rede e
Correio Eletrônico).
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Todo o investimento em modernização dos sistemas de informação foi orientado à adequação regulatória e legal
da empresa, com objetivo de buscar uma maior eficiência operacional e resultados econômicos.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Além da sua responsabilidade de distribuir energia elétrica ao Distrito Federal, a CEB Distribuição promove
qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado, tendo como forte aliança nesse processo o diálogo ético e transparente com
suas partes interessadas: clientes, acionistas, empregados, colaboradores, fornecedores, governo e sociedade.
Para isso, a empresa utiliza diversos meios e canais de relacionamento que fortalecem a gestão corporativa e
melhoria da qualidade da prestação do serviço, promovendo o acesso às informações e serviços para o ambiente interno e
externo.
Como principais instrumentos cabem ser destacados, para o ambiente externo, as suas agências de
atendimento, o atendimento telefônico por meio do Call Center, o seu site na internet (www.ceb.com.br), bem como a Ouvidoria.
No ambiente interno, a intranet constitui importante meio de comunicação aos empregados e colaboradores com notícias
atualizadas da empresa.
Esses canais desempenham importante papel no processo de transparência das informações da empresa,
desde aquelas relacionadas ao atendimento de serviços ao cliente, até as informações de natureza econômico-financeira e de
implementação de programas e projetos do sistema elétrico de distribuição e também projetos sociais.
A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, é um benefício instituído pela Lei Federal 10.438/2002 para atender
às famílias enquadradas na subclasse residencial baixa renda. Essa lei garante descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à
classe residencial, podendo chegar a até 65% do valor da tarifa.
A CEB participou do Programa “Mutirão da Cidadania”, iniciativa do governo local, que reúne os serviços de
todas as secretarias de Estado e empresas públicas do Distrito Federal em um único espaço. Cidades como Planaltina, Sol
Nascente e Fercal receberam, por meio do programa, orientações aos moradores da cidade sobre uso consciente da energia
elétrica, formas de economia de energia, além de atendimento feito pela área comercial da CEB.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Plano de Resultados para melhoria do serviço público de distribuição de energia elétrica, na área de
concessão da CEB Distribuição S/A, foi submetido à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e decorreu do diagnóstico
e da solicitação apresentada à administração da Empresa pelo Regulador, em reunião realizada em 06 de fevereiro de 2015,
bem como pelo Ofício nº 39/2015-DIR/ANEEL, de 11 de fevereiro de 2015.
O diagnóstico apresentado pelo Regulador constatou que a prestação do serviço pela Concessionária vinha
deixando a desejar, afastando-se dos parâmetros definidos pela ANEEL. A administração que assumiu a gestão da
Concessionária, em 09 de janeiro de 2015, tinha o mesmo diagnóstico e já estava discutindo no âmbito interno tal situação, bem
como implementando as ações gerenciais voltadas para a reversão da situação encontrada. Constatava, ainda, que a melhoria
desta situação demandava ajustes pontuais e estruturais profundos, tanto na qualidade dos serviços prestados, quanto na
situação econômico-financeira que se encontrava extremamente crítica.
A ação do Regulador reforçou e validou a iniciativa da nova administração. Esta convergência de
posicionamentos contribuiu para motivar a direção e empregados da Concessionária. Aproveitou-se, assim, a singular
oportunidade para romper paradigmas, rever procedimentos e executar um conjunto ousado de ações gerenciais com a
convicção de que, no tempo definido pelo próprio Plano de Resultados, ocorra uma melhoria significativa na qualidade dos
serviços, na situação econômico-financeira, na imagem perante o Regulador e, por último, na satisfação do cliente, razão de ser
da Concessionária. Os resultados ficam evidentes com a satisfação e o reconhecimento dos clientes por meio do Índice ANEEL
de Satisfação do Consumidor – IASC, onde a CEB D foi premiada em 2015 no rol das empresas do Centro-Oeste acima de 30
mil consumidores.
Adicionalmente à concepção do Plano de Resultados, a CEB-D está norteando sua atuação empresarial
pautada em princípios e orientações estratégicas, tais como: busca da ética e da transparência como diretriz inegociável e
fundamental nas interações pessoais e empresariais; estabilidade da prestação de serviços, garantindo às áreas técnicas as
adequadas condições de operação; gestão empresarial voltada para a busca de resultados e recuperação do seu equilíbrio
econômico-financeiro, produzindo recursos de origens internas para financiar a expansão do sistema elétrico, remunerar seus
acionistas e garantir o bem-estar de seus colaboradores; atuação determinada para recuperar o reconhecimento como
concessionária com prestação de serviços de qualidade; ambiente de trabalho saudável, construtivo, motivador e alicerçado,
sempre, na meritocracia, recuperando a autoestima dos empregados; e, defesa dos direitos de concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica em sua plenitude e cumprimento dos compromissos decorrentes do contrato de
concessão e da legislação pertinente, mantendo relacionamentos construtivos e transparentes com os clientes, acionistas,
Regulador e Poder Concedente.
Dessa forma, a Administração considera que essas orientações estratégicas empresariais, somadas às ações
do Plano de Resultados, representam os componentes catalisadores da gestão da Empresa, possibilitando ampla mobilização
interna para o alcance das metas estabelecidas e, assim, reverter os pontos de inconformidade identificados.
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15.7. CEB GERAÇÃO S.A – UO: 22.212

A CEB GERAÇÃO S.A. - CEB GERAÇÃO, sociedade por ações constituída por uma subsidiaria integral da
Companhia energética de Brasília - CEB, teve sua criação autorizada pela Lei Distrital n.º 2.648, de 26/12/2000. É regida pela
Lei 6.404/76 e tem como objeto a geração e comercialização de energia produzida pela Usina Hidrelétrica do Paranoá e Usina
Térmica de Brasília.
A Lei nº. 2.710 de 24.05.2001, autorizou o Governo do Distrito Federal a implementar a reestruturação societária
da CEB, com o objetivo de atender às disposições dos Contratos de Concessão firmados entre Companhia e a ANEEL.
No contexto do novo modelo do setor de energia, a Lei nº. 10.848, de 15 de março de 2004, estabeleceu, para
as concessionárias de distribuição, vedação à manutenção de vínculos societários com concessionárias de geração que
pertençam ao sistema interligado nacional, sejam como coligadas, controladas ou controladoras.
A CEB submeteu à ANEEL, em agosto de 2005, proposta objetivando segregar as atividades de geração e
distribuição de energia elétrica, observando o disposto no art. 4º, § da Lei nº. 9.074, de 7 de julho de 1995, com a nova redação
dada pelo art. 8º da Lei nº. 10.848/04.
A segregação das atividades se deu por meio de versão dos ativos e passivos de cada concessão para novas
empresas de geração e de distribuição de energia elétrica, o chamado “dropdow”, aprovado pela Resolução 593, de 30 de
outubro de 2002.
Por meio da Resolução Autorizativa nº. 318/2005 de 14.09.2005, a ANEEL estabeleceu prazo limite para a
efetivação da segregação da CEB, o qual foi atendido, ocorrendo a segregação no dia 12 de janeiro de 2006.
O processo de desverticalização que constituiu a CEB GERAÇÃO destinou a esta a concessão dos ativos
referentes a duas usinas, sendo a Usina Térmica de Brasília, com capacidade de geração de até 10 MVA, utilizando como
combustível o óleo diesel e a Usina Hidrelétrica do Paranoá, com capacidade de 30 MVA.
A CEB celebrou o contrato de concessão nº. 65/1999 – ANEEL com a União em 26 de agosto de 1999, para
geração de energia elétrica destinada a serviço público. O prazo de duração do contrato de concessão é de 20 anos contados a
partir da assinatura. Após a segregação da Companhia Energética de Brasília – CEB, a CEB Geração iniciou sua operação
comercial em 12 de janeiro de 2006.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Diretores
Requisitados

Da CEB Distribuição

Total Geral

Atividade-Fim

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

-

-

2

2

3

1

1

-

5

3

1

1

2

7

A CEB GERAÇÃO é composta por um Diretor-Geral e um Diretor, eleitos pelo acionista único com mandato de
dois anos, podendo ser reeleitos, 05 (cinco) requisitados do setor elétrico, totalizando 7 (sete) trabalhadores.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EXECUTADO

1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS
DAS UNIDADES GERADORAS

8.000.000

8.000.000

0001 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS
DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL

0

8.000.000

8.000.000

0

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

100.000

100.000

16.723

6169 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PARANOÁ

100.000

100.000

16.723

6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL

2.755.800

5.147.400

5.066.955

0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB
GERAÇÃO- SIA

2.755.800

5.147.400

5.066.955

10.855.800

13.247.400

5.083.678

TOTAL DO PROGRAMA 6209
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No ano de 2015 a queda no despacho das hidrelétricas com conseqüente queda no nível de geração hidráulica
resultou em uma produção de energia aquém do montante comprometido em seus contratos de venda de energia. Tal fato
forçou estas geradoras a adquirir o montante faltante no mercado de curto prazo para honrar os seus compromissos. Os
montantes dos déficits de energia hidrelétrica foram consideráveis, mas o que agravou a situação foram os elevados preços do
mercado de curto prazo.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

AÇÃO/SUBTÍTULO

237.000

237.000

0

2527 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA

237.000

237.000

0

545.000

545.000

0

545.000

545.000

0

3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

143.000

143.000

0

9558 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO- PARANOÁ

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2614 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA

EXECUTADO

143.000

143.000

0

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

3.620.000

3.620.000

2.629.222

6998 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA

3.620.000

3.620.000

2.629.222

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

100.000

100.000

26.658

6993 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA

100.000

100.000

26.658

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

133.000

133.000

56.539

6973 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA

133.000

133.000

56.539

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

3.989.000

3.989.000

2.963.160

6992 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃOSIA

3.989.000

3.989.000

2.963.160

TOTAL DO PROGRAMA 6004

8.767.000

8.767.000

5.675.579

A CEB Geração S/A, orientada pela sua controladora, no exercício de 2015 iniciou o processo de redução de
despesas operacionais, atuando em duas frentes: a) adequação dos recursos humanos, uma vez que o quadro funcional foi
diminuído de 14 empregados para 7, representando uma redução de custos anual; e b) renegociação dos contratos com
terceiros, alcançando uma diminuição das despesas com manutenção de serviços.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A CEB Geração S.A., com aprovação do controlador e das instâncias superiores, optou por não renovar
antecipadamente a prorrogação do contrato de Concessão da Usina do Paranoá, o que deverá levar a leilão em 2019 a
concessão para exploração da energia hidráulica desse empreendimento. A concessão da Usina Térmica terminou no dia 07 de
julho de 2015, não sendo renovada.
Cabe destacar o início de reforma de grande porte no Gerador 2 da Usina do Paranoá.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A diretoria da CEB GERAÇÃO S.A. definiu como diretriz atuar com foco em resultado, na busca pelo aumento
do nível da governança corporativa, na valorização do seu capital humano, na ética e transparência em suas ações e,
principalmente, no redirecionamento das estratégias e planos de negócios, visando ampliar sua contribuição à sociedade.
A capacidade de fazer frente a todos esses desafios, deve ser combinada a práticas de gestão que garantam
perenidade e efetividade à Empresa. Isto num contexto de um Modelo de Excelência, que priorize a eficiência, a eficácia e a
efetividade das ações a serem executadas e que permita um salto qualitativo expressivo e mais competitivo no mercado em que
atua.
Em 2015, a CEB Geração desenvolveu ações com o objetivo de possibilitar a análise racional das ameaças
meteorológicas, climáticas e oportunidades do ambiente externo e dos pontos fortes e fracos do ambiente interno, com o
estabelecimento de políticas, estratégias e ações que levem ao aumento do seu desempenho organizacional. Neste contexto
foram propostos os fundamentos, premissas, diretrizes e ações que servirão de direcionamento para os destinos da empresa.
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15.8. CEB PARTICIPAÇÕES S.A– UO: 22.213

A CEB Participações S/A – CEBPar, sociedade anônima de capital fechado é subsidiária integral da Companhia
Energética de Brasília – CEB, iniciou sua atividade operacional em 13.01.2006, tendo por objeto social a participação no
empreendimento de geração da Usina Hidrelétrica de Queimado-UHE Queimado, por meio de consórcio, com participação
acionária atual de 17,5%, podendo ainda constituir ou participar de outras sociedades na condição de cotista de empresas
energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados.
A empresa participa ainda com 2,3461% do capital da Corumbá Concessões S.A., que também é um
empreendimento de geração de energia elétrica, detentora da concessão da Usina Hidrelétrica de Corumbá IV.
A CEBPar, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação em vigor,
tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
3
1
3
1
3
1

Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
CEB Distribuição
Requisitados
Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal
Outros
Diretores
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
3
3
3

Total
3
1
3
7
7

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA LIQUIDADO

6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL

6.339.032

10.399.594 10.359.673

0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPARDISTRITO FEDERAL

6.339.032

10.399.594 10.359.673

TOTAL DO PROGRAMA 6209

6.339.032

10.399.594 10.359.673

Para adequação da ação 6065 necessitou à abertura de processo n° 312000041/2015 CEBPar para
remanejamento de crédito.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2502 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2596 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9714 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB PAR- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8767 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9587 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/ADISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8713 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB - PARTICIPAÇÕES
S/A- PLANO PILOTO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA LIQUIDADO
426.576
130.576
0
426.576
130.576
0
170.000
170.000
16.000
170.000

170.000

16.000

757.660
757.660
20.000
20.000
2.637.266
2.637.266
70.000

1.053.660
1.053.660
20.000
20.000
2.637.266
2.637.266
70.000

842.596
842.596
0
0
1.510.424
1.510.424
47.347

70.000

70.000

47.347

127.701

127.701

26.616

127.701

127.701

26.616
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AÇÃO/SUBTÍTULO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9690 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6004

Relatório Anual de Atividades 2015 – CEB Participações
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA LIQUIDADO
4.399.517
4.399.517
2.321.365
4.399.517

4.399.517

2.321.365

8.608.720

8.608.720

4.764.348

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em dezembro de 2015, o Governo Federal sancionou a Lei nº 13.203/2015, que dispõe sobre a repactuação do
risco hidrológico de geração de energia elétrica das geradoras participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE,
onde a CEB Participações S.A. será ressarcida em, aproximadamente, R$: 1.123.531,41 referentes ao resultado da
repactuação da energia elétrica do Mercado de Curto Prazo, ocorrido em 2015.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015 a CEB Participações cumpriu os compromissos definidos em sua proposta orçamentária, apoiada na
premissa de que suas receitas são originarias de recursos próprios, sendo estas provenientes em sua maior parte da venda de
energia elétrica gerada pela UHE Queimado, complementada por aplicações financeiras, por um contrato de prestação de
serviços administrativos e financeiros.
Neste contexto, as despesas referentes a encargos com o Sistema de Energia Elétrica da empresa, no âmbito
de dispêndio, incluíram custos usuais com encargos, bem como os gastos de liquidações no mercado de curto prazo de energia
elétrica.
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15.9. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU – UO: 22.214
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O Serviço de Limpeza Urbana - SLU, criado pelo Decreto n° 76, de 03 de agosto de 1961, transformado em
entidade autárquica do Distrito Federal nos termos da Lei nº 660, de 27 de janeiro de 1994, é vinculado à Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP, por força do Decreto nº 36.236, de 1 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a
estrutura administrativa do Poder Executivo do DF.
Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, respeitados os princípios constitucionais que regem a
administração pública, o SLU deve observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
O SLU tem por finalidade a gestão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos de que tratam as Leis
Federais nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; e Lei nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos suas alterações e seus regulamentos, no Distrito
Federal e nos municípios com os quais o Governo do Distrito Federal mantenha, para o mesmo fim, contratos e termos
correlatos, compreendendo a gestão das atividades relacionadas a:
I. Coleta, transporte, triagem, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos
domiciliares e dos provenientes de sistema de coleta seletiva;
II. Varrição e limpeza de logradouros e de vias públicas, incluídas as atividades de remoção e transporte dos
resíduos sólidos produzidos;
III. Coleta e remoção de resíduos sólidos urbanos, de resíduos volumosos da construção civil e de eletrônicos e
correlatos entregues nas áreas sob sua competência e os lançados em vias e logradouros públicos;
IV. Operação e manutenção de usinas e instalações destinadas à triagem e compostagem, incluindo transporte,
tratamento e destinação final dos rejeitos;
V. Demais atividades relacionadas ao cumprimento das diretrizes de que tratam os dispositivos relacionados
aos resíduos sólidos constantes da legislação vigente.
Conforme a Lei Distrital nº 5.418, de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a Política Distrital de Resíduos
Sólidos, e de acordo com o artigo 2º da Lei nº 5.275, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Serviço de Limpeza
Urbana do Distrito Federal e dá outras providências, compete ao SLU:
I. Promover a gestão e a operação da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Distrito
Federal;
II. Exercer, em caráter privativo, a gestão do planejamento e da execução das atividades públicas de interesse
comum relacionada aos resíduos sólidos no Distrito Federal;
III. Organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no
Distrito Federal, podendo tais atividades serem executadas mediante contrato de gestão ou concessão de serviço público;
IV. Implementar e executar as políticas e diretrizes nacionais e distritais dos resíduos sólidos urbanos no Distrito
Federal;
V. Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza urbana do Distrito Federal;
VI. Supervisionar, controlar e fiscalizar a destinação final sanitária do lixo coletado;
VII. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de resíduos sólidos relacionadas com suas atribuições;
VIII. Praticar atos relativos a licitações, contratos e convênios relativos ao desenvolvimento de suas atividades;
IX. Estabelecer, em conjunto com os órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais do Distrito Federal, as
respectivas diretrizes para a fiscalização ostensiva da disposição dos resíduos sólidos urbanos;
X. Promover e participar de projetos e programas de orientação e educação ambiental de acordo com as
diretrizes nacionais e distritais;
XI. Elaborar e executar atos relativos à sua proposta orçamentária e financeira para a execução de suas
atividades;
XII. Adquirir, alienar, arrendar, alugar e administrar seus bens e direitos;
XIII. Desempenhar outras atividades relacionadas à política de resíduos sólidos do Distrito Federal.
Entre os serviços prestados, podemos destacar: coleta de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar e
comercial, coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, coleta e transporte manual e mecanizado de entulhos, varrição
manual e mecanizada de vias, lavagem de vias, lavagem de monumentos e equipamentos públicos, pintura de meio-fio,
catação manual de papéis e plásticos em áreas verdes, transbordo e transferência de rejeitos, prestação de serviços diversos
de limpeza, operação de usinas de tratamento de resíduos, coleta de animais mortos em vias públicas e destinação final. Além
das atividades descritas, o SLU realiza a compostagem de resíduos orgânicos, comercializa ou faz a doação do composto
orgânico, e realiza a educação ambiental, conscientização e sensibilização para o manejo de resíduos sólidos.
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Força de Trabalho
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

28

101

38

1.432

1.599

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

Requisitados

27

-

1

-

28

Órgãos do GDF

9

-

-

-

9

Órgãos Estaduais

-

-

1

-

1

Órgãos do Governo
Federal

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

38

-

-

38

Junta de Controle
Outros

Estagiários
Terceirizados (ICEP)

Subtotal (Força de Trabalho)

-

43

-

-

43

66

182

40

1.432

1.720

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

893

893

Total Geral
Obs.: Posição em 31/12/2015.

66

182

40

539

827

O quadro abaixo mostra a série histórica do quantitativo de servidores e da força de trabalho do SLU. Com
relação aos dados de dezembro de 2014 e dezembro de 2015, o SLU apresentou acréscimo no seu quadro de funcionários de
12,21%
Tabela 2: Série histórica da força de trabalho
Atividade-Meio
Ano

Atividade-Fim
Total

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

2008

78

1.242

88

1.100

2.508

2009

88

1.193

87

1.062

2.430

2010

134

861

114

1.151

2.260

2011

86

825

66

1.170

2.147

2012

93

779

83

1.084

2.039

2013

78

445

93

897

1.513

2014

89

499

53

96

737

2015

66

182

40

539

827

A Lei 5.276, de 24 de dezembro de 2013, extinguiu a carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos a partir
de 1º de janeiro de 2014, passando os servidores do SLU/DF a integrar, a partir de 01/01/2014, a carreira “Políticas Públicas e
Gestão Governamental do DF”. Desta forma, houve maior flexibilidade na transferência de servidores de apoio e administrativos
do SLU para outros órgãos. Nesse processo, a Autarquia cedeu servidores para outros Órgãos do Governo do Distrito Federal,
possibilitando a diminuição da carência de pessoal nestes órgãos. Para recompor os quadros do SLU com servidores
qualificados, principalmente nas áreas de tecnologia e engenharia, foi solicitada a contratação por meio de concurso público.
Com a publicação do Decreto 36.308, de 26/01/2015, determinando o retorno dos servidores do SLU à carreira
Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos de que trata a Lei nº 4.492/10, em cumprimento à ADIN nº 2014.00.2.004230-4, que
julgou inconstitucional o texto integral da Lei 5.276/2013, vários servidores permaneceram cedidos aos diferentes órgãos da
administração pública, principalmente ao DETRAN – DF.
Para os servidores lotados no SLU, houve um grande esforço no sentido de incentivar a capacitação constante
do corpo técnico em temas relacionados à gestão, operação e controle dos serviços, além das tecnologias e das rotas
tecnológicas para o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos urbanos. No ano 2015, foram ministrados 23 palestras
e cursos na Oficina do SLU – “Vem Saber”.
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Com o apoio da ASSEMAE, foi realizado o Planejamento Estratégico Situacional do SLU visando identificar e
priorizar os problemas, assim como elaborar a estratégia para o seu enfrentamento.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6212 – RESÍDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO GERAL: Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano
Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo
diretrizes para o desenvolvimento sustentável.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1732 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO
1733 - RECUPERAÇÃO DAS USINAS DE TRATAMENTO
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA
6118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
3001 - ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DO JÓQUEI
3002 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS
3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS
0003 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL
3099 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM ATT'S
5332 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM ATT'S--DISTRITO FEDERAL
3101 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
0003 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO-- SAMAMBAIA
3111 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DA USINA DE
INCINERAÇÃO DE LIXO ESPECIAL - UILE
4110 - EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS
RECICLÁVEIS
2257 - EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6212

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
352.686.697 352.567.452 337.188.965
0
0
0

352.686.697
0
1.900.000

352.567.452
0
0

337.188.965
0
0

0

2.521.504

1.983.747

1.678.655

0

2.521.504

1.983.747

1.678.655

0

281.213

281.213

0

0
0
0

281.213
1.090.639
1.090.639

281.213
1.090.639
1.090.639

0
240.735
240.735

0

0

0

0

0

7.579.503

7.579.503

7.579.503

0
0

7.579.503
366.059.555

7.579.503
363.502.554

7.579.503
346.687.858

Objetivo Específico: 001 – Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme
preconiza o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de
limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável.

Indicadores
Denominação do indicador
Índice de tratamento de resíduos
domiciliares e comerciais
Índice de redução de aterramento
784
de resíduos domiciliares
Índice de participação da coleta
786
seletiva em relação à coleta normal
783

Unidade de Índice mais
Medida
Recente
%

13,2

%

4

%

1,9

Periodicidade
Desejado Em
de
Resultado 2012 2013 2014
Apuração
Desejado
14
16
18
28/02/2011
Anual
Alcançado 18,53 22,84 8,53
Desejado
96
6
8
28/02/2011
Anual
Alcançado 0,78 2,92 3,33
Desejado
4
6
8
28/02/2011
Anual
Alcançado 1,60
1,6 5,75
Apurado
em

2015
20
6,71
10
2,90
10
6,82

Fonte da
Informação
SLU
SLU
SLU

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão abriu período para avaliação do PPA, quando os
indicadores 783 e 786 foram ajustados em face de questionamentos da Secretaria de Transparência e Controle e de novas
perspectivas definidas pelo corpo técnico do SLU, à época. O indicador 784 manteve as metas estipuladas para o PPA 20122015.
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Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA

Indicadores
Denominação do Indicador
Índice de tratamento de resíduos
domiciliares e comerciais
Índice de participação da coleta
786 seletiva em relação à coleta
normal
783

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
%

13,2

%

1,9

Periodicidade
de
Resultado
2012
Apuração
Desejado
14
28/02/2011
Anual
Alcançado 18,53
Desejado
4
28/02/2011
Anual
Alcançado 1,60
Apurado
em

Desejado em
2013 2014 2015
16
7,86
6

10
8,53
8

10
6,71
12

0,90

5,75

6,82

Fonte da
Informação
SLU
SLU

Os indicadores de desempenho propostos, conforme fórmulas a seguir, estabeleceram metas para 2015,
considerando a construção de Instalações de Recuperação de Resíduos e a implantação de Ecopontos, como também o
aumento das quantidades de resíduos tratados, em relação aos resíduos coletados.
O atingimento dessas metas, contudo, foi prejudicado em função: a) da paralisação de obras face à avaliação da
situação financeira e orçamentária do novo Governo, situação que perdurou durante todo o ano; b) do andamento dos
processos de contratação; c) da indefinição de áreas aptas à instalação destes equipamentos públicos. Em razão disso, não
houve execução orçamentária/financeira no Programa “Implantação de Ecopontos”.
O indicador 783 - “Índice de tratamento de resíduos domiciliares”, foi questionado pela Secretaria de
Transparência e Controle – STC, quando não considerou os rejeitos do tratamento como parte integrante do tratamento, mas
apenas o que havia sido realmente tratado ou aproveitado, ou seja, com produção de materiais recicláveis ou composto
orgânico. Desta forma foi necessário alterar os índices anteriormente calculados/projetados, conforme fórmula a seguir:
I 783 = Resíduos tratados em unidades operacionais do SLU (t) = 60.401 = 6,71%
Resíduos domiciliares coletados (t)
900.713
Dessa forma, o indicador atingiu o valor de 6,71%, situando-se abaixo das previsões oferecidas, de 10% no 4º
ano (2015) do PPA 2012-2015.
Não houve interrupções expressivas no funcionamento das linhas de produção das usinas, apesar da Usina da
Asa Sul necessitar de reparos, em virtude do sucateamento de duas das quatro linhas de produção existentes. E, devido às
prioridades e dificuldades orçamentárias do Governo, e às adequações nos projetos executivos destas instalações, não se
iniciou o tratamento de resíduos domiciliares nas Instalações de Recuperação de Resíduos previstas para entrar em operação .
A construção de Instalações de Recuperação de Resíduos – IRR (Centros de Triagem de Materiais Recicláveis
– CTMR) teve início em meados de maio de 2014.
A IRR localizada na área da Usina de Tratamento de Lixo da Ceilândia está com toda a fundação e baldrames
concluídos. Todavia, encontram-se paralisadas a fase de colocação dos pilares, vigas e lajes do galpão pré-moldado, e de
construção dos acessos externos.
As IRR’s localizadas na área da Usina da Asa Sul e na área do Núcleo Regional de Limpeza Norte tiveram suas
obras paralisadas teve as obras paralisadas na fundação e na execução da rede de águas pluviais. Já a IRR localizada na área
do Núcleo Regional de Limpeza do Gama ainda não teve suas obras iniciadas devido ás condições do local escolhido. Esses
atrasos se devem à necessidade de promover adequações necessárias nos projetos executivos.
Quanto às IRR’s operadas pelas cooperativas de catadores situadas no SIA e no SCIA, foram elaborados
projetos de reforma e ampliação dos postos de trabalho. A Novacap fará o acompanhamento da construção e reforma destas
instalações.
Os registros fotográficos a seguir mostram a situação da Instalação de Recuperação de Resíduos da Ceilândia,
que teve o maior avanço construtivo.
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Foto 1 - Instalação de Recuperação de Resíduos da Usina do P- Sul
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Foto 2 - Instalação de Recuperação de Resíduos da Usina do P- Sul

O indicador I 784 – “Índice de redução de aterramento de resíduos domiciliares”, calculado conforme fórmula a
seguir, atingiu o valor de 2,90%:
I 784 = Resíduos domiciliares coletados - Resíduos domiciliares aterrados (t) = 26.128 = 2,90%
Resíduos domiciliares coletados (t)
900.713
O resultado ficou abaixo da previsão de 10% no 4º ano (2015). Dentre os resíduos aterrados constam nos
relatórios operacionais resíduos não domiciliares, no caso gorduras (268,90 toneladas), animais mortos coletados em vias
públicas (103,70 toneladas), lodos de esgoto provenientes das unidades de tratamento da Caesb (1.119,16 toneladas), resíduos
de podagem (760,83 toneladas) e outros resíduos não coletados pelo SLU considerados “lixo extra” (10.378,35 toneladas),
resíduos estes que foram excluídos do quantitativo de resíduos aterrados pelo SLU, para compor apenas os resíduos
domiciliares aterrados.
O aumento da quantidade de convênios com as cooperativas e associações de catadores de materiais
recicláveis com o SLU também permite melhor desempenho deste indicador, desde que locais apropriados ao desenvolvimento
das atividades de triagem de materiais sejam criados/construídos.
O indicador I 786 – “Índice de participação da coleta seletiva em relação à coleta normal”, calculado conforme
fórmula a seguir, atingiu o valor de 6,82%:
I 786 = Resíduos coletados (coleta seletiva) (em t) = 57.496 = 6,82%
Resíduos coletados (coleta normal) (em t)
843.217
A expansão da coleta seletiva em todo o DFteve início em 17 de fevereiro de 2014. Os resíduos coletados
são 100% encaminhados para as cooperativas do DF. A busca de melhoria significativa na qualidade dos resíduos recebidos
tem sido tem sido estimulada por meio de campanha publicitária em rede de TV, rádios, em locais de grande circulação e de
entrega de um milhão de panfletos porta a porta. No site do SLU é informado o dia e a hora da coleta seletiva a todos os bairros
do DF.
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O índice de 12% almejado no ano 2015 não foi alcançado pelas empresas contratadas, devido aos
problemas de transição de Governo, às dificuldades impostas pela insuficiência financeira e orçamentária surgida, à paralisação
da construção das Instalações de Recuperação de Resíduos, aos problemas atinentes à qualidade dos resíduos coletados pela
coleta seletiva, devendo as campanhas educativas buscar o incentivo a estas iniciativas e atitudes, no caso, a segregação na
fonte dos resíduos recicláveis.
A construção de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s previstas para ocorrer no exercício 2016 contribuirá,
também, para a melhoria deste indicador, devido ao aumento do quantitativo de resíduos recicláveis oriundos destes
equipamentos.
No ano 2015, houve desistência de empresas contratadas para executar a coleta seletiva, por não atingir as
metas estabelecidas na licitação, ou seja, a quantidade recolhida não atingiu os quantitativos previstos para recolhimento.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE
Tabela 6: Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0
0
0
0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
0
149.999
143.866
132.566
5182 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
0
149.999
143.866
132.566
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0
134.449.827
134.448.137 134.448.137
8880 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADISTRITO FEDERAL
0
134.449.827
134.448.137 134.448.137
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0
13.171.432
13.152.284
13.152.284
9686 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
0
13.171.432
13.152.284
13.152.284
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0
362.960
354.639
313.829
8738 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
0
202.000
202.000
161.190
8739 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SERVIÇO
DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
0
160.960
152.639
152.639
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0
4.878.510
4.824.863
4.491.704
9762 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
0
4.878.510
4.824.863
4.491.704
TOTAL DO PROGRAMA 6006
0
153.012.728
152.923.789 152.538.520

Os registros orçamentários e financeiros obedecem aos preceitos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 32.598/10.
No orçamento aprovado para o exercício 2015 no montante de R$ 527.400.704,00, 7,44% foram contingenciados por motivo de
frustração na arrecadação financeira do GDF. Por meio de solicitação de crédito suplementar realizada no mês de dezembro, o
SLU conseguiu fechar o atual exercício com os principais e maiores contratos com as prestadoras de serviços de limpeza
pública em dia.
O SLU, ao final do mês de dezembro do exercício 2015, remunerou 1.638 servidores ativos, 155,94% a mais em
relação ao final do ano 2014, face ao retorno da categoria de servidores do SLU á carreira original de gestão sustentável de
resíduos sólidos, e assumindo também o ônus da cessão dos servidores a outros órgãos públicos do DF.
No exercício 2015, o SLU empregou o orçamento destinado à manutenção dos serviços administrativos gerais
pagando despesas da Sede e dos Núcleos Regionais de Limpeza relativas a contas de água, luz e telefone, aluguel;
condomínios; assinaturas de jornais; DODF; material de expediente; limpeza, copa e cozinha; material de construção; locação
de máquinas de reprografia; manutenção de aparelhos; serviços de dedetização; pagamento de jetons de membros da junta de
controle; pagamento de estagiários e dos servidores do Instituto, Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com
Deficiência do Brasil – ICEP; e aquisição de materiais permanentes: 01 Central telefônica completa, móveis para escritório,
estação de trabalho e divisórias, carrinho de transporte de processos e balanças rodoviárias com 60 toneladas de capacidade.
A concessão de benefícios aos servidores do SLU acompanha o quantitativo de servidores do quadro
permanente. Em dezembro do ano 2015, foram concedidos 2.368 benefícios (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio
creche, auxílio natalidade e auxílio funeral) frente a 759 benefícios concedidos em dezembro de 2014, ou seja, 211,99% a mais
do que no mesmo mês do ano 2015.
Os recursos destinados à publicidade e propaganda institucional foram empregados na divulgação dos atos
administrativos gerados no SLU e publicados regularmente no DODF. Nos casos dos processos licitatórios, no ano 2015, a
publicação no DODF indicou o site do SLU para o detalhamento de informações referentes aos pregões eletrônicos, projetos
básicos e outras informações. Houve acréscimo de 15,83% com gastos nesta rubrica, em relação ao ano 2014. As demandas
de publicidade de utilidade pública do SLU foram realizadas pela autarquia, por meio de contrato com empresa afim, que
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envolveram publicação de matérias em jornais de grande circulação, entre as quais avisos de licitação, avisos de pregão
presencial e eletrônico, entre outras publicações.
Estão previstos investimentos para a área de modernização no ambiente tecnológico do SLU/DF. Com a
implementação de novos softwares, a gestão da prestação dos serviços será automatizada desde o monitoramento da
execução dos serviços até o seu efetivo pagamento, bem como no caso de eventuais penalidades na falta da execução ou
parte dos serviços.
Para a execução destas ações, foi elaborado e publicado no DODF nº 60, de 25 de março de 2014 o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do SLU/DF, que determina as ações nesta área para o biênio 2014/2015.
Considerando a situação atual do parque tecnológico do SLU, com deficiências na gestão e controle de serviços
de forma automatizada, observa-se a seguinte situação no modelo de gestão do SLU/DF:
– ambiente de TI com estruturação básica, sem documentação ou padronização;
– escassa automação dos processos;
– sistemas com baixa integração, funcionando de forma isolada e não necessariamente alinhada aos objetivos
da organização;
– alinhamento dos sistemas de recursos humanos a colaborações, aprendizado e mudança;
– relatórios gerenciais escassos ou inexistentes, com ausência definida de padrões ou formato;
– inexistência de histórico das informações e forma padronizada e automatizada.
Como área estratégica para o SLU/DF, evidencia-se que a execução do planejamento definido no PDTI auxiliará
no alcance dos objetivos institucionais definidos no plano estratégico, quais sejam:
– buscar novas tecnologias na gestão dos resíduos sólidos, considerando sua viabilidade econômica;
– atingir excelência na gestão dos contratos de terceiros;
– buscar excelência no monitoramento dos serviços com práticas de melhoria contínua;
– desenvolver políticas internas de recursos humanos para motivar e valorizar os profissionais;
– fortalecer as práticas de comunicação interna e externa com foco nas diretrizes estratégicas;
– atualizar o parque computacional, infraestrutura e sistemas;
– buscar soluções de software livre ou público, com objetivo de redução de custos;
– manter histórico em backup’s das informações;
– padronizar as informações em banco de dados corporativo, com maior confiabilidade nas informações.
O SLU desenvolve projetos no ambiente tecnológico, com destaque para as seguintes áreas: controle dos
resíduos da construção civil despejados no Aterro do Jóquei por geradores particulares (atualmente apenas os serviços de
coleta contratados pelo SLU são devidamente registrados e controlados); fiscalização da frota de coleta de resíduos e do
serviço de varrição; organização do servidor de arquivos para futura migração de dados para rede melhor estruturada; migração
de rede; desenvolvimento de sistema para lançamento de tickets de pesagem; sistema para controle de pessoas e veículos no
aterro do Jóquei; implantação de e-mail corporativo para usuários cadastrados; conectividade entre a sede administrativa e os
Núcleos Regionais de Limpeza e outras unidades operacionais (Usinas de Tratamento e Aterro); gestão eletrônica de
documentos; solução para o ponto eletrônico dos servidores; aquisição de softwares para compras, patrimônio, gestão de
recursos humanos, elaboração de orçamentos, planejamento e controle de obras.
No orçamento do SLU, as operações especiais envolveram gastos com a formação do patrimônio do servidor
público - PASEP, execução de sentenças judiciais, com o pagamento de requisições de pequeno valor – RPV, e o pagamento
de indenizações, requisição de servidores e licença-prêmio em pecúnia, totalizando o valor liquidado ao final do exercício em
R$ 9.052.799,29, 14.92% superior aos dispêndios do exercício 2014.
O SLU está em processo de mudança da sua sede administrativa em razão das insuficientes condições do
imóvel alugado que está ocupando, mantendo-se o mesmo preço e condições do atual contrato, com mudança do 9º andar para
o 6º andar do mesmo edifício, onde ocupará imóvel com condições melhoradas, principalmente quanto ao suporte na rede de
tecnologia.
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O SLU tem entre as suas atribuições a tarefa de promover e participar de projetos e programas de orientação e
educação ambiental de acordo com as diretrizes nacionais e distritais (Decreto Distrital no 35.972/2014, art. 1°, inciso X). Nesse
sentido, em 2015 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
– Palestras de Educação Ambiental, Contação de Histórias e apresentações teatrais (Grupo Arte Seletiva)
com enfoque em Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva, ministradas em escolas e instituições públicas e privadas. Atendimento
em unidades do SLU com visitações guiadas à Usina de Compostagem do P-Sul; ao Museu da Limpeza Urbana, em Ceilândia;
e ao Aterro do Jóquei, na Cidade Estrutural.
– Adesão ao Programa da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública): programa do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) que visa incluir a responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração Pública.
– Programa “Brasília limpa – Sua atitude faz a diferença”: programa concebido para chamar a atenção da
população para a temática da responsabilidade compartilhada na manutenção da limpeza urbana. A campanha contou com
uma série de atividades e eventos públicos para a divulgação e participação dos cidadãos do DF como: 1ª corrida de Rua “O
gari mais veloz de Brasília” (227 inscritos); “Flash Mob’s” na Rodoviária do Plano Piloto, Shopping Pátio Brasil, Torre de TV e
Praça do Relógio em Taguatinga (o evento consistiu em deixar uma garrafa descartável jogada no chão próximo a uma lixeira.
A primeira pessoa que passasse e jogasse o material no lixo era aplaudida por um grande grupo de pessoas); “SLU 24 horas
fora do ar” – o SLU paralisou a varrição por 24 horas no centro de Taguatinga em uma campanha de conscientização
mostrando à população a importância de sua colaboração. Foram recolhidas 9 toneladas de resíduos ao final da ação;
“Transformação de Pontos Sujos em Locais de Convivência Comunitária” – promoção de mutirões em conjunto com a
comunidade para transformação de locais usados como descarte irregular de lixo e entulho. Foram transformados 2 pontos:
Santa Maria (jardim utilizando pneus velhos) e Estrutural (um beco foi revitalizado com a retirada de lixo, pavimentação,
implantação de uma horta suspensa e grafites nos muros); e Participação no evento Virada do Cerrado, iniciativa da Secretaria
de Meio Ambiente, com atividade de mobilização social e responsabilidade socioambiental em comemoração à Semana do
Cerrado. A colaboração contou com atividades de teatro e contação de histórias no Parque de Águas Claras e na Feira de
Troca no Polo Funarte.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas atendidas nessas ações:
Tabela 7 – Atividades de Educação e Mobilização Ambiental
Atividade

Nº de Ações
Pessoas Atendidas
Palestras
23
1292
Contação de histórias
9
308
Visitas ao Aterro Jóquei
9
251
Visitas ao Museu Usina PSul
6
169
Apresentações teatral
11
1125
Corrida
1
227
Flash Mobs
4
100*
SLU 24h fora do ar
1
40*
Transformação de Pontos Sujos
2
98
Virada do Cerrado
3
110
Total
69
3.720
*Foram contabilizados apenas os alunos que participaram diretamente da ação, mas as ações alcançaram todo o público que freqüenta os espaços onde foram
realizadas, além do público atingido pelas mídias espontâneas geradas.

Outras realizações são as participações conjuntas do SLU com outros órgãos da esfera do GDF na remoção de
invasores de áreas públicas, na limpeza da Orla do Lago Paranoá e em mutirões. A participação envolve a remoção de entulhos
decorrentes da derrubada de barracos e a limpeza da área invadida, no 1° caso, como também o recolhimento de detritos
diversos às margens do Lago Paranoá e nas Regiões Administrativas.
Tais atividades ocorrem conforme a necessidade e o pedido de participação na ação conjunta, como a forçatarefa nas Regionais do DF para a limpeza e manutenção de serviços para desobstruir bocas de lobo, retirar entulhos das ruas
e de áreas verdes, pintar meio fios, melhorar a iluminação pública, realizar a poda de árvores entre outras ações concentradas
na Região Administrativa.
Na retirada de invasões, participam da operação a Agefis, Polícia Militar, SLU (Serviço de Limpeza Urbana),
CEB (Companhia Energética de Brasília), SPU (Secretaria de Patrimônio da União), TERRACAP (Agência de Desenvolvimento
do DF) e Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF).
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Os governos de Goiás e do Distrito Federal assinaram contrato para o Consórcio Público de Manejo de
Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e de Goiás (Corsap), o primeiro entre estados
brasileiros para elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O contrato celebrado prevê a elaboração de uma
política integrada para a gestão dos resíduos sólidos além de ajudar os municípios menores que não teriam condições de
atender às exigências impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a disposição ambientalmente adequada
dos rejeitos em aterros sanitários.
O consórcio tem por objetivo promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos na região,
viabilizando a coleta seletiva, a reciclagem e a destinação final dos resíduos não reciclados. A lei federal que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 02/08/2010, determina também que as cidades apresentem planos de gestão
para receber recursos do governo federal. A partir da assinatura do Contrato, a prioridade dos entes envolvidos é definir o
Plano Regional de Resíduos Sólidos e erradicar os vários lixões e locais de despejo clandestino da região.
O consórcio é responsável pela gestão associada dos serviços públicos de resíduos sólidos e de águas pluviais
do DF e de outros 20 municípios que integram o Corsap. São eles: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás,
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de
Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila
Propício.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Capital Brasília, face seu desenvolvimento social e econômico observado nos últimos anos, não
acompanhou as mudanças no que se referia à coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. O
SLU passou por sucateamento e dificuldades no controle dos serviços prestados, constatada por trabalho de consultoria, além
de auditorias da Secretaria de Transparência e Controle. Foi então apresentada uma proposta de modelo de gestão para
adaptar a Autarquia SLU às mudanças, passando de executor de serviços para gestor de política de resíduos sólidos. O GDF,
em 27 de dezembro de 2013, acatou a proposta e publicou a Lei nº 5.275, que deu nova estrutura administrativa e
organizacional ao SLU, e a Lei nº 5.276, que reestruturou a carreira dos servidores do SLU. Posteriormente, no início do ano
2015, o Governo do Distrito Federal publicou o Decreto 36.308/2015, de 26/01/2015, determinando o retorno dos servidores do
SLU à carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos de que trata a Lei nº 4.492/10, em cumprimento à ADIN nº
2014.00.2.004230-4, que julgou inconstitucional o texto integral da Lei 5.276/2013, gerando insatisfação aos servidores, visto a
conseqüente redução salarial e perdas de direitos precariamente conquistados.
A nova Diretoria Geral definiu como metas desenvolver a política de não geração e reutilização dos resíduos
junto à população, aperfeiçoar a coleta seletiva, ampliar a reciclagem e melhorar o percentual de tratamento dos resíduos, dar
destinação ambientalmente adequada e reduzir resíduos sólidos urbanos, além de fazer a disposição final dos rejeitos em
aterros sanitários.
Estima-se que 96% da população do Distrito Federal seja atendida com serviço de coleta. No exercício 2015
houve a prestação de serviços de manutenção das atividades de limpeza pública, divididos em 3 lotes de serviços, conforme as
Regiões Administrativas e localidades onde foram realizados os serviços. Trata-se de contratos com rotinas fixadas e trechos
predeterminados controlados por encarregados e chefes dos Núcleos Regionais de Limpeza do SLU. Com a fiscalização
executada por servidores do SLU, os planos de coleta e de varrição aprovados pelos setores operacionais do SLU foram
praticados com a freqüência preestabelecida, buscando-se os ajustes nos custos contratuais quando, eventualmente,
ocorreram problemas operacionais. A figura abaixo ilustra aproximadamente a área de abrangência dos lotes de serviços.
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Além dos 3 lotes de serviços citados, o SLU recorreu a outros contratos de serviços de limpeza pública, um para
a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos infectantes de estabelecimentos públicos de serviços de saúde,
outro para a operação do Aterro do Jóquei, além dos 4 contratos para a execução da coleta seletiva.
Todos os contratos citados sofreram reajustamento de preços, por meio da repactuação, com aumentos a partir
de 1º de maio face à convenção coletiva do sindicato representativo da classe de trabalhadores. Posteriormente, a partir de 1º
de julho, nova repactuação dos contratos foi calculada, com base no aumento de outros itens dos serviços contratados, como
os combustíveis, equipamentos e utensílios, entre outros.
Quanto ao contrato relativo ao lote 3 da coleta seletiva, a empresa alegou falta de qualidade e quantidade nos
resíduos e solicitou seu cancelamento. Algumas regiões deste lote foram absorvidas por outros lotes, e outras regiões ficaram
sem este serviço.
A etapa/subtítulo “Manutenção das Atividades de Limpeza Pública” é a que envolve os maiores dispêndios de
recursos alocados, devido ao pagamento das empresas terceirizadas que prestam serviços de limpeza e manejo dos resíduos
sólidos urbanos ao SLU, incluindo a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais, coleta de entulhos diversos, coleta dos
resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde, coleta seletiva, varrição manual e mecanizada de vias e
logradouros, operação das unidades de tratamento de resíduos, operação do aterro do Jóquei, coleta de animais mortos em
vias públicas, operação da unidade de compostagem da Usina do P-Sul de Ceilândia, transferência e transbordo de resíduos,
lavagem de vias, lavagem de monumentos públicos, pintura de meios-fios, catação de resíduos dispersos em áreas verdes, e
execução de serviços diversos de limpeza pública. Em 2015, 66,34% do valor liquidado no orçamento do SLU foi utilizado para
o pagamento dos contratos inseridos neste programa de trabalho.
Devido ao encerramento dos contratos de prestação dos serviços de limpeza pública, previstos para abril e
junho do ano 2015, foi publicado no DODF nº 274, de 31/12/2014, o Aviso da Licitação da Concorrência Pública nº 01/2014, que
tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos
orgânicos e recicláveis nas áreas urbanas e rurais do DF, serviços de varrição de vias e logradouros (manual, mecanizado e de
grandes áreas) e serviços complementares (limpeza e lavagem de vias, monumentos e bens públicos, pintura e frisagem de
meio-fio, catação de materiais recicláveis e remoção de animais mortos) distribuídos em 4 (quatro) lotes distintos. Contudo, no
início do ano, esta Concorrência foi anulada, adotando-se a prorrogação, por contrato emergencial, para os serviços de limpeza
relativos ao lote 2, e prorrogação para os lotes 1 e 3.
Foram instaladas balanças rodoviárias nos Núcleos Regionais de Limpeza de Sobradinho e do Gama, como
também no Aterro do Jóquei, descongestionando o tráfego de caminhões, e facilitando o controle da pesagem de resíduos
transportados. Novas balanças rodoviárias com as respectivas impressoras de aferição de pesagem serão instaladas no novo
Aterro Sanitário de Samambaia, em construção, como também no Núcleo Regional de Limpeza de Brazlândia – NUBRA. E
outras duas balanças rodoviárias serão instaladas no Aterro Controlado do Jóquei, visando o controle dos resíduos da
construção civil transportados e despejados por particulares, de forma a ser cobrada a destinação destes resíduos.
Concomitantemente, a fiscalização pelo despejo clandestino de entulhos em áreas públicas será intensificada, com apoio da
Agefis.
O Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do DF propôs a Resolução nº 2, de 03 de
novembro de 2014, publicada no DODF nº 251, de 01/12/2014, que aprovou o apoio financeiro ao Projeto denominado
“Regularização urbanística de áreas para a criação de unidades imobiliárias destinadas a recebimento, triagem e reciclagem de
resíduos de construção e demolição civil – ATTR”. Com a criação destas unidades, a população do DF terá local apropriado a
dar destinação final aos resíduos da construção civil, impedindo a poluição de áreas ambientais preservadas.
As etapas/Subtítulos “Construção de Unidades de Transbordo”, “Recuperação das Usinas de Tratamento”,
“Encerramento e recuperação do Aterro do Jóquei”, “Implantação de Ecopontos”, “Construção de áreas de transbordo e triagem
– ATT’s” e “Recuperação ambiental da área da Usina de Incineração e Lixo Especial – Ceilândia” não tiveram execução
financeira, em que pese os trâmites processuais realizados nos programas previstos. O estabelecimento de teto orçamentário,
insuficiente para atender o valor previsto nos projetos, a indefinição sobre as áreas para instalação de equipamentos públicos,
os diversos questionamentos sobre as planilhas orçamentárias nos projetos básicos das licitações pelos Órgãos de controle
externo e interno, os recursos interpostos pelas empresas participantes dos certames licitatórios, são entraves para um melhor
desenvolvimento dos projetos propostos pela Direção do SLU.
O encerramento e recuperação do aterro do Jóquei está condicionado à construção do Aterro Sanitário
Oeste. A Concorrência nº 01/2013 – CPL/SLU, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Oeste, localizado na Região Administrativa de
Samambaia, já foi homologada para a empresa vencedora. O contrato já foi assinado e a empresa está desenvolvendo os
trabalhos preparativos para início de operação do Aterro Oeste.
O futuro Aterro Sanitário do Distrito Federal, denominado Aterro Sanitário Oeste (ASO), localizado entre as
regiões administrativas de Samambaia e de Ceilândia, foi projetado em 2012. O projeto foi contratado pelo Programa Brasília
Sustentável, vinculado à Agência Reguladora de Águas e Energia do Distrito Federal – Adasa.
A extensão total prevista para o aterro é de aproximadamente 760.000 m² (76 ha), sendo que a área de
interferência para implantação do ASO é de aproximadamente 490.000 m² (49 ha). Esse espaço contempla áreas para
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disposição de rejeitos, 320.000 m² (32 ha); apoio administrativo e operacional; poço de recalque de chorume para a Estação de
Tratamento de Esgoto Melchior, operada pela Caesb; e a área para disposição emergencial de resíduos de serviços de saúde.
Adjacente ao ASO existe uma gleba prevista para a ampliação do aterro. Essa gleba tem aproximadamente 600.000 m² (60 ha).
Com essas duas glebas, a dimensão total do Aterro Sanitário Oeste passa a ser de aproximadamente 1.360.000 m² (136 ha).
O projeto prevê a segmentação da disposição de rejeitos no Aterro Oeste em quatro etapas. A tabela abaixo
sistematiza a área de cada etapa, sua capacidade de recebimento de rejeitos e sua vida útil estimada.
Tabela 8 - Etapas da construção do Aterro Sanitário Oeste no Distrito Federal
Etapa

Área (m2)

Capacidade (T)

Vida útil (anos)

Etapa 1

110.000

1.872.000

3,1

Etapa 2

122.000

1.990.000

3,2

Etapa 3

88.000

1.596.000

2,6

-

2.672.000

4,4

320.000

8.130.000

13,3

Etapa 4 – Coroamento
Total

Para a execução do projeto das unidades de apoio operacional e administrativo, bem como das obras de
urbanização da área do Aterro Sanitário Oeste - ASO, foram celebrados convênios com a Novacap e com a Caesb. As tabelas
abaixo resumem as informações sobre os convênios celebrados:
Tabela 9 - Informações gerais sobre os convênios celebrados
Convênio

Partes

Valor (R$)

Data de celebração

Vigência

001/2012

SLU/NOVACAP

5.599.164,82

31/12/2012

30/12/2016

002/2012

SLU/CAESB

408.636,89

14/12/2012

14/12/2013

003/2012

SLU/NOVACAP

16.776.248,02

12/12/2012

31/12/2016

001/2013

SLU/NOVACAP

4.347.725,86

12/07/2013

11/07/2015

Total (R$)

27.131.775,59

Tabela 10 - Objeto dos convênios
Convênio

Objeto

001/2012

Cercamento, portões de acesso, barreira vegetal, drenagem pluvial, vias de acesso e retornos
no acesso na DF 180.

002/2012

Projeto executivo da estação elevatória e linha de recalque e estação de pré-tratamento
de chorume.

003/2012

Sistema viário interno, drenagem de águas pluviais e projetos executivos das edificações de
unidades administrativas.

001/2013

Execução das edificações (prédio administrativo, prédio de apoio/administração, balança,
portaria, guarita, oficina e estacionamento das edificações).

A Licença de Instalação nº 13/2013 do Aterro Sanitário Oeste - ASO, bem como a Licença de Supressão da
Vegetação – ASV nº 71/2013 foram solicitadas ao IBRAM. Em outubro do ano 2015 foi contratada empresa para a fiscalização
e supervisão da Fase I da construção do ASO.
Segue abaixo informações detalhadas sobre a execução financeira das obras do Aterro Sanitário Oeste – ASO:
Tabela 11 – Execução Financeira no ASO
Obras

Valor orçado (R$)

Valor executado (R$)

Acesso, cercamento e barreira vegetal

3.225.141,90

809.415,58

Sistema viário interno e drenagem de águas pluviais

15.584.327,67

14.337.581,46
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Valor orçado (R$)

Valor executado (R$)

4.176.525,99

-

Linha de recalque para chorume

3.100.000

-

Balanças rodoviárias

300.988,82

-

Total - Infraestrutura

26.386.984,38

15.146.997,04

Implantação da Etapa 1 do Aterro

4.220.794

3.418.843

Fiscalização das obras da Etapa 1

323.980

171.407

30.931.758,38

18.737.247,20

Execução das edificações

Total - Aterro Oeste

Total executado (R$) 18.737.247,20
Percentual executado 61%

Os registros fotográficos a seguir mostram a situação do Aterro Sanitário Oeste.
Foto 1: Placa de identificação da obra.

Foto 2: Imagem de satélite do local.
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Foto 3: Construção das vias internas de acesso.

Foto 4: Construção da drenagem pluvial.

Foto 5: Colocação da geomembrana PEAD texturizada.
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As atividades operacionais executadas pelo SLU, em sua maioria por meio dos contratos de terceirização com
empresas de prestação de serviços de limpeza pública, tiveram o seguinte desempenho, conforme quadro a seguir.
Tabela 12: Série Histórica dos Quantitativos Alcançados na Execução dos Serviços
Unidade

Ano 2013

Ano 2014

Ano 2015

Comparação 2015/2014
%

Coleta dos resíduos domiciliares e comerciais

T

847.207

844.186

843.217

- 0,11%

Coleta, tratamento e destinação dos resíduos de
serviços de saúde

T

3.150

2.800

2.466

- 11,93%

Coleta dos resíduos de remoção (coleta corretiva)

T

985.337

741.750

706.855

- 4,70%

Varrição manual de vias e logradouros públicos

Km

1.164.043

1.324.175

1.345.889

1,64%

Varrição mecânica de vias e logradouros públicos

Km

31.230

34.741

25.539

- 26,49%

Pintura de meios-fios

Km

8.735

8.159

4.237

- 48,07%

Lavagem abrigos de passageiros e passagem de
pedestres

U

80.527

119.071

65.311

- 45, 15%

Catação de resíduos

Ha

192.453

190.573

143.878

- 24,50%

Resíduos processados em usinas de tratamento

T

193.477

220.456

209.121

- 5,14%

Resíduos aterrados

T

822.438

856.571

887.220

3,58%

Coleta de animais mortos

U

4.530

4.481

2.952

- 34,12%

Coleta seletiva

T

7.377

48.586

57.496

18,34%

Atividade

Coleta Convencional de Resíduos Domiciliares e Comerciais
A coleta de resíduos domiciliares e comerciais apresentou decréscimo de 0,11% em relação ao mesmo período
do ano 2014, com média de 70.268,07 ton/mês, ou cerca de 934 gramas/habitante/dia, para uma população estimada em
2.883.559 habitantes (PDAD/IBGE – 2014). O decréscimo não foi significativo e é justificado pelos resíduos coletados no
programa de coleta seletiva de materiais recicláveis, estendido para a maioria das regiões do DF.
O serviço está dividido em 3 lotes de atuação, conforme a região geográfica. Atualmente o Lote I compreende
50,36% da quantidade total coletada, o Lote II 31,61%, e o Lote III 18,03% da coleta total.
Gráfico 1: Coleta Convencional de resíduos domiciliares e comerciais
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Coleta de Resíduos de Saúde da Rede Pública
A coleta de resíduos de serviços de saúde da rede pública apresentou resultado 11,93% inferior ao observado
em 2014, com média de 205,49 t/mês, tendo em vista as orientações emanadas pela Secretaria de Saúde quanto à segregação
dos resíduos infectantes gerados na rede pública de saúde, ajudando a reduzir os quantitativos coletados. Devido a parte dos
resíduos serem também autoclavados, o contrato para coleta, transporte, tratamento e destinação de serviços de saúde envolve
o tratamento tanto por autoclavagem como por incineração.
Há que se considerar que a greve dos servidores da saúde influenciou os quantitativos alcançados na coleta,
pela prestação de atendimento à população, prioritariamente, em casos emergenciais.
Gráfico 2: Coleta de resíduos de saúde da rede pública
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Coleta de Resíduos de Remoção
A coleta dos resíduos de remoção, aqui considerada como os resíduos depositados em áreas públicas contendo
entulhos diversos, apresentou resultado 4,70% inferior em relação ao mesmo período do ano 2014. Foi realizado melhor
controle dos quantitativos transportados, e os serviços de remoção de entulhos acompanhou a execução das forças-tarefas em
cada Região Administrativa, abrangendo a realização de vários serviços públicos e participação das Administrações Regionais
com recursos próprios na execução da remoção de entulhos.
No ano 2015, este serviço sofreu redução de execução para adequar à decisão do Governo de economizar
recursos para pagamento de outras prioridades e pelo atendimento paralelo, por aproximadamente 2 meses, de contrato
gerenciado pela Coordenadoria das Cidades
Gráfico 3: Coleta de resíduos de remoção
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Varrição Manual e Mecanizada de Vias
A varrição manual de vias e logradouros públicos apresentou resultado levemente superior ao obtido no mesmo
período do ano 2014, de 1,64%. Novos locais foram agregados aos trechos de varrição.
A varrição manual é o serviço de limpeza que envolve os maiores gastos, devido ao maior contingente de
funcionários para sua execução. Em 2015, 38,23% de todos os recursos utilizados para pagamento das empresas contratadas
foi utilizado para pagamento da varrição manual.
A frequência de varrição é determinada conforme o trânsito de pessoas na localidade, variando de 2 vezes por
semana a 2 vezes no mesmo dia. A colocação de lixeiras públicas contribui para a melhoria da limpeza no local e influencia a
freqüência da varrição, porém exige outros investimentos, tanto para a instalação das lixeiras como para a manutenção. O SLU
não realiza a instalação de lixeiras públicas devido à iniciativa de outros órgãos do GDF, de forma pontual, em algumas
localidades, e também pelo volume de recursos financeiros envolvidos.
A varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, por sua vez, apresentou declínio nos quantitativos em
comparação ao ano de 2014, de 26,49%. A utilização de varredeiras mecânicas, já em adiantado uso em razão do final dos
contratos de prestação, acarreta quebras excessivas, impedindo seqüência normal destes serviços. A varrição mecanizada,
nestas situações, é substituída pela varrição manual. O resultado alcançado foi influenciado pela não prestação do serviço
relativo ao lote 1, sendo a empresa multada no decorrer do ano e o serviço normalizado nos últimos 4 meses do ano 2015.
Gráfico 4: Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos
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Tratamento de Resíduos Sólidos nas Usinas
O processamento de resíduos nas usinas de tratamento operadas pelo SLU reduziu 5,14% em relação ao ano
de 2014. A usina de tratamento da Asa Sul ficou paralisada nos 3 primeiros meses de 2015, contribuindo para o resultado
observado.
A capacidade instalada e o tratamento de resíduos verificado estão no limite do atendimento. Com a expansão
do programa de coleta seletiva, pretende-se encaminhar para as usinas de tratamento da Asa Sul e do Setor P-Sul, na
Ceilândia, os resíduos orgânicos gerados pela população em maior proporção, aumentando a eficiência do tratamento com
relação à produção de compostos orgânicos para comercialização e doação aos produtores rurais do DF e entorno.
A produção de recicláveis contabilizados nos relatórios das usinas de tratamento de resíduos do SLU e no
Aterro do Jóquei somou 22.413,59 toneladas (plásticos, papel, papelão, sucata, alumínio e outros).
A produção de composto orgânico oriunda das usinas de tratamento da Asa Sul e da Ceilândia atingiu o
quantitativo de 37.987 toneladas de janeiro a dezembro de 2015, 29,72% inferior ao registrado no ano 2014.
O mercado de resíduos recicláveis no DF contribui para estimular o trabalho executado pelos catadores de
materiais recicláveis, que vem ocorrendo em algumas unidades operacionais do SLU, como nas duas unidades de tratamento
(UCTL e UTL) e nos Núcleos Regionais onde ocorre a operação de transbordo de resíduos (Gama, Sobradinho, Asa Norte e
Brazlândia).
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Gráfico 5: Resíduos processados em usinas operadas pelo SLU
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Disposição Final de Resíduos
O Aterro Controlado do Jóquei tem sido utilizado como área para a disposição final dos resíduos no solo desde
a década de 60 e recebe atualmente 100% do lixo coletado no Distrito Federal, aproximadamente 2.800 t/dia de resíduos
sólidos urbanos – RSUs e cerca de 6.000 toneladas/dia de resíduos da construção e da demolição, além de resíduos
volumosos, podas e galhadas. Excetuam-se os resíduos dos serviços de saúde, eletroeletrônicos e pneumáticos. Em 2015 o
aterro controlado do Jóquei recebeu cerca de 875.000 toneladas de resíduos domiciliares, das 887.200 toneladas pagas sob
contrato.
Houve acréscimo (3,58%) das quantidades aterradas de resíduos. Os quantitativos pagos envolvem outros tipos
de resíduos como lodos de esgoto provenientes da Caesb, gorduras, resíduos com características domiciliares coletados por
terceiros, animais mortos coletados em vias públicas e resíduos de podas e galhadas provenientes da Novacap.
O encerramento das atividades de aterramento no Aterro do Jóquei, e início de operação do novo aterro
sanitário, localizado na Região Administrativa de Samambaia estava previsto para meados do ano 2014, prazo que foi
estendido para junho de 2016.
Ocupando uma área de cerca de 200 hectares, limítrofe à área do Parque Nacional de Brasília, o antigo lixão
tornou-se um grande foco de degradação ambiental e um centro de conflito social motivado pela ocupação no seu entorno por
moradias precárias habitadas por catadores de materiais recicláveis, pessoas sem residência e invasores. Ali ocorrem situações
equiparadas às piores condições de trabalho, com riscos constantes de acidentes, num caso de desrespeito à dignidade
humana. São inúmeros registros fotográficos, relatórios e filmagens retratando a situação degradante do trabalho ali realizado.
São ainda diversos os planos elaborados, em especial ao longo das duas últimas décadas, para o fechamento
do aterro do Jóquei. Devido ao contingente de catadores nas frentes de aterro, ocorrem freqüentes paralisações pelos
catadores, para permitir que ocorra o serviço de catação de materiais recicláveis, originando sobrecargas nos locais de
armazenamento temporário (transbordos).
A entrada de alimentos vencidos originadas de redes de supermercados foi proibida no Aterro do Jóquei,
evitando o consumo indevido, como também, sua comercialização.
Não obstante os esforços para o fechamento do Aterro do Jóquei, o SLU pretende utilizar a área apenas para a
recepção, triagem e reciclagem de resíduos da construção civil, e contratou empresa para a instalação de 2 balanças
rodoviárias no local para o controle e cobrança dos resíduos depositados por particulares.
O licenciamento ambiental do Lixão do Jóquei foi solicitado à antiga Semarh sob o número: 191.000.906/1992.
No ano 2015, foi criado Grupo de Trabalho para elaborar o Plano de Intervenção no Aterro do Jóquei, devido às
diversas irregularidades ali encontradas. Devido à amplitude dos problemas, há a necessidade de seu enfrentamento por um
conjunto de ações sob a responsabilidade de diversas instituições governamentais. Dentre as ações que realizadas em 2015 e
que fizeram o antigo lixão passar a ser um aterro controlado temos: policiamento ostensivo e mais freqüente dentro e nas
imediações do aterro, visando assegurar a ação de servidores e da direção do SLU e das empresas contratadas na realização
de suas atividades; cercamento de toda a área; reforma das balanças para controle e pesagem de resíduos; proibição de
receber alimentos vencidos e vincendos; recuperação da posse do poço artesiano; retomada e recuperação dos equipamentos
de recebimento e trituração e uso do entulho de construção civil para melhoria e abertura de acessos internos; acesso e
controle de pessoas e veículos apenas pelas duas portarias existentes; e abertura de fosso profundo em torno do aterro. O
acompanhamento das ações previstas no Plano de intervenção está em andamento.
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Em decorrência do Decreto nº 36.757/15, foi reduzido o quantitativo de postos de fiscais de piso, e priorizado o
controle de portarias e do acesso de pessoas no local.
Gráfico 6: Resíduos aterrados no Aterro do Jóquei
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Serviços Complementares
A execução de serviços complementares de limpeza pública apresentaram resultados inferiores aos verificados
no mesmo período do ano 2014, no caso, a lavagem de abrigo de passageiros e passagem de pedestres (45,15%), a remoção
de animais mortos em vias públicas (34,12%), a catação de papéis em áreas verdes (24,50%) e a pintura de meios-fios
(48,07%). Estes serviços realçam a limpeza pública e são essenciais para evitar a poluição visual causada pelos detritos
espalhados em áreas verdes, como também na melhor condição de dirigibilidade de veículos.
Gráfico 7: Coleta de animais mortos e lavagem de abrigos e passagem de pedestres
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Gráfico 8: Pintura de meios fios
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Gráfico 9: Catação de papéis em áreas verdes
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Catação de papéis em áreas verdes
Estes serviços são medidos pelo fornecimento de equipes de trabalho. Em relação a 2014, o quantitativo de
equipes contratadas apresentou o seguinte resultado, conforme tabela:
Tabela 13: Quantitativo de equipes contratadas
Serviço

Unidade

Ano 2014

Ano 2015

Comparativo 2014/2015

Lavagem e vias

Equipe

103,80

80,24

- 22,70%

Lavagem de monumentos

Equipe

44,20

36,01

- 18,53%

Catação de papéis

Equipe

372,83

288,11

- 22,72%

Pintura de meios-fios

Equipe

71,02

37,11

- 47,75%

Serviços diversos

Equipe

527,27

391,89

- 25, 68%

Coleta Seletiva
A coleta seletiva de materiais recicláveis, que antes era executada pelo SLU a título de projeto piloto em
algumas localidades, passou a ser executada por empresas contratadas pelo SLU em todo o Distrito Federal.
Devido á qualidade ruim do material coletado e o alto índice de rejeitos gerados, houve desinteresse de algumas
empresas contratadas na continuidade da prestação do serviço, alegando alto custo e baixa eficiência econômica. O SLU optou
pela suspensão da coleta seletiva em algumas Regiões Administrativas, entre as quais Planaltina, Paranoá, Itapoã, São
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Sebastião, Fercal e na área rural (desde março de 2015), bem como no Park Way (exceto quadras 3, 4 e 5), Candangolândia,
Núcleo Bandeirante, Gama, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2 (desde 13 de
dezembro de 2015).
O SLU espera a adesão ao Programa de Coleta Seletiva por meio do encaminhamento de resíduos recicláveis
aos Pontos de Entrega Voluntária – PEV. Foram visitadas as 31 Regiões Administrativas e identificados 58 locais que estão em
análises junto á Terracap e junto á Secretaria de Gestão do Território e Habitação – SEGETH.
No ano de 2015, a coleta seletiva apresentou acréscimo de 18,34% nos quantitativos recolhidos, incremento
justificado pela conscientização da população em separar os resíduos gerados.

Gráfico 10: Coleta Seletiva
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Outras Informações
A Ouvidoria do SLU é regida pela Lei Distrital n° 4.896/12 e regulamentada pelo Decreto nº 36.462/15, tendo
como principal papel receber as manifestações internas e externas (solicitação, reclamação, sugestão, denúncia, elogio ou
informação) e encaminhá-las aos setores responsáveis para esclarecimento e/ou solução.
A Ouvidoria do SLU utiliza dois sistemas via web: O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão e-Sic, e o Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública - TAG. Em 2015 foram registrados 46 pedidos de informações ao SLU via eSic (aumento de 254% em relação ao ano de 2014) e 3.325 manifestações ao SLU via TAG (redução de 13% em relação ao
ano de 2015).
Alguns fatores explicam o aumento das demandas à Ouvidoria, quais sejam: O programa “De olho na coleta”, a
suspensão da coleta seletiva em algumas Regiões Administrativas de Brasília, problemas com equipamentos/contratos nas
Administrações Regionais, acúmulo de podas e galhadas no pátio da Novacap (nestes dois últimos casos transferindo pedidos
de solução ao SLU), como também picos de manifestações nas duas greves dos garis e nos fechamentos dos acessos do
aterro controlado do Jóquei provocados por catadores.
O Decreto n° 33.445, de 23 de dezembro de 2011, que aprova o Plano de Intervenção Técnico Político de
Gestão dos Resíduos Sólidos no Distrito Federal, e que foi publicado no DODF ao final do exercício 2011, estabelece as ações
de curto, médio e longo prazo a serem implantadas no âmbito do DF e entorno.
O DF conta, atualmente, com 5 unidades de tratamento e destinação: o aterro do Jóquei, a Usina de Tratamento
da L4 Sul - UTL, a Usina de Tratamento do setor P-Sul na Ceilândia – UCTL, a contratação de empresa particular e terceirizada
que faz a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final incineração dos resíduos infectantes de serviços de
estabelecimentos públicos de saúde, e a coleta seletiva de materiais recicláveis e seu encaminhamento para as cooperativas de
triagem de materiais recicláveis, que contribuem para a diminuição de resíduos a serem aterrados, além da produção de
composto orgânico destinado à agricultura.
Com a aprovação do Plano de Intervenção, o GDF propôs a implantação de um novo Sistema de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos no DF, de forma a potencializar a redução, reutilização e a reciclagem; a inclusão social e
produtiva dos catadores de materiais recicláveis; a compostagem e a valorização energética dos rejeitos oriundos dos
processos de triagem; a disposição final em aterros sanitários como último recurso; e a regulação técnica e econômica dos
prestadores de serviços públicos de limpeza com manejo de resíduos sólidos urbanos.
O Plano de Intervenção envolve reestruturação da infraestrutura de coleta, tratamento e destinação final nos
seguintes campos de ação: Aterro Oeste; Instalações de recuperação de resíduos, Áreas de Transbordo, Triagem e Reciclagem
de Resíduos da Construção e Demolição – RCD – ATTR; Programa de Coleta Seletiva; Ecopontos; Postos de Entrega
Voluntária; Unidades de Tratamento de Resíduos; Remediação do Aterro da Estrutural e Polo de Reciclagem.
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A ADASA, em parceria com o SLU, contratou 4 consultores para elaboração de estudos que irão contribuir para
a gestão dos resíduos no DF, quais sejam: 1) Consultor Jurídico para análise do marco legal, levantamento de necessidades de
mudança nos instrumentos jurídicos; elaboração de parecer e instrumentos jurídicos para contratação da disposição dos
resíduos sólidos urbanos em Planaltina de Goiás – GO; e elaboração de instrumentos jurídicos para consecução de nova rota
tecnológica no manejo de resíduos no DF. 2) Consultor Econômico para elaborar diagnóstico institucional e financeiro
econômico do SLU; metodologia para cobrança de preços públicos; formação de custos para a contratação de catadores para
serviços de triagem; metodologia para a cobrança da Taxa de Limpeza Pública – TLP; e instrumentos econômicos e modelo
para a consecução da nova rota tecnológica do manejo dos resíduos sólidos domiciliares no DF. 3) Consultor de Engenharia
para elaboração do diagnóstico da coleta seletiva; definição de modelo para o Plano de coleta seletiva. 4) Consultor de
Engenharia para elaboração do diagnóstico da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e nova rota
tecnológica para o manejo dos resíduos sólidos urbanos no DF.
Tendo em vista a necessidade de elaborar o Plano Distrital de Saneamento Básico e o Plano Distrital de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, conforme preconiza a Lei 11.445/2007 e a Lei nº 12.305/2010, o GDF criou por meio da Portaria
Conjunta nº 9, de 19 de junho de 2015, do Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e Secretário de Meio Ambiente e
pelo Presidente da ADASA a Comissão Técnica dos Planos Distritais de Saneamento Básico – PDSB e de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos – PDGIRS. A Comissão é composta pelo SLU, SINESP, SEMA, CAESB, NOVACAP e ADASA.
Já foi elaborado pela Comissão o Termo de Referência para contratação dos Planos no 1º trimestre do ano
2016. Os Planos definirão o diagnóstico da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no DF, bem como o prognóstico, as ações,
projetos e programas para os próximos 20 anos.
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16. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – UO: 23.101
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal -SESDF é um órgão do Executivo que mesclava em suas
atribuições, até 2015, a gestão pública de saúde, normatização das ações e execução das atividades fins. Administração
Central foi reestruturada por meio do Decreto nº 36.918 de 26/11/2015, para iniciar um processo de descentralização das
ações da SES-DF. A reestrutura das Regiões de Saúde foi publicada por meio do Decreto nº 37.057 de 14/01/2016.
A Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEPE tem como missão definir e adequar às políticas, o
planejamento, a execução e o controle das atividades relacionadas à gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, valorizando os talentos individuais dos servidores, por meio de uma política de educação e implementando
medidas de aprimoramento dos servidores.
A Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde – SAIS adéqua, normatiza, planeja e coordena as ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde da população do Distrito Federal, especificamente nos níveis de média e alta
complexidade, de acordo com os princípios e diretrizes preconizadas pelo SUS. Coordena, implementa e supervisiona a Política
de Assistência Farmacêutica, Assistência Social, de Enfermagem, Saúde Bucal, Saúde Mental, Alimentação e Nutrição. Ainda
gerencia os processos de Higienização, Lavanderia e manejo de Resíduos dos Serviços de Saúde, Urgência e Emergência, os
Componentes Especializados, no âmbito do Distrito Federal.
Com a nova estrutura da SES a atenção primária à saúde passou a integrar a Subsecretaria de Atenção Integral
à Saúde-SAIS, como Coordenação de Atenção Primária à Saúde, sendo então extinta a Subsecretaria de Atenção Primária à
Saúde -SAPS. A Coordenação possui duas diretorias: a Diretoria de organização de serviços e a Diretoria de áreas
estratégicas.
A Subsecretaria de Vigilância à Saúde – SVS desenvolve ações de vigilância ambiental, epidemiológica,
sanitária, em saúde do trabalhador e coordena o Laboratório Central de Saúde Pública para a população do DF. A SVS tem
entre seus objetivos detectar ou prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e
coletiva e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens.
A Subsecretaria de Planejamento em Saúde – SUPLANS formula, coordena e difunde políticas, diretrizes e
ações relacionadas à gestão estratégica, ao planejamento, à regulação, à avaliação, ao controle e à inovação da gestão
pública, orientados para resultados, no âmbito da Secretaria. Tem ainda o papel de propor, desenvolver e apoiar ações de
qualidade e produtividade para melhorias do desempenho das unidades da Secretaria no cumprimento das metas, políticas
governamentais e satisfação do atendimento aos usuários do SUS.
A Subsecretaria de Logística e Infraestrutura da Saúde – SULIS planeja, define, implanta, implementa,
coordena, monitora, supervisiona e avalia projetos de obras, reformas e os serviços de infraestrutura predial, de equipamentos
de infraestrutura hospitalar, de equipamentos médico-hospitalares, de serviços gerais, de transporte interno automotivo, de
conservação, de vigilância e manutenção de próprios utilizados pela Secretaria. Além disso, supervisiona, coordena e avalia a
execução de contratos firmados pela Secretaria e prestadores de serviços na sua área de atuação.
A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG dirige, coordena, controla e subsidia os órgãos centrais na
execução das atividades de orçamento e finanças, administração de material de almoxarifado, patrimônio, compras e serviços,
contratos e convênios e comunicação administrativa; formula e propõe políticas, diretrizes e normas relativas aos processos de
aquisição de bens e serviços, sistema de registro de preços, controle de qualidade e pesquisa de mercado.
O Fundo de Saúde do Distrito Federal é um instrumento de administração e suporte financeiro para as ações do
Sistema Único de Saúde – SUS/DF, coordenadas ou executadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sua vinculação à
Secretaria de Saúde é estabelecida pelo parágrafo IV, artigo 151, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como
supervisionado diretamente pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal.
A Corregedoria da Saúde (COR) foi criada com a finalidade de prevenir falhas e orientar as unidades internas da
Secretaria de Estado de Saúde (SES); apurar a regularidade na prestação dos serviços assistenciais, em conformidade com as
diretrizes do Sistema Único de Saúde, bem como coibir e punir os desvios de conduta funcional em defesa do interesse e do
patrimônio público.
A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é uma Unidade de natureza mediadora,
conciliadora, consultiva e que tem por finalidade aprimorar os canais de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde com o
usuário do Sistema Único de Saúde, visando o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia dos serviços prestados ao cidadão
efetivando o controle social.
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FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados Órgãos Estaduais

Outros

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
296
3.589
203
06
199
01
01

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
1.153
27.478
198
07
220
01
03

Total
32.516
401
432
06

Órgãos do Governo Federal

19

419

08

449

895

Estagiários/Jovem Candango

-

495

-

56

551

525
103
628

34
4.737
12
4.749

1.367
78
1.445

108
28.314
47
28.361

142
34.943
240
35.183

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

SOB

OBJETIVO GERAL: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo,
por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1141 - REFORMA DO HEMOCENTRO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0023 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E
GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL
1743 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR
0003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO
FEDERAL
2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE
0008 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDETERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL
0009 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDEUNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL
2549 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDESES-DISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2574 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0002 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- MÉDICO
HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL
0005 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-APOIO A
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES.-DISTRITO FEDERAL
0006 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSMANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
3113 - AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
3136 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAÚDE

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

2.000
1.900.000

1.800
1.520.000

0
1.520.000

0
1.514.133

1.900.000
500.000
16.138.200

1.520.000
0
17.395.663

1.520.000
0
15.968.391

1.514.133
0
11.404.225

16.138.200
134.450.000

17.395.663
244.386.386

15.968.391
240.699.624

11.404.225
171.150.861

50.584.000

52.296.716

48.609.954

24.447.721

44.166.000

111.425.614

111.425.614

68.934.933

39.700.000

80.664.056

80.664.056

77.768.207

8.000.000

34.281.363

26.214.072

14.599.827

8.000.000
50.938.000

34.281.363
63.356.236

26.214.072
60.503.390

14.599.827
39.705.501

50.938.000

60.006.236

58.464.837

39.705.501

0

3.000.000

1.688.553

0

0
2.000
10.540.000
10.114.515

350.000
1.880
2.000.000
3.841.095

350.000
0
0
0

0
0
0
0

7.300.000

1.056.370

0

0

2.900.000

1.136.000

0

0
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3153 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
3154 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3155 - REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3165 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL
3166 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL
3172 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA
3173 - CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU
3222 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
0001 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE--DISTRITO
FEDERAL
3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE
0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES SES-DISTRITO FEDERAL
0003 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO
3224 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL
3225 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES
-SES-DISTRITO FEDERAL
4068 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0002 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS SES-DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
4133 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO
0001 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINOMODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS SES-DISTRITO FEDERAL
4145 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEREALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO
FEDERAL
0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEVIGILÂNCIA SANITÁRIA-DISTRITO FEDERAL
0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEAÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL
0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEPREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADISTRITO FEDERAL
0005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEPREVENÇÃO E CONTR. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SESDISTRITO FEDERAL
0006 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDESAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SESDISTRITO FEDERAL
0007 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEPREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÃNCIA AMBIENTAL-DISTRITO
FEDERAL
4164 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS
0002 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUSCAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDEDISTRITO FEDERAL
4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
0001 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESES-DISTRITO FEDERAL
0002 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

500.000

0

0

0

499.998
5.973.335

0
5.573.335

0
0

0
0

750.000

253.529

0

0

500.000

0

0

0

2.800.000
850.000
16.667.636

0
0
10.193.704

0
0
2.504.222

0
0
643.550

15.667.636

10.193.704

2.504.222

643.550

6.532.857

32.965.268

1.076.520

1.013.663

1.957.857

5.114.077

81.746

81.746

1.075.000
1.000.000

22.976.471
500.000

994.774
0

931.916
0

5.000.000
17.200.000

0
44.876.116

0
17.692.511

0
401.593

16.000.000
20.560.000

44.876.116
16.836.448

17.692.511
16.392.066

401.593
13.513.737

20.560.000
2.000.000

16.836.448
60.000

16.392.066
0

13.513.737
0

523.980
13.015.348

223.143
21.164.279

0
10.612.468

0
1.971.356

13.015.348
27.843.203

21.164.279
47.275.482

10.612.468
15.017.445

1.971.356
6.978.939

8.589.676

9.885.873

4.606.490

1.075.253

4.023.250

6.596.153

3.189.176

2.099.502

6.844.113

17.102.021

4.908.645

3.664.433

1.869.970

2.017.443

95.167

37.042

2.056.844

4.829.117

463.266

30.762

1.415.000

3.101.140

321.015

0

3.044.350
90.000

3.723.735
108.739

1.433.686
91.950

71.948
76.190

90.000

108.739

91.950

76.190

3.970.944

12.868.409

9.101.611

5.923.538

2.695.976

5.650.990

2.884.192

6.119

1.274.968

7.217.419
6.217.419
5.917.419
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QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL
4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
0001 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADACOORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL
0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA - SES-DISTRITO
FEDERAL
0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-APOIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MÉDICO HOSPITALAR.-DISTRITO FEDERAL
0005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL
4206 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE
0001 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBUL.
ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL
3847 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-APOIO A
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-DISTRITO
FEDERAL
4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE
0001 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL
4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL
4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL
0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL
0003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE
ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO
FEDERAL
0004 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM
TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL
4225 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL
4226 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
0001 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE
HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL
6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E
PRÓTESES
4216 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E
PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL
4217 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E
PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SES-DISTRITO FEDERAL
6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
0007 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SESDISTRITO FEDERAL
6050 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA
ONCOLÓGICA
3156 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

8.000.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

8.000.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

119.627.894

170.973.474

161.760.212

113.890.192

46.071.850

57.031.276

53.837.042

41.198.547

56.317.933

97.780.536

95.224.824

66.648.080

17.238.111

12.961.662

9.627.460

4.777.305

0

3.000.000

2.870.886

1.266.260

0
26.500.000

200.000
80.972.664

200.000
79.972.348

0
79.605.652

25.000.000

77.799.664

76.799.348

76.799.348

0

3.173.000

3.173.000

2.806.303

83.592.738

46.936.746

27.341.612

20.910.463

83.546.738

46.936.746

27.341.612

20.910.463

2.550.000

1.718.696

1.500.000

1.174.080

2.550.000
151.484.565

1.718.696
241.796.014

1.500.000
232.710.045

1.174.080
177.711.558

86.289.449

172.213.635

167.932.569

121.896.633

24.311.000

26.108.660

26.104.840

22.749.118

31.134.116

38.871.151

34.070.068

28.463.239

8.950.000

4.602.568

4.602.568

4.602.568

8.055.791

6.234.019

5.516.462

3.208.438

8.055.791

6.234.019

5.516.462

3.208.438

8.750.000
53.500.000

500.000
156.450.531

0
147.679.223

0
141.756.502

53.500.000

156.450.531

147.679.223

141.756.502

60.470.000

39.226.078

35.782.488

30.150.597

51.000.000

33.226.078

31.794.478

26.202.147

9.470.000
2.736.000

6.000.000
4.651.651

3.988.010
2.202.962

3.948.450
909.214

2.736.000

4.651.651

2.202.962

909.214

2.518.908

3.354.314

606.416

606.416

2.518.908

3.354.314
606.416
606.416
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AÇÃO/SUBTÍTULO
ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL

6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR
0003 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIARSERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE SES-DISTRITO FEDERAL
6055 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL
0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONALSAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8732 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SESDISTRITO FEDERAL
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
0003 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SESDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6202

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

10.310.000

12.300.000

12.300.000

8.991.854

10.310.000
4.089.678

12.300.000
1.866.789

12.300.000
23.679

8.991.854
23.679

4.089.678
6.000.000

1.866.789
6.000.000

23.679
3.943.010

23.679
2.063.226

6.000.000
14.000.000

6.000.000
70.268.515

3.943.010
70.268.514

2.063.226
70.268.514

70.268.515
70.268.514
1.417.024.736 1.210.901.242

70.268.514
932.067.496

14.000.000
931.247.590

1.1.Atenção Primária em Saúde
Objetivo Específico: 001 – Atenção Primária em Saúde – Implementar a atenção primária em saúde no DF com
ênfase na expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, garantindo a universalidade do acesso aos
serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção da saúde e
a melhoria da qualidade de vida.

Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade
de
Medida

Índice
2011

Periodicidade
da Apuração

1072

Proporção da População Cadastrada pela
Estratégia Saúde da Família

%

13,24

Anual

1073

Taxa de mortalidade infantil

%

11,97

Anual

1074

Taxa de mortalidade neonatal

%

8,62

Anual

1075

Taxa de mortalidade pós-neonatal

%

3,34

Anual

1076

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou
mais consultas de pré-natal

%

64,73

Semestral

1077

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil e
maternos investigados

%

83

Trimestral

1078

Número de novos casos de sífilis congênita

Unidade

117

Semestral

1079

Taxa de Internações por Diabetes Mellitus e Suas
Complicações

%/10.000

7

Trimestral

1081

Cobertura populacional estimada pelas equipes de
atenção básica

%

14,4

Anual

1082

Média da ação coletiva de escovação dental
supervisionada

%

0,11

Anual

1083

Cobertura populacional estimada pelas equipes
básicas de Saúde Bucal

%

3,62

Anual

1084

Proporção de Óbitos infantis e fetais investigados

%

50,69

Anual

%/100.000

1,9

Anual

%

0,12

Anual

1085

1086

Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo
conj. das quatro principais doenças crônicas não
transmissíveis- DCNT (Doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas)
Razão de exames citopatológicos do colo de útero
em mulheres de 25 a 64 anos e a população
feminina na mesma faixa etária

Desejado Em
Resultado

2012

2013 2014

Fonte da
2015 Informação

Desejado

50

58

66

75

Alcançado

23,60

25,58

24,19

25,01

Desejado

11,60

11,4

11,20

11

Alcançado

11,64

12,7

11,20

12,50

Desejado

8,29

8,19

8,09

8

Alcançado

8,51

9,1

8,5

7,90

Desejado

3,31

3,21

3,11

3

Alcançado

3,13

3,6

2,80

4,60

Desejado

70

75

68,50

69

Alcançado

65,7

66,13

68,64

70,20

Desejado

85

90

-

-

Alcançado
Desejado

93,34
72

73,68
65

59

53

Alcançado

124

132

178

182

Desejado

6,8

6,4

6,1

5,8

Alcançado

6,8

7,4

8,45

9,8

Desejado

60

68

76

86

Alcançado

52,20

49,79

68,36

55,53

Desejado

0,2

0,3

0,4

0,5

Alcançado

0,12

0,22

0,32

0,26

Desejado

9

28

35

42

Alcançado

28,19

28,19

27,42

28,89

Desejado

50

53

56

60

Alcançado
Desejado

84
2

74
2

80,60
2

58,77
2

Alcançado

2

-4,4

3,8

1,7

Desejado

0,12

0,12

0,12

0,12

Alcançado

0,11

0,38

0,31

0,27

SIAB
SIM
SIM
SIM
SINASC
SIM
SINAN
PECD/SAPS
/ SES
CNES
SIA / IBGE
SIAB / IBGE
SIM

SIM

SIA / IBGE
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Denominação do Indicador
1087
1301
1356
1357

Proporção de unidades de atenção primaria e esf
ofertando pelo menos uma pratica integrativa em
saúde-PIS
Cobertura de acompanhamento das
condicionantes de saúde do Programa Saúde da
Família
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil
investigados
Proporção de óbitos de mulheres investigados

Unidade
de
Medida

Índice
2011

Periodicidade
da Apuração

%

45

Anual

%

10,56

Anual

%

80,57

Anual

%

94,11

Anual

Resultado

Relatório Anual de Atividades 2015 – SES
Desejado Em
Fonte da
2012 2013 2014 2015 Informação

Desejado

50

60

70

80

Alcançado

48,1

48

58

58

Desejado

30

40

50

70

Alcançado

30

26,32

36,60

41,71

Desejado

-

-

94

95

Alcançado

-

-

80,11

56,82

Desejado

-

-

100

100

Alcançado

-

-

93,75

70

GERPIS/
DCVPIS
SGPBF na
Saúde
SIM/ Comitê
Central
SAPS
SIM/ Comitê
Central
SAPS

As ações e serviços da APS desenvolvidas no DF se pautam na Política Nacional da Atenção Básica à Saúde –
PNAB/2011, com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas, e deve ser o contato
preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos
princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica considera o sujeito em sua
singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. (Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011).
Gestão e Qualificação da Atenção Primária à Saúde
No DF, a política de atenção primária à saúde é desenvolvida por meio de um conjunto de serviços compostos
por 183 estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES. Essas
unidades possuem portes, tipologia e distribuição variáveis. Estão cadastradas 154 unidades básicas de saúde/centros de
saúde (entre os tradicionais e os convertidos para a Estratégia Saúde da Família - ESF), e 14 postos de saúde (urbanos e
rurais). Estão inclusas ainda 07 (sete) unidades do sistema prisional e as 08 unidades que prestam atenção aos adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas.
Estabelecimentos Básicos de Saúde, por tipologia e regional de Saúde, Distrito Federal, 2015
Regional de Saúde

Nº de UBS/CS

Nº de Postos de
Saúde

UBS/CS do sistema
prisional

ASA NORTE
8
1
0
ASA SUL
4
0
0
BRAZLANDIA
7
0
0
CEILANDIA
15
0
0
CNBRFPW
8*
5**
0
GAMA
16*
0
2
GUARA
7***
1
1
PARANOA
9
0
0
PLANALTINA
18****
0
0
RECANTO DAS EMAS
4
6
0
SAMAMBAIA
11
0
0
SANTA MARIA
9
0
0
SAO SEBASTIAO
13
0
4
SOBRADINHO
16
0
0
TAGUATINGA
9
1
0
Total Geral
154
14
7
Fonte: CNES – competência 11/2015-Consulta em 11/01/2016 no site: cnes.datasus.gov.br
*1 UBS se encontra fechada (Gama) e 1 está interditada (CNBRFPW – Riacho Fundo II)
**1 PS se encontra fechado (Riacho Fundo I).
***A UBS de Vicente Pires retornou sua vinculação técnica e administrativa à Regional de Taguatinga.
****Incluído o CERPIS – Centro Regional de práticas integrativas em saúde.

UBS/CS de atendimento ao
adolescente em cumprimento
de medidas socioeducativas
1
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
0
0
8

Total
10
4
8
15
13
18
9
9
19
12
11
10
19
16
10
183

Observa-se que no cadastro há problemas com relação aos conceitos utilizados no CNES definidos no Manual
Técnico do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – versão 2, 2006, p.97, conforme descrito a seguir:
01-Posto de Saúde: Unidade destinada à prestação de assistência a uma determinada população, de forma
programada ou não, por profissional de nível médio, com a presença intermitente ou não do profissional médico.
02-Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde: Unidade para realização de atendimentos de atenção básica e
integral a uma população, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência
odontológica e de outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista
ou especialista nestas áreas. Podendo ou não oferecer: SADT e Pronto atendimento 24 Horas.
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Importante realizar articulações com a área responsável pelo CNES para que as Regionais de Saúde,
responsáveis pelo cadastro e atualização dos estabelecimentos de saúde, façam as adequações necessárias, de acordo com o
manual do CNES.
Estabelecimentos básicos de saúde por tipologia e Regional de Saúde, Distrito Federal, 2015.
Regional de Saúde

Nº de UBS/CS

Nº de Postos de Saúde

UBS/CS do sistema

prisional
ASA NORTE
9
0
0
ASA SUL
4
0
0
BRAZLANDIA
7
0
0
CEILANDIA
15
0
0
CNBRFPW
11
0
0
GAMA
15
0
2
GUARA
8
0
1
PARANOA
9
0
0
PLANALTINA
18
0
0
RECANTO DAS EMAS
10
0
0
SAMAMBAIA
11
0
0
SANTA MARIA
9
0
0
SAO SEBASTIAO
13
0
4
SOBRADINHO
14
2
0
TAGUATINGA
10
0
0
Total Geral
163
2
7
Fonte: CNES. Competência 11/2015, dados corrigidos/SES
OBS: Excluídas as UBS fechadas/interditadas e atualizada a vinculação da UBS Vicente Pires.

UBS/CS de atendimento

TOTAL

ao adolescente
em
1
0 a Lei
conflito com
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
0
0
8

10
4
8
15
11
17
9
9
19
12
11
10
19
16
10
180

Das 180 unidades básicas de saúde/centros de saúde e postos de saúde, 64 funcionam em espaços
alugados/cedidos/comodatos, as demais em prédios próprios da SES. As unidades de saúde, além das ações de assistência
aos indivíduos e famílias, executam os programas estratégicos da atenção primária: atenção aos ciclos de vida, práticas
integrativas, promoção e prevenção, saúde prisional, saúde de populações vulneráveis, atenção domiciliar e vigilância
epidemiológica.
No PPA 2012-2015 a meta para 2015 era de uma cobertura populacional pela estratégia de saúde da família de
75%. Cada equipe de saúde da família tem como público alvo beneficiário cerca de três mil pessoas e para os cálculos da
cobertura, se considera a base populacional atualizada (IBGE). Na competência novembro de 2015 do CNES, a SES contava
com 246 equipes de Estratégia Saúde da Família-ESF. Além das ESF, contava ainda com 13 Equipes de Estratégia de Agentes
Comunitários-EACS, 84 Equipes de Saúde Bucal-ESB, 4 Núcleos de Apoio à Saúde da Família – ENASF e 2 Equipes de
Atenção Básica parametrizada – EAB.
A cobertura da ESF alcançou 25,32%. De maneira geral, se mantem as justificativas do relatório do ano de 2014
para o não alcance da meta proposta: dificuldade na construção de novas UBS, não reformas e ampliações das UBS
existentes, processos licitatórios para construção, reforma e compra de equipamentos e mobiliários não concluídos, equipe
reduzida de engenheiros e arquitetos na SES-DF para elaborar e acompanhar os projetos, número de agentes comunitários de
saúde insuficientes e alta rotatividade de recursos humanos, principalmentemédicos.
Os centros de saúde não convertidos à estratégia saúde da família, cobre 26,96% da população. Esse
percentual somado à cobertura da estratégia de saúde da família (25,32%) eleva para 52,28% a cobertura global da população
pela Atenção Primária à Saúde até novembro de2015.
A comparação dos dados de 2015 com os dados de 2014 demonstra que, embora tenha ocorrido um aumento
no número de ESF de 242 para 246 equipes, a cobertura caiu de 25,45% para 25,32%, pois a base populacional do DF foi
atualizada de 2.852.372 habitantes (estimativa IBGE, 2014) para 2.914.830 (IBGE, 2015). Verifica-se também uma queda na
cobertura da APS que saiu de 68,36% para 52,28%, que também é explicada pela atualização da base populacional e pela
redução da carga horária de médicos clínicos, pediatras e ginecologistas apurada no CNES.
Considerando o momento de transição e implantação do SISAB na SES-DF, foram realizadas 04 Oficinas para
reestruturação dos sistemas de informação da atenção básica. Foram reunidos dois pontos focais de cada Regional de Saúde
para elaborar planos de implantação com definição de prioridades de ação. Esses planos foram apresentados e discutidos com
todo o grupo. Também foi realizada a capacitação para uso do sistema TrakCare AB para as diversas categorias profissionais
que atuam nas unidades básicas de saúde, no período de 31/08 a 22/09/2015, totalizando 355 profissionais.
Várias dificuldades foram elencadas neste processo de informatização da APS, onde destaca-se:
impossibilidade de produção e de distribuição dos formulários de cadastro individual e domiciliar para implantação do e-SUSAB/Trakcare-AB pela gráfica da SES/DF, dificuldades para instalação nas UBS dos equipamentos de informática adquiridos no
segundo semestre/2015 e os doados pelo Ministério da Saúde, falta de pontos de rede e internet, estrutura física inadequada de
rede lógica e elétrica para instalação dos computadores.
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Com o objetivo de balizar os conhecimentos na área de monitoramento e avaliação foram realizadas duas
oficinas curtas de Monitoramento e Avaliação para 30 profissionais da gestão Central da APS, com os seguintes temas:
conceitos e usos do monitoramento e avaliação; Terminologia em monitoramento e avaliação; Componentes de um programa
de prevenção e controle de riscos e danos; Modelos lógicos.
Dentro do Projeto REQUALIFICA UBS do Ministério da Saúde foram cadastradas e aprovadas 14 propostas
para construção de UBS, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, por meio do Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB e
que se encontram vigentes, com situação atual descrita a seguir.
1) As 03 propostas cadastradas em 2013 estão em andamento (Samambaia na Q. 210 e duas em Ceilândia na
QNP 16/20 e Q.500 do Sol Nascente). Houve articulação da SES com Casa Civil, SULIS e Secretaria de Infraestrutura do GDF
para realização de Termo de Cooperação Técnica com a NOVACAP nº 002/2015 que já realizou a terraplanagem dos terrenos
e fechamento dos procedimentos de licitação.. Foram inseridas as ordens de início de serviço-OIS da Terraplanagem e as
propostas encontram-se em diligência pelo Ministério da Saúde aguardando início da obra.
2) As 06 propostas cadastradas em 2014 receberam liberação da 1ª parcela do recurso financeiro. O prazo para
inserir a OIS é de 15 meses a contar da data do recebimento da 1ª parcela, prazo que se encerra em 07/11/2016.
3) As 05 propostas cadastradas em 2015 foram analisadas pelo Ministério da Saúde com emissão de parecer
técnico favorável. Essas propostas seguem as mesmas regras das propostas de 2014, porém aguarda-se o empenho e
publicação de Portaria Ministerial para liberação dos recursos financeiros.
Encontra-se em andamento processo para reforma de 19 UBS/CS distribuídas nas várias Regionais de Saúde,
conforme abaixo:
Número de UBS/CS a serem reformadas por Regional de Saúde,Distrito Federal, 2015:
Regional de Saúde
Ceilândia
CNBPWRF
Guará
Planaltina
Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
Sobradinho
Fonte: Digaps/SAPS

Nº de UBS/CS
1
2
1
1
3
5
3
3

No primeiro semestre de 2015, 29 UBS/CS foram contempladas para o serviço de manutenção predial,
totalizando o valor de R$ 3.900.000,00, e iniciada a orçamentação de outras 53 UBS para realização de manutenção predial.
Realizado acompanhamentos do Contrato de Repasse FNS/CAIXA com a meta de Recuperação e Adequação
da estrutura Física de 06 UBS, das quais 3 (três) foram concluídos e já prestaram contas. Outras 3 continuam em obras:
1) CS N° 05 LAGO SUL - Unidade de Saúde fechada desde 07/11/2013 para iniciar a reforma e ainda se
encontra com pendências de execução, sem data prevista para reinauguração da UBS e retorno das atividades, a população
realiza reclamações pela ouvidoria e imprensa com 92,53% da reforma executados..
2) CS N° 08 DO GAMA - Unidade de Saúde fechada para iniciar obra desde 28/05/2015. Obra em andamento e
sem previsão para término, com 13,75% da obra executados.
3) CS N° 11 DA CEILÂNDIA - Unidade de Saúde fechada desde 17/03/2014 para iniciar obra. Até a presente
data encontra-se ainda com pendências de execução e sem data prevista para reinauguração da UBS e retorno das atividade.
Por isso reclamações da população pela ouvidoria e imprensa são frequentes com 18,50% da obra executados.
O acompanhamento junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB dos
Equipamentos Públicos previstos nas novas projeções imobiliárias: Paranoá Parque (UBS para sete ESF), Riacho Fundo II
(UBS para sete ESF), Sol Nascente trecho 1 (UBS para três ESF), Itapoã Parque (UBS para sete ESF), Jardim Mangueiral
(UBS para sete ESF). Nessas projeções, a construção de alguns equipamentos públicos ficará sob responsabilidade da
empresa responsável pela construção das habitações e, os demais, ficarão sob responsabilidade da própria Secretaria de
Saúde para construção em momento oportuno. A CODHAB aguarda recursos financeiros para realização de concurso público,
com vistas a realização dos projetos executivos de obra (UBS e escola) para o Sol Nascente Trecho 1 e Paranoá Parque.
Também realizou mapeamento de terrenos em áreas de maior vulnerabilidade junto à Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação – SEGETH, para implantação de Unidades Básicas de Saúde. Desde de 26/06/2015, vários terrenos
foram identificados, conforme quadro abaixo, e encaminhados ao DEAT/SULIS para avaliação técnica e fechamento da
proposta de cadastramento para construção:
– Ceilândia - porte 7 ESF: QNN 27 Lote D (Atende Sol Nascente), QNR 02, AE 12, (Atende Sol Nascente);
– Recanto das Emas – porte 5 ESF: Q. 804, Conjunto 20-B, lote 1, Av. Monjolo, Recanto das Emas;
– Samambaia – porte 5 ESF: QN 205 Conj. 01 lote 36; Centro Urbano Quadra 301 Conj. 04 Lote 032; e
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– Sobradinho – porte 5 ESF: AE 01 Vila Rabelo I Sobradinho II; Quadra 05 AE 01 Setor Habitacional
Buritizinho Sobradinho II.
Com relação à infraestrutura física de UBS, foram ainda realizadas as seguintes atividades:
Ações junto à Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia – DEAT/SULIS para elaboração do Programa
de necessidades para Unidades Básicas de Saúde de acordo com o porte;
Articulação junto às Regionais de Saúde no sentido de identificar/diagnosticar as necessidades de infraestrutura
nas Unidades Básicas de Saúde (manutenção, reforma e ampliação), bem como na identificação da necessidade de construção
de UBS, em conformidade com o Plano de Reorganização da Atenção Primária à Saúde – Diagnóstico realizado e sendo
seguido nas suas prioridades;
Articulação com outros setores das SES (DCC, AJL, DICOF, etc.) no sentido de obter orientações e elaboração
de minuta de Projeto Básico adequado às Recomendações da Auditoria, nº 01/2015 – DISEC/CONAS/SUBCI/CGDF, da
Controladoria Geral do Distrito Federal visando locação de espaços para implantação de Unidades Básicas de Saúde. Aguardase chamamento público que será realizado para esta finalidade;
Articulação e parceria com outros setores do GDF para implantar Unidade Básica de Saúde na Região do
Queima Lençol – FERCAL, prevista por meio do Termo de Ajuste de Conduta – TAC 014/2005 – entre a Fábrica de Cimento
CIPLAN e o GDF, como compensação ambiental pelos danos causados pela fábrica de cimento. O processo final já foi
entregue ao Ministério Público para dar seguimento e início das obras pela CIPLAN.
Com o objetivo de qualificar o processo de organização do trabalho e melhorar o acesso aos serviços da APS
ações foram iniciadas, principalmente a partir da crise da pediatria no 1º trimestre de 2015. A implantação do acolhimento com
classificação de risco e vulnerabilidade para atender a demanda espontânea (casos agudos e agudizações de casos crônicos)
foi definida como uma das diretrizes mais importantes para a melhoria do acesso na APS e tem-se mantido discussão
permanente com as Regionais de Saúde. Os resultados ainda são incipientes, mas espera-se que com o apoio institucional
essa situação possa melhorar de forma significativa.
O Projeto de Apoio Institucional da APS nasceu de uma articulação da SAPS com a UNB e FEPECS que prevê
uma equipe de apoiadores e curso de qualificação para os gestores da APS da ADMC e regionais. O projeto do Curso de
Qualificação dos gestores da APS se encontra paralisado devido as mudanças ocorridas na coordenação da APS bem como na
reestruturação administrativa da SES.
No projeto, o apoio institucional é definido como estratégia para reformulação do modelo tradicional com a
coordenação, o planejamento e a avaliação em saúde vistas na perspectiva da democracia institucional e da autonomia dos
sujeitos. Nesse sentido, espera-se ampliar a capacidade de análise e intervenção nos problemas loco-regionais, a constituição
de sujeitos implicados com o acesso dos usuários na rede de atenção em saúde, compreendendo a APS como centro
ordenador e coordenador da mesma. Aposta que a capilarização deste modo de fazer nos territórios venha a fortalecer as
diretrizes da APS, além de sua regionalização e descentralização.
Foram iniciadas atividades para implantação do plano de reorganização da APS na DIRAPS Samambaia, onde
foi apoiada a realização de diagnóstico situacional da APS e planejamento coletivo, com Matriz de intervenção; na DIRAPS
Sobradinho, apoio na parametrização de duas UBS e implantação do apoio matricial; na DIRAPS Planaltina; apoio para a
atualização do território e organização dos processos de trabalho do CS04 e na DIRAPS Taguatinga se encontra em
andamento o apoio para a realização do diagnóstico situacional da APS e planejamento coletivo das ações, com Matriz de
intervenção.
As áreas técnicas ainda vêm discutindo o processo de trabalho das equipes de ESF e dos Núcleos de Apoio ao
Saúde da Família-NASF. As discussões do NASF partiram análise da série histórica de atividades. Também tem participado e
coordenado em conjunto com a Diretoria de Assistência Farmacêutica a discussão da assistência farmacêutica na APS e
adequação do processo de trabalho, inclusive com a revisão das ações descritas no Guia de Referências Rápida e da
padronização da assistência farmacêutica na APS de modo a trabalhar com a visão de gestão de território.
A partir do Decreto nº 36.918 de 27/11/2015 houve a necessidade de iniciar as ações com vistas a discutir as
propostas de estruturar a Diretoria de Organização de Serviços da APS e suas novas Gerências, estabelecendo as
competências, atribuições e frentes de trabalho. Foi iniciado discussões com os técnicos das áreas do NASF, consultório de rua
e equipes rurais com vistas a elaboração de proposta para definição de ferramentas prioritárias relacionadas ao acesso aos
serviços bem como a competência da gestão da APS na implantação das diretrizes dos programas e na organização do
processo de trabalho dos profissionais em relação as normas técnico-assistenciais.
O Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica é um componente do Programa de Requalificação das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do Ministério da Saúde que objetiva ampliar a resolubilidade da Atenção Básica e promover sua
integração com o conjunto da Rede de Atenção à Saúde. Realizado no DF em parceria com o MS e a EAPSUS/FEPECS, tem
o propósito de melhoria da qualidade do atendimento, a ampliação do escopo de ações ofertadas pelas equipes e o aumento da
capacidade clínica, a partir do desenvolvimento de ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente para as
equipes de Atenção Básica por meio de teleconsultoria, tele-educação e segunda opinião formativa.
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Para a viabilização do Núcleo de Telessaúde do DF, no primeiro quadrimestre foram realizadas 02 reuniões do
Comitê Gestor do Telessaúde, com apresentação do Projeto para a nova equipe de gestão da FEPECS. Há questões
pendentes a serem realizadas pela FEPECS no quesito de organização do Núcleo Técnico Científico.
O Curso de Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde é um projeto em parceria com a ETESB/FEPECS
para a realização de curso de qualificação de 400 horas para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS. O curso teve início
com a formação dos ACS no curso Caminhos do Cuidado, que será integralizado à formação. Também foi criado um GT
específico para garantir a continuidade desta formação básica, bem como a realização dos outros dois módulos de 400 horas,
necessárias à formação técnica do ACS e do curso técnico de Vigilância em Saúde para os Agentes de Vigilância Ambiental em
Saúde – AVAS. Este GT era formado por representantes da SAPS, SUGEPAR, SUGETES, SVS, ETESB, SINDVACS; com a
reforma administrativa deverão ser revistos seus componentes.
Foram realizadas oficinas para discussão e definição de uma proposta para as Atribuições da Gestão Regional
da APS, com seis encontros envolvendo gestores das regionais de Saúde do Distrito Federal. O resultado desse trabalho
servirá de base para a construção do novo Regimento Interno.
O “Guia de referência rápida: Relação de serviços prestados na Atenção Primária à Saúde/DF – Versão
Profissional – 1ª Edição” foi revisado para uma nova publicação e posterior relançamento do material junto às regionais de
saúde.
Encontra-se em readequação o “Manual de Supervisão do Agente Comunitário de Saúde - ACS e Roteiro de
Visita Domiciliar”, a partir dos resultados da primeira avaliação do “piloto” aplicado em seis equipes das Regionais de
Sobradinho, Gama e Ceilândia, em janeiro de 2015.
O Manual de Equipamentos e Materiais Permanentes para unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde,
incluindo o levantamento de estimativa de custos de equipamentos e materiais permanentes de acordo com o porte da unidade,
está em andamento. O manual é um importante instrumento de padronização, com a finalidade precípua de orientar os diversos
gestores e profissionais de saúde, envolvidos na APS do DF, na alocação dos equipamentos e materiais permanentes para as
Unidades Básicas de Saúde.
Em outra articulação com a UNB e FEPECS, a gestão central da APS está oferecendo campo de estágio para
alunos do Curso de Gestão em Saúde Coletiva do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da
UNB. No ano de 2015 foram 14 estagiários do oitavo período do curso, distribuídos nas gerências da SAPS. As atividades
envolveram a realização do acolhimento dos estagiários, a participação em reuniões de supervisão ampliadas e a discussão da
modelagem dos projetos de intervenção.
Também tem apoiado o Projeto VER-SUS - Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde,
projeto do Ministério da Saúde para a formação de trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente com os princípios e
diretrizes do sistema. No DF é desenvolvido por alunos da UNB em parceria com a FEPECS. Foram 40 estudantes
universitários que por uma semana participaram de vivências nos serviços da APS para permitir a aproximação dos estudantes
universitários nos cotidianos dos serviços.
No Programa Mais Médicos do MS, no Eixo III – Formação e Coordenação de Medicina de Família e
Comunidade – MFC, que está na coordenação da FEPECS, a APS é parceira na construção do Programa de Residência, por
meio da avaliação de cenários favoráveis à residência Médica e Multiprofissional, expansão de vagas e apoio da gestão para as
atividades desenvolvidas.
O DF aderiu aos Programas de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde referentes ao Projeto Mais Médicos
para o Brasil e ao Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB).
A única categoria profissional contemplada nos editais do Ministério da Saúde de 2015 para o PROVAB foi a
médica que, de acordo com as normativas do programa, devem atuar nas unidades básicas de saúde, fazendo parte das
equipes de saúde da família ou nos arranjos de equipes previstos na Política Nacional da Atenção Básica-PNAB por um período
de 12 meses. Todos os profissionais devem cumprir 40 horas semanalmente, sendo 8) horas para atividades acadêmicas e 32
horas para atividades na atenção à saúde. Os profissionais percebem uma bolsa formação do Ministério da Saúde e 10% de
bonificação na nota da prova de residência médica além de um curso de especialização e tutoria. A tutoria dos médicos é
realizada pela ESCS/FEPECS e o curso de especialização está sendo ministrado pela Fiocruz/Mato Grosso do Sul, via
Educação à Distância (EAD).
Em 2015, a SES/DF recebeu 26 médicos. A tabela abaixo demonstra o número de médicos e início das
atividades por regional de saúde. Os médicos que iniciaram as atividades em abril estão integralizando a carga horária prevista,
que é de 1920 horas anual, repondo então 160 horas, de acordo com orientação do Ministério da Saúde.
Nº de Médicos atuando no Programa de Valorização da Atenção Básica - PROVAB, por início das atividades e
Regional de Saúde, Distrito Federal, 2015.
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Regional
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará/Estrutural
Planaltina
Recanto das Emas
Samambaia
Sobradinho
Total
Fonte: SAPS/SESDF.

02/03
3
2
6
1
2
0
1
1
16

06/04

13/04

2
4

1

14/08
1*

Total
4
4
11
1
3
1
1
1
26

1
1

8

1

1

Com relação ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, a SES fez a adesão no segundo semestre de 2013. Por
*Transferida do Amazonas.
meio
do Programa, o MS disponibiliza profissionais médicos para atuar nas equipes de saúde da família ou nos arranjos de
equipes previstos na Política Nacional da Atenção Básica -PNAB por um período de 3 anos, renovável por igual período.
A partir de setembro/2013 a SES-DF começou a receber esses profissionais, de um total de 60 profissionais, 46
são cubanos e 14 brasileiros. Em 2014, 70 médicos atuaram no Programa Mais Médico no Distrito Federal, sendo 11 brasileiros
e 59 cubanos, distribuídos nas unidades de diversas regionais de saúde. Em dezembro de 2015, a SES –DF contava com 82
(oitenta e dois) profissionais atuando nas diversas unidades básicas de saúde. (Tabela 05).
Em atenção às normas ministeriais, a SES DF repassa a todos os médicos participantes ajuda pecuniária para
moradia e alimentação no valor mensal de R$1.500,00 para moradia e R$ 500,00 para alimentação, totalizando R$ 2.000,00.
Evolução do número de médicos em atuação no projeto Mais Médicos para o Brasil por Regional de Saúde e
nacionalidade dos profissionais, 2013-2015, Distrito Federal.
REGIONAL DE SAÚDE
BRAZLÂNDIA
CEILÂNDIA
GAMA
GUARÁ/ESTRUTURAL
CNBPWRF
PARANOÁ
PLANALTINA
RECANTO DAS EMAS
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
SOBRADINHO
TAGUATINGA
SUBTOTAL
TOTAL
Fonte: SAPS/SES-DF

dez/13
Cubano
3
13
5
4
0
0
1
2
5
6
2
2
3
46

dez/14
Brasileiro
0
2
4
0
3
0
3
2
0
0
0
0
0
14

60

Cubano
3
17
7
4
0
0
2
2
8
9
2
2
3
59

nov/15
Brasileiro
0
2
0
0
1
0
1
2
3
0
2
0
0
11

70

Cubano
3
17
7
4
0
0
1
1
8
9
2
2
2
56

Brasileiro*
1
3
2
1
1
1
6
4
4
0
2
1
0
26
82

*04 brasileiros que formaram no exterior, atuam com RMS.
Obs: Os números dos profissionais retratam a situação nos meses indicados, não foram considerados os médicos desligados durante o ano.

Os médicos participantes recebem supervisão da Faculdade de Medicina da UNB e o curso de especialização
está sendo ministrado pela Fiocruz/Mato Grosso do Sul, via Educação à Distância (EAD).
Cumprindo com as normativas dos programas, foi instituída a Comissão de Coordenação do Programa de
Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB/Projeto Mais Médicos do DF, por meio da Portaria nº 89 de 22 de
abril de 2013, republicada em 22 de outubro de 2013. A comissão é composta por representantes do Ministério da Saúde, da
Subsecretaria de Atenção Primária-SAPS, da Subsecretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde-SUGETS, da
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS, das Diretorias Regionais de Atenção Primária à SaúdeDIRAPS, da Universidade de Brasília/Faculdade de Medicina e do Conselho de Saúde do Distrito Federal.
A Comissão é a instância de coordenação, orientação e execução das atividades necessárias à execução do
Provab e do projeto Mais Médicos no âmbito do Distrito Federal e tem por finalidade atuar na gestão técnico política,
administrativa e pedagógica das ações vinculados ao Provab/Mais Médicos no Distrito Federal.
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Áreas Estratégicas da Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde da Criança
A área de Atenção à Saúde da Criança tem como missão a gestão e a coordenação da atenção e do
conhecimento relativos à saúde da criança no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) com a finalidade de promover a saúde
infantil de forma integral, humanizada e com qualidade.
Tendo como objetivo principal a redução da mortalidade Infantil e neonatal, a área atua prioritariamente na
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; atenção à saúde do recém-nascido (RN), em especial aqueles em
situação de vulnerabilidade; atenção integral às doenças prevalentes na infância (AIDPI e AIDPI neo); incentivo e qualificação
da vigilância do crescimento e desenvolvimento; prevenção de violências e promoção da cultura de paz e vigilância e
monitoramento do óbito fetal e infantil.
Os indicadores “Proporção de óbitos infantis investigados” e “Taxa de mortalidade infantil (TMI) ” são
acompanhados sistematicamente pela área. Dados preliminares indicam que a TMI no ano de 2015 está em torno de
12,5/1.000 NV. Com relação à investigação dos óbitos, dos 451 (quatrocentos e cinquenta e um) óbitos notificados, 58,09% se
encontram em investigação (tabela 06). A conclusão da investigação dos óbitos infantil e fetal relativos ao ano de 2015 findará
após transcorridos os primeiros 120 dias do ano de 2016.
Situação da investigação dos óbitos infantis por Regional de Saúde, Distrito Federal, 2015*.
Investigação não
iniciada
Em investigação
Total
Regional Sul
4
6
10
Regional Núcleo Bandeirante
2
27
29
Regional Guará
17
2
19
Região Centro-Sul
23
35
58
Regional Norte
4
19
23
Região Centro-Norte
4
19
23
Regional Ceilândia
49
35
84
Regional Brazlândia
10
2
12
Região Oeste
59
37
96
Regional Taguatinga
34
24
58
Regional Samambaia
2
42
44
Regional Recanto das Emas
1
15
16
Região Sudoeste
37
81
118
Região Sobradinho
15
11
26
Região Planaltina
6
29
35
Região Norte
21
40
61
Regional Paranoá
14
6
20
Regional São Sebastião
8
20
28
Região Leste
22
26
48
Regional Gama
13
9
22
Regional Santa Maria
5
15
20
Região Sul
18
24
42
Ignorado
3
0
3
Em Branco
2
0
2
Total
189
262
451
Fonte: SIM.Dados referentes ao período de janeiro a dezembro / 2015. Dadospreliminares; sujeitos a alterações.
Região PDL 2012

%
60,00
93,10
10,53
60,34
82,61
82,61
41,67
16,67
38,54
41,38
95,45
93,75
68,64
42,31
82,86
65,57
30,00
71,43
54,17
40,91
75,00
57,14
0,00
0,00
58,09

Em 10 de novembro foi realizada a cerimônia de entrega do Certificado de Excelência na categoria OURO
concedida pela Rede de Brasileira de Bancos de Leite Humano-rBLH e Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento
materno-CGSCAM-MS dos Bancos de Leite da SES/DF, atestando a qualidade do leite humano e o atendimento aos requisitos
técnicos preconizados por essas instituições. A cerimônia foi realizada no Palácio do Buriti.
Certificação na Estratégia Amamenta Alimenta Brasil-EAAB pelo Ministério da Saúde de 4 equipes da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) do Centro de Saúde nº 3 de Samambaia. A EAAB é a estratégia nacional para promoção do
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo a
qualificação das ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores
de 2 anos de idade e o aprimoramento das competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do
aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Apesar da diminuição do volume de leite humano coletado, não houve impacto no atendimento aos RNs
internados nas unidades de terapia intensiva neonatal e unidades de cuidados intermediários neonatal.
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Volume de leite humano coletado, número de atendimentos individuais e número de receptores nos
Bancos de Leite Humano, Distrito Federal, 2012 a2015*.
Ano

Volume de LH coletado

Nº de atendimentos individuais

Nº de receptores

2012

15.968l

160.984

11.417

2013

17.278l

151.792

11.234

2014

17.509l

159.732

10.681

2015

16.453

135.235

9.593

Fonte: Coordenação AM e BLH/NUSC/GCV/DVPIS/SAPS/SES-DF. Dados provisórios.

Em 2015 foram mantidas as atividades de rotina e ainda foram realizadas as seguintes ações:
 Curso de aconselhamento em Aleitamento Materno nas Regionais de Sobradinho e Santa Maria;
 Oficina da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil - EAAB na Escola de Governo; e na regional da Ceilândia;
 Capacitação no Protocolo de Atenção Primária à Saúde da Criança nas regionais de Ceilândia e
Samambaia em fevereiro e março; e para as regionais Norte e Sul, no HMIB;
 2 oficinas do AIDPI NEONATAL, a primeira em setembro para 18 servidores da Regional de Santa Maria e a
segunda em outubro, para 18 servidores das Regionais do Gama e Ceilândia;
 Organização do Fórum Internacional de Bancos de Leite e VI Seminário de Aleitamento Materno bem como
participação no evento;
 Monitoramento on line das ações da Iniciativa Hospital Amigo da Criança em todas as unidades hospitalares
credenciadas.
 A área técnica participou dos seguintes eventos:
 Lançamento da PNAISC: Política Nacional a Atenção Integral a Saúde da Criança, em Florianópolis nos dias
26 e 27 de outubro;
 Seminário sobre o Zika Vírus na Fiocruz;
 Formatação do Protocolo de Ação contra o Zika Vírus no DF;
 Lançamento da Política pela Primeira Infância do DF realizado em parceria com a Secretaria da Criança, no
Palácio do Burit;
 Curso Método Canguru na Atenção Primária à Saúde – APS ministrado pelo Ministério da Saúde para
formação de tutores;
 Encontro Nacional de Vigilância do Óbito;
Atenção à Saúde do Adolescente
A Política de Atenção à Saúde de Adolescentes do DF tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações,
com o propósito de atender adolescentes numa visão biopsicossocial, enfatizando a promoção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico precoce, tratamento, recuperação, reabilitação e redução de danos, melhorando a qualidade de vida dos
adolescentes e de suas famílias. A faixa etária atendida é de 10 a 19 anos completos, conforme preconizado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
A Atenção Integral à Saúde de Adolescentes tem como prioridade os seguintes eixos estratégicos:
 Atenção ao crescimento e desenvolvimento biopsicossocial;
 Prevenção de acidentes, violências e promoção da cultura da paz;
 Atenção à saúde de populações vulneráveis, priorizando à saúde de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas;
Atenção à saúde do escolar.
Para o desenvolvimento desses eixos estratégicos são realizadas as atividades de implementação do Programa
de Atenção Integral a Saúde de Adolescentes (PRAIA) nas Regionais de Saúde; o Plano de Implantação das Cadernetas de
Saúde de Adolescentes (PCA) e o Plano Operativo Estadual de Atenção Integral a Saúde de Adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas do DF (POE-DF).
O único indicador utilizado atualmente para avaliação de desempenho da saúde de adolescentes é a proporção
de recém-nascidos de mães adolescentes em determinado período e localidade. Segundo o MS, estima-se que 10% dos partos
de mães em idade fértil, 10 - 49 anos, devem ser de mães adolescentes de 10 a 19 anos. Em 2013 esse indicador foi de 13,6%
e em 2014 foi de 13,4%. Até setembro de 2015, a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes alcançou 14 %, mas não
se pode concluir que o valor aumentou de 2014 a 2015 considerando que esse dado ainda é parcial e provisório. Nos últimos
anos esse dado tem mantido estável.
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As principais atividades realizadas na área em 2015 foram:
 Implantação do Protocolo de Atenção à Saúde de Adolescentes;
 Sensibilização sobre atenção à saúde de adolescentes para as equipes da Estratégia Saúde da Família com
a intenção de fortalecer as ações de promoção e prevenção pelos profissionais que integram estas equipes;
 Acompanhamento da campanha de vacinação de prevenção ao HPV nas escolas do DF;
Supervisão das unidades socioeducativas de internação para acompanhamento do processo de trabalho dos
núcleos de saúde para ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos adolescentes;
Participação na elaboração do Plano Decenal do Sistema socioeducativo do DF e das plenárias e comissões do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA);
Aplicação do instrumento do MS e OMS para Avaliação da qualidade da atenção à saúde de adolescentes no
DF e organização com MS da Oficina de capacitação em Atenção à Saúde de Adolescentes, utilizando vídeo-aulas, elaboradas
pelo MS em parceria com a UERJ (NESA). Os dados se encontram em avaliação;
Realização do IV Seminário de Atenção à saúde de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
no DF no dia 30.11.15 como atividade no pré-congresso internacional da ABRAMD (Associação Brasileira Multidisciplinar sobre
drogas), do qual participaram 106 (cento e seis) servidores da SES e Secriança. Nesta ocasião foi realizado o lançamento do
Plano Operativo Distrital de atenção à saúde de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (POD-DF) e
diálogos sobre os desafios do sistema socioeducativo e sua interface com a saúde;
A estratégia de implementação das Cadernetas de Saúde de Adolescentes (CSA) vem sendo realizada desde
2009, com distribuição de 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) unidades até 2014, para toda a rede de saúde e instituições
parceiras. Essa estratégia busca a visibilidade das necessidades da população adolescente para implantação/implementação
de ações efetivas para a melhoria da saúde desta faixa etária;
Início da capacitação dos profissionais da saúde e da educação para a implantação do Projeto alimenta aí,
galera-adolescentes ligados na alimentação, que tem por objetivo a promoção de alimentação saudável para adolescentes de
escolas públicas do DF por meio de ações intersetoriais (saúde e educação).
Programa de Saúde Escolar
O Programa de Saúde Escolar - PSE foi universalizado em 2013 e todos os municípios puderam fazer a adesão.
Além disso, houve a expansão para creches e pré-escolas, além do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e
adultos que já estavam incluídos no Programa e definiu-se que não é mais pré-requisito que somente as equipes de saúde da
família implementem o PSE, mas sim todas as equipes da atenção primária.
O PSE acontece a partir da interação das equipes de saúde da atenção primária com as equipes de educação
e as ações de prevenção, promoção e avaliação das condições de saúde dos educandos são desempenhadas conjuntamente
no planejamento, na execução e no monitoramento. O programa prevê metas, avaliação das condições de saúde dos alunos e
prevenção de agravos.
O Distrito Federal mantém 168 estabelecimentos de ensino da rede pública cadastrados no PSE e 128 equipes
de atenção primária que atuam no Programa.
A área participou junto com a SVS e o IBGE na realização da Pesquisa Nacional sobre a Saúde do Escolar PeNSE 2015 com envolvimento de 76 escolas, sendo 50 da rede pública.
Participou da capacitação de profissionais da saúde e educação para formação de multiplicadores no Projeto
TAMO JUNTO no total de 52 profissionais com objetivo de ampliar o projeto para 09 (nove) escolas da Regional de Ceilândia. O
Projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, que visa a prevenção ao uso indevido de drogas e colaborou na elaboração do
edital de seleção para implantação do Projeto amigos do Zipp, estratégia de melhoria de recursos emocionais de crianças e
prevenção do suicídio, junto com DISAM/SAIS e UnB.
Foram implementado os consultórios itinerantes na regional do Paranoá com a ampliação do atendimento para
duas escolas e viabilizada a Campanha de Hanseníase e Geohelmentíase, coordenada pela Subsecretaria de Vigilância à
Saúde-SVS nas escolas vinculadas ao PSE.
Atenção à Saúde da Mulher
Existe a necessidade de ampliar o conceito de saúde da mulher a partir da incorporação da perspectiva de
gênero, do trabalho em rede, da integralidade e da humanização nas ações relativas ao atendimento ginecológico geral;
prevenção e/ou detecção precoce do câncer ginecológico, especialmente do colo do útero e da mama; atendimento
complementar às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) no sexo feminino e suas parcerias; planejamento
reprodutivo/familiar; pré-natal de risco habitual e puerpério e atendimento a mulheres vítimas de violência.
Dessa forma, busca-se promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres no Distrito Federal,
mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção,
assistência e recuperação da saúde.
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Como indicador de desempenho das atividades da atenção integral à saúde da mulher, estabeleceu-se o Índice
de Óbitos de Mulheres em Idade Fértil e Maternos Investigados. Para 2015, a meta estabelecida foi investigar 95% dos óbitos
de mulheres em idade fértil e 100% dos óbitos maternos.
Até o mês de dezembro foram notificados 623 óbitos de Mulheres em Idade Fértil, sendo que 324 foram
investigados o que corresponde a 56,82% de casos investigados (tabela 08). É importante frisar que estes números são
provisórios, visto que as investigações possuem prazo de 120 dias para serem realizadas e os dados do Sistema de
Mortalidade serão atualizados até dia 30/04/2016, quando então se terá o resultado final das investigações.
Em relação aos Óbitos Maternos ocorreram, até o momento, 10 casos e, destes, 7 foram investigados
totalizando 75 % de investigação. Mais uma vez, ressalta-se que esses dados são dinâmicos e o prazo para conclusão de
investigação é de 120 dias a partir da ocorrência do óbito, por isso o dado definitivo somente estará disponível em 2016.
Na tabela abaixo informam-se os dados consolidados por regional de saúde:
Nº de Óbitos de Mulher em idade fértil e % de investigação, Distrito Federal. 2015.
Regional de Saúde
Nº de óbitos
Bandeirante/RF/CD
26
Brazlandia
15
Ceilândia
104
Gama
33
Guará
40
Norte
33
Paranoá
32
Planaltina
58
Recanto das Emas
38
Samambaia
59
Santa Maria
29
São Sebastião
21
Sobradinho
37
Sul
18
Taguatinga
80
Total
623
Fonte: SIM. *Dados até dezembro/2015. Sujeitos a alterações.

Nº investigados
17
5
60
22
35
7
6
44
29
30
22
13
14
12
38
354

%
65,38
33,33
57,69
66,67
87,5
21,21
18,75
75,86
76,32
50,85
75,86
61,9
37,84
66,67
47,5
56,82

Nº de Óbitos maternos e % de investigação, Distrito Federal, 2015
Regional

Nº de Óbitos
Ceilândia
1
Guará
2
Planaltina
2
Samambaia
1
Sul
1
Taguatinga
3
Total Parcial
10
Fonte: SIM. *Dados até dezembro/2015. Sujeitos a alterações

Nº de investigados
1
1
2
0
1
2
7

% investigação
100
50
100
0
100
67%
70%

A meta estabelecida para as consultas de pré-natal das gestantes do DF foi a cobertura de 68,5% de nascidos
vivos de mães com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal. A tabela abaixo mostra o desempenho desse indicador distribuído
por regional. Observa-se que até o momento – para o DF como um todo - há a perspectiva de superação da meta estabelecida,
em que pese algumas regionais ainda não a tenham atingido. No entanto, os dados são ainda parciais e provisórios e essa
realidade pode ser alterada.
Nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal segundo local de residência/DF-Regional de Saúde,
Distrito Federal, 2015
Regional de Saúde
Asa Norte
Asa Sul
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará
NB/CD/RF/PW
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião

Total de Nascidos vivos
2072
1090
924
5699
1631
2139
4360
2046
2634
1939
3268
1759
1734

7 e mais consultas de pré-natal
1585
845
526
3948
1228
1602
2984
1396
1626
1314
2268
1168
1133

% de 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas
76
77
57
69
75
75
69
68
62
68
69
66
65
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Regional de Saúde
Total de Nascidos vivos 7 e mais consultas de pré-natal
Sobradinho
2263
1960
Taguatinga
4612
3361
Ignorado
27
Em branco
244
Total
36004
26944
Fonte: SINASC. Dados parciais e provisórios coletados até 22/12/15.
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% de 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas
87
73
74

Ainda que o DF esteja com um número expressivo de gestantes com 7 ou mais consultas, têm-se observado um
aumento nos números de casos de sífilis congênita nos últimos anos. Nesse sentido, objetivando elucidar as causas desse
aumento, a área técnica de saúde da mulher está realizando levantamento nos diferentes bancos de dados de saúde de todos
os casos de sífilis congênita ocorridos em 2015 no DF. Além disso, já foram iniciadas atividades de atualização de condutas
clínicas e preventivas para os profissionais da rede do DF e do Entorno.
Em relação à Rede Cegonha, desde o processo de implantação no DF, iniciado em maio de 2012, a área
técnica de saúde da mulher da atenção primária vem desenvolvendo inúmeras atividades no Grupo Condutor Central onde tem
observados avanços no que se refere à reorganização da rede de atenção obstétrica e neonatal e à qualificação dos serviços e
dos processos de trabalho. No entanto há muito que se avançar no que se refere a qualidade da atenção no pré-natal e a
humanização da atenção obstétrica como um todo. Há também necessidade de reestruturação oficial do Grupo Condutor
Central da Rede Cegonha e consolidação dos Grupos Condutores Regionais. Importante ressaltar, que 2015, foi um ano de
muitos impasses e dificuldades no que se refere à execução de processos e projetos. Entende-se que as dificuldades
financeiras do DF e as modificações de organograma com consequentes incertezas, prejudicaram as ações restando muitas
pendências para serem resolvidas em 2016.
Ainda no âmbito da Rede Cegonha, a área técnica participa do acompanhamento e monitoramento dos exames
de pré-natal realizados pelo Instituto de Diagnósticos de Brasília – APAE DF (IDB). Acompanha os agravos/alterações
diagnosticados durante a gestação, bem como, o desfecho dos casos. Nesse sentido, foram realizados levantamento e análise
de todos os casos de toxoplasmose congênita de nascidos no Distrito Federal em 2015 a fim de identificar possíveis falhas na
assistência e aprimorar a qualidade do pré-natal.
No corrente ano a Comissão de Saúde Perinatal prosseguiu se reunindo mensalmente, inclusive de modo
descentralizado, tendo realizado reuniões na Região Leste e na Região Oeste. Este colegiado, no entanto, precisa ser mais
representativo, ter maior visibilidade e ser apropriado pelo conjunto de seus membros representantes das entidades da
sociedade civil e de outras áreas de governo, além do setor saúde.
Entre outras realizações, cita-se:
 Capacitação/atualização em coleta do exame citopatológicos e rastreamento do câncer de mama para
médicos e enfermeiros da Atenção Primária (parceria com a Gerência do Câncer/SAS);
 Monitoramento do abastecimento dos insumos e do quantitativo de exames realizados para prevenção de
câncer (parceria com a Gerência do Câncer/SAS);
 Elaboração de protocolos:
Prevenção de Câncer de Colo de Útero - aprovado, aguardando a publicação;
 Detecção Precoce do Câncer de Mama - foi enviado à Comissão de Protocolos da SES e aguarda
submissão à consulta pública;
 Pré-natal de Risco Habitual e Puerpério na Atenção Primária a Saúde – o protocolo encontra-se em fase de
revisão final e será encaminhado à Comissão de Protocolos da SES para avaliação;
 Levantamento de informações para a “Análise situacional da Saúde da Mulher na Atenção Primária do
Distrito Federal” – os dados se encontram em análise, com previsão de publicação de resultados ainda no 1º semestre de
2016;
 Análise das informações do banco de dados de 2013 a 2015 obtidos junto ao Laboratório IDB (responsável
pela realização dos testes de triagem de gestantes no papel filtro). Relatórios serão divulgados no âmbito da SES-DF no início
de 2016;
 Realização do Simpósio “Desafios para a Integralidade na Atenção à Saúde das Mulheres” com objetivo de
iniciar a discussão acerca de recortes da população feminina que ainda são pouco considerados e/ou excluídos das ações de
saúde no que se refere a suas especificidades/necessidades. Foram elencadas as questões das mulheres negras, das idosas,
das adolescentes, das climatéricas e das lésbicas e bissexuais. O evento reuniu cerca de 200 profissionais de saúde da APS e
apontou para a necessidade da capilarização e aprofundamento dos temas abordados.
 Realizado nos dias 22/09, 07, 20 e 21/10, a Primeira Oficina Integrada de Atualização sobre Prevenção e
Tratamento da Sífilis Congênita para profissionais da Região Sul do Distrito Federal – Gama e Santa Maria para profissionais
das cidades da Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) do entorno sul. Com essa iniciativa espera-se reduzir a
incidência de sífilis congênita nos bebês filhos de mulheres residentes nesses locais e nascidos nos hospitais do Distrito
Federal, bem como, estreitar as relações entre os profissionais de saúde do DF e das cidades do entorno sul.
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 Planejamento do Outubro Rosa - Campanha de Conscientização - realizada por diversos órgãos do DF e
Ministério da Saúde e que foi dirigida à sociedade e às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama.
 Implantação e monitorização da distribuição da nova Caderneta da Gestante na rede da APS com
elaboração de uma nota técnica e realizadas reuniões com profissionais de saúde nas regionais de saúde.
Atenção à pessoa com Hipertensão Arterial
A atenção integral ao paciente portador de hipertensão realiza ações de prevenção, tratamento e controle,
utilizando-se de diversas estratégias de saúde públicas cientificamente efetivas e sustentáveis para prevenir e controlar a
hipertensão arterial e suas complicações, definidas na Estratégia Nacional do Ministério da Saúde. Tal atenção é norteada
pelas ações de Gestão Estratégica da coordenação central da hipertensão junto as Regionais de Saúde. Nesse contexto, as
ações preconizadas para a atenção básica compreendem:
I. Coordenar as ações para rastreamento, diagnóstico e tratamento de indivíduos portadores de Hipertensão
Arterial;
II. Promover ações educativas aos profissionais para o efetivo acompanhamento pela Atenção Primária à Saúde
– APS;
III. Compete ainda monitorar as atividades inerentes ao programa para avaliar o impacto das ações, avaliar o
desempenho do serviço e a necessidade da adoção de medidas estratégicas.
Estima-se que 30% da população adulta, mais de 400.000 pessoas, tem hipertensão arterial e desses somente
52% conhecem essa condição.
Em 2015, além de atividades de rotina, foi realizada somente a divulgação da Planilha de Estratificação de Risco
Cardiovascular e um projeto para formação de multiplicadores do protocolo de hipertensão.
Atenção à pessoa com diabetes
As ações voltadas para a atenção ao diabético compreendem a promoção, proteção e prevenção das
complicações da doença e o tratamento. São ações executadas pelas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da
família sob acompanhamento e orientação da Coordenação Central de Diabetes-CCD. As ações de prevenção incluem o
rastreamento do diagnóstico de Diabetes Melito na população e concentram-se nas atividades de rotina nos Centros de Saúde
e pelas equipes de Saúde da Família.
A CCD mantém interface com a Atenção Especializada – Endocrinologia na elaboração de protocolos para
tratamento em diabetes tipo 1 e 2 – insulinoterapia e prevenção das complicações da doença.
Estimam-se 150 mil pessoas com diabetes no DF (Vigitel 2014). No Atlas do diabetes 2015 divulgado pela
Federação Internacional de Diabetes (IDF), a doença afeta 1 (uma) em cada 12 pessoas, 46,5% das pessoas com diabetes
desconhecem o diagnóstico, uma em cada sete gestantes tem diabetes gestacional e são 542.000 crianças no mundo tem
diabetes tipo1.
O tratamento do diabetes está baseado em cinco pilares essenciais: alimentação saudável, prática de exercício
físico, monitorização das glicemias, medicações/insulina, educação para o autocuidado. Para a promoção da atenção adequada
em diabetes é premente a atuação de equipes multiprofissionais e de fundamental importância a educação em diabetes, para o
paciente, o familiar e o profissional de saúde. A CCD mantém polo de capacitação permanente no HRT e mais recentemente no
HRAN, além de programas de educação por demanda das regionais de forma itinerante para os ACS, enfermeiros, médicos
obstetras entre outros.
Foi realizada a segunda fase (treinamento avançado) do Programa Step by Step, ou Programa Passo a Passo
para prevenção da complicação do pé diabético realização conjunta com a Sociedade Brasileira de Diabetes Regional DF por
meio de parceria técnico científica. Em 2015 foram iniciadas atividades em duas unidades - ambulatórios de pé diabético – em
Planaltina e Samambaia.
A SES mantém programa de distribuição de análogos de insulina (insulinas especiais) para um total de
aproximadamente 3.800 usuários com critérios clínicos para manutenção do uso por meio da hemoglobina glicada. A CCD
realiza o monitoramento do programa. Desde outubro de 2014 foi adotado novo critério de monitoramento dos dados dos
usuários dessas insulinas, que tem custo elevado e não são subsidiadas pelo Ministério da Saúde. Com as novas diretrizes
foram realizadas sessões de educação em insulinoterapia para os médicos endocrinologistas da SES e iniciado – como critério
obrigatório – sessões mensais de educação para usuários de análogos de insulina que promoveu educação para
aproximadamente 1800 usuários até o momento. A CCD realiza, também, a supervisão do ambulatório de Sistema de Infusão
Contínua de Insulina que atende no momento a 148 usuários. Foi elaborado e publicado pela CCD o Manual educativo para
atividades em grupos de pacientes diabéticos para aplicação nas UBS.
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Atenção à Saúde do Homem
A atenção integral à saúde do homem abrange todas as atividades de assistência à saúde do homem na faixa
etária de 20 a 59 anos, incluindo atividades que visam promover a saúde integral, reduzir a morbimortalidade e propiciar o
acesso aos serviços prestados. Esta ação está dirigida para uma população que de acordo com os dados do IBGE no ano
de 2015, de 825.223 homens o que corresponde a 28,31% da população total do DF, atualmente 2.914.830 habitantes.
As ações preconizadas para as unidades básicas compreendem seis eixos: acesso e acolhimento do público
masculino; atenção integral às doenças prevalentes: dislipidemia, diabetes, hipertensão, disfunções sexuais, patologias do trato
urinário, DST/AIDS, patologias pulmonares, câncer, depressão, estresse; paternidade e cuidado; promoção da saúde e
prevenção de violências e acidentes; direitos sexuais e reprodutivos; prevenção e rastreamento do uso de álcool e outras
drogas, além de educação em saúde para o autocuidado. Essas ações buscam romper os obstáculos que impedem os homens
de frequentar os serviços de saúde. Números do Ministério da Saúde mostram que a cada três adultos que morrem no Brasil,
dois são homens. Além disso, números do IBGE revelam que a expectativa de vida dos homens se mantém 7,6 anos abaixo da
média das mulheres, que eles estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho; abusam mais do cigarro, do álcool e
outras drogas e se envolvem mais em situações de violência. Grande parte da população masculina morre por: homicídios,
acidentes de transporte, atropelamentos, câncer de pele, pulmão, estômago, esôfago e próstata; AVC (derrame); infarto e
complicações por diabetes e hipertensão arterial.
Para a implementação destas ações foram realizadas em 2015, entre outras: capacitação da equipe técnica das
regionais de Sobradinho e Ceilândia para cuidado e paternidade, para manejo nos agravos prostáticos e para manejo das
disfunções sexuais; desenvolvimento de ferramenta para registro do perfil de saúde dos homens atendidos na APS e
sensibilização quanto ao seu uso; a ferramenta está sendo utilizada por 4 (quatro) UBS da Ceilândia; sensibilização de
gestores e servidores da regional de saúde de Ceilândia para implantar ações de cuidado e paternidade no programa de
pré natal; levantamento de dados epidemiológicos de mortalidade masculina no DF com divulgação para as Regionais de
Saúde, visando motivar ações de promoção e prevenção de agravos prevalentes e levantamento e divulgação dos locais que
fazem vasectomia e hospitais que realizam biopsia para diagnóstico de câncer de próstata, visando um atendimento efetiva.
A área técnica tem participação e atuação ativa junto as ações do Comitê de Mobilidade Cidadã e definição de
estratégias focais para ações de prevenção da mortalidade no trânsito.
Programa de Atendimento ao Paciente Asmático
O Programa de Atendimento ao Paciente Asmático - PAPA abrange toda a população do DF e entorno, de todas
as idades e gênero.
De acordo com a OMS a asma atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e crescimento de mais
de 100 milhões de indivíduos na próxima década. É uma doença crônica que atinge em grande parte a população pediátrica e
tem mortalidade maior nos idosos. Ainda é um desafio para a saúde pública tanto do Brasil como de países desenvolvidos.
Desta forma este programa segue as diretrizes mundiais (GINA e GARD) e nacionais (SBPT) com objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos pacientes. Estas diretrizes consideram importante a capacitação e atualização dos profissionais de saúde
tanto da atenção primária como nas especialidades e educação do paciente com relação a doença e seu tratamento.
No DF as internações por asma predominam na faixa etária pediátrica até 14 anos e a mortalidade é maior nos
pacientes com mais de 80 anos. Neste ano houve um aumento de 19% nas internações por asma e aumento de taxa de
mortalidade para 0,47 se comparado ao ano de 2014.
Houve capacitação dos profissionais de saúde da atenção primária sobre a doença, educação do paciente,
tratamento e técnica inalatória das medicações e atualização dos médicos sobre a doença, seus fatores de risco, diagnósticos
diferenciais, exames e situações especiais (no exercício, asma ocupacional);
Atenção à Saúde do Idoso
A integralidade da Atenção à Saúde da pessoa idosa tem o foco na promoção a saúde integral, na redução da
morbimortalidade e na melhoria do acesso aos serviços oferecidos pela rede de atenção à saúde. As atividades são dirigidas a
uma população que, de acordo com a estimativa da SVS/SES-DF é de 273.903 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e
três) idosos em 2015, o que corresponde a 9,40% da população total do DF.
O indicador interno utilizado para o acompanhamento da situação de saúde do idoso é a “Taxa de Internação
por Fraturas de Fêmur em pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais” de residentes no DF, esse indicador não está no COAP.
Em 2014 a meta atingida foi de 11,68/ 10.000 habitantes, em 2015 (valores de janeiro a outubro) houveram 249 (duzentos e
quarenta e nove) internações por esta causa, atingindo a taxa de 9,4/100.00 habitantes, sendo que neste ano a meta de
diminuir 2% foi atingida, no entanto, os dados ainda são preliminares, podendo haver alterações. O gráfico 02, a seguir, mostra
a variação da taxa de internação por fratura de fêmur nos últimos anos.
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Fonte: SIH/SUS.
*2015: Dados provisórios até out/2015.
Durante o ano foram realizadas ações voltadas para a estruturação dos serviços de atenção à pessoa idosa,
conforme descrito a seguir:
 Mapeamento dos equipamentos de apoio ao idoso da saúde, serviço social, esporte e lazer – distribuição
para as regionais de saúde;
 Implantação do circuito multissensorial em 4 regionais (Ceilândia, Guará, Sobradinho e Núcleo Bandeirante)
- o circuito multissensorial é uma atividade que tem por objetivo estimular a coordenação motora global, equilíbrio, força
muscular, buscando promover o envelhecimento ativo e a prevenção de quedas;
 Desde 2013 está sendo realizada a Pesquisa sobre a saúde do idoso no DF. Esta pesquisa tem três
componentes: perfil de internação hospitalar na rede pública (dados secundários), pesquisa de campo-entrevista com idosos,
perfil de mortalidade. Realizada a análise dos dados, em vias de finalização do relatório final;
 As equipes das UBS articularam e elaboraram plano de ação e acompanhamento dos idosos das
instituições de longa permanência de idosos - ILPIS filantrópicas do DF e iniciaram sua execução;
 Realização das Escolas de Avós nas Regionais de Ceilândia, São Sebastião, Guará, Núcleo Bandeirante,
Planaltina, Paranoá perfazendo um total de 2.031 idosos, com objetivo da promoção do envelhecimento ativo e manutenção da
autonomia e independência;
 Oficina Avós Amig@s do Peito, atividade desenvolvida em conjunto com o Núcleo da Criança. Observou-se
o empoderamento do idoso, bem como a valorização do papel do idoso dentro do núcleo familiar, com participação de 77
(setenta e sete) usuários na oficina. O Projeto foi premiado no III Seminário Nacional para apresentação de Experiência
Estaduais e Municipais no campo de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa – Ministério da Saúde;
 Participação do Grupo Condutor Central da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência;
sob a coordenação da SVS, é intersetorial. A principal ação no ano foi voltada para o planejamento de ações;
 Para a implementação das ações foram realizadas capacitações em temáticas diversificadas objetivando o
empoderamento dos servidores na atenção ao idoso:
 Curso de capacitação em Saúde do Idoso. Realizado para as regionais de Planaltina e Sobradinho, com
capacitação de 23 (vinte e três) servidores, e no projeto de intervenção realizou-se a Oficina de sensibilização para implantação
da caderneta de saúde da pessoa idosa, com a participação de 77 servidores, das regionais referidas;
 Curso de Aperfeiçoamento da Atenção ao Idoso Hospitalizado em Sobradinho 27 profissionais que atuavam
na clínica médica;
 Curso em Osteoporose/Osteoartrose e Fibromialgia, nas regionais de Ceilândia e Guará e com participação
de 69 servidores;
Foi ofertado pela ETESB/FEPECS curso de formação de cuidadores aberto somente aos servidores da SES – a
área técnica teve participação no curso ministrando aulas.
Práticas Integrativas em Saúde
As Práticas Integrativas em Saúde – PIS são importantes tecnologias de promoção, preservação e recuperação
da saúde e têm servido como ferramentas estratégicas na Linha de Cuidado e na reorganização da Atenção à Saúde no SUS
do Distrito Federal (SUS-DF). Na SES/DF são oferecidos os serviços em 14 modalidades destas práticas (Acupuntura,
Arteterapia, Automassagem, Fitoterapia e Plantas Medicinais, Hatha Yoga, Homeopatia, Lian Gong, Medicina e Terapias
Antroposóficas, Meditação, Musicoterapia, Reiki, Shantala, Tai Chi Chuan e Terapia Comunitária Integrativa), cuja oferta maior
está alocada na Atenção Primária à Saúde. Além dessas práticas há também a Dança Sênior e a Terapia de Redução do
Estresse, em fase de institucionalização na rede.
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A tabela abaixo demonstra o percentual de UBS que ofertam pelo menos uma prática integrativa em saúde. A
meta era atingir 80% das UBS. Dados preliminares indicam o não cumprimento da meta no DF, no entanto, as Regionais
CNBRRFPW, Asa Norte, Samambaia, Sobradinho, Asa Sul e Taguatinga já cumpriram a meta.
Sendo assim, avaliando-se o quadro estrutural e instrumental da SES/DF considera-se que as alterações dos
dados podem ter sido influenciadas por três variáveis:
1º - Falta de Coordenador Regional em CNBRFPW, Gama, São Sebastião, Santa Maria, sendo que, na
Ceilândia e Asa Norte os coordenadores estão ausentando-se destas funções por determinação de sua Regional;
2º - Ausência de procedimento próprio de Registro dos Serviços de PIS e a ausência de possibilidade de registro
no Trakcare - Programa Oficial de Registro e estatística de atendimentos; e
3º - Redução do corpo técnico central.
Unidades Básicas de Saúde que ofertam pelo menos um serviço em prática
integrativa em saúde-PIS por Regional de Saúde, Distrito Federal, 2015.
Nº de UBS que ofertam pelo
menos 01 serviço em PIS
Brazlândia
8
5
Ceilândia
15
10
CNBRFPW
11
9
Gama
17
5
Guará
9
6
Asa Norte
10
8
Paranoá
9
4
Planaltina
19
10
Recanto das Emas
12
5
Samambaia
11
9
Santa Maria
10
3
São Sebastião
19
2
Sobradinho
16
14
Asa Sul
4
4
Taguatinga
10
10
DF
180
104
Fonte: GERPIS/DAEAP/COAPS/SAIS/SESDF. Dados preliminaries. Sujeitos a modificações.
Regional de Saúde

Nº de UBS

% de unidades que oferta pelo
menos 01 serviço em PIS
63%
67%
82%
29%
67%
80%
44%
53%
42%
82%
30%
11%
88%
100%
100%
58%

Em relação à produtividade em PIS em 2015 foram realizadas 6.784 atividades em grupos de PIS com cerca de
126.627 participações pelos usuários (dados parciais da Gerpis). Os dados por Regionais de Saúde do número de grupos e de
participantes estão demonstradas nos gráficos 03 e 04. De janeiro a outubro de 2015 foram realizados 12.279 (atendimentos
em homeopatia e 8.614 atendimentos em acupuntura (SIA/SUS).
Em 2015, 289 profissionais de saúde estavam atuando em PIS em 109 Unidades por todas as Regionais de
Saúde do DF. Atualmente tem-se 210 ofertas de serviços de PIS à população. Mais de 80% pertence à Atenção Primária em
Saúde.
No âmbito da Coordenação de Atenção Primária à Saúde, a coordenação das PIS fica sob a responsabilidade
da GERPIS SES) que desenvolve suas atividades adotando gestão participativa, na forma de colegiado e com plano de ação
definido. Esta gestão participativa inclui o trabalho com as Coordenações Regionais de Práticas Integrativas em Saúde. Nesse
sentido, foram realizadas 42 visitas técnicas de apoio em PIS a 19 serviços no âmbito da SES-DF envolvendo mais de 297
profissionais de saúde. Foram realizadas 39 atividades de Educação Continuada com cerca de 560 participações dos
profissionais que atuam em PIS. As Coordenações Técnicas Centrais de PIS participaram de 19 eventos realizando vivências,
aulas, palestras e outras ações de divulgação das PIS voltados para a população em geral, comunidade acadêmica e
profissionais de saúde, nestes foram atingidas mais de 850 pessoas aproximadamente. Outros eventos tiveram colaboração
das Coordenações Regionais de PIS.
Foram realizados cursos para capacitação 95 (noventa e cinco) profissionais para atuar em Automassagem,
Lian Gong, Shantala, Tai Chi Chuan e Hatha Yoga em 2015.
Saúde no Sistema Prisional
No dia 2 de janeiro de 2014 entrou em vigor a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), instituída pela Portaria
Interministerial nº 1, e portaria de operacionalização nº 482, de 1º de abril de 2014, com o objetivo de garantir o acesso das
pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS. O DF aderiu a nova política por meio da
Portaria Nº 1602 de 31 de julho de 2014, e suas unidades já foram atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES das novas modalidades de equipe.
A Assistência à Saúde para o Sistema Prisional compreende ações individuais e coletivas visando promover,
prevenir, reduzir e/ou eliminar riscos e agravos à saúde da população privada de liberdade do Distrito Federal, por meio de
serviços de atenção primária que atendam em caráter complementar às necessidades das urgências e emergências em saúde.
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Os recursos financeiros destinados à saúde prisional podem ser utilizados para a aquisição de materiais de consumo,
capacitações e reformas/adequações de espaço físico.
A população prisional no DF é de 14.325 (quatorze mil, trezentos e vinte e cinco) pessoas distribuídas nos
estabelecimentos conforme abaixo:
População prisional por estabelecimento e regional de saúde, Distrito Federal, 2015.
Regional
São Sebastião

Estabelecimento
Complexo da Papuda
Penitenciária Feminina do DF
Gama
Ala de tratamento psiquiátrico
Guará
Centro de Progressão Penitenciária
Brasília
Divisão de Controle de Custódia de Presos
Total
Fonte: Gerência de Controle de Internos – GCI/SESIPE/SEJUS

População prisional
11.962
631
112
1.498
61
14.325

Nos moldes da nova política, foi alcançada a cobertura assistencial de 52% da população em foco conforme as
equipes cadastradas no CNES. Os dados da assistência estão apresentados a seguir:
Assistência à saúde para o Sistema Prisional, Distrito Federal em 2015.
Total de Atendimentos
Consultas Médicas
Consultas odontológicas
Consultas outras especialidades
Fonte: Gerência de Controle de Internos –GCI/SESIPE/SEJUS

177.360
14.327
3.773
21.724

A tabela abaixo apresenta o número absoluto de pacientes em acompanhamento nas unidades prisionais, por
agravo apresentado, independente do período de diagnóstico, podendo este ter sido realizado dentro do sistema prisional ou o
paciente já ter entrado no sistema em tratamento.
Total de usuários em acompanhamento por agravos e unidades, Sistema Prisional, DF, 2015.
Unidade
HIV
Hep.B
Hep.C
Outras DST’s
TB
Prisional
CDP
19
3
4
28
4
CIR
13
1
2
3
2
PDFI
21
1
7
10
4
PDFII
17
3
9
13
6
CPP
13
1
2
3
2
PFDF
12
0
1
16
1
ATP
1
0
3
1
0
TOTAL
83
9
28
74
19
Fonte: Gerência de Saúde no Sistema Prisional/DIAEAP/COAPS/SAIPS/SESDF.

Hansen
2
1
1
0
1
0
0
5

HAS
90
69
81
123
69
57
9
571

DIA
31
14
15
23
11
8
7
109

Asmáticos
131
59
99
122
2
1
414

CA
0
0
0
0
0
0
0

As equipes de saúde realizam rotineiramente exames para diagnóstico de HIV, Sífilis, Hepatites B e C e
Tuberculose. No ano de 2015 foram realizados 2.154 exames, sendo 12 resultados positivos para HIV, 78 para Sífilis, 05 para
Hepatite B e 14 Hepatite C, além de 825 baciloscopias do escarro, sendo 25 positivas. No mês de agosto foi realizado
aconselhamento em grupo e 78 testagens rápidas no CPP visando o rastreamento e prevenção de sífilis e hepatites virais.
No mês de junho de 2015 foi realizado tratamento coletivo de pediculose, vermifugação, entrega de medicação
e atualização do cartão de vacinas na Unidade da PFDF.
No mês de agosto foram realizadas vacinas de Hepatite B, DTPA, DT do pré-natal para gestantes puérperas.
Início da avaliação de novos portadores de hepatites para o início do tratamento com a nova droga dispensada
pelo Núcleo de Hepatites Virais.
As ações de imunização são realizadas rotineiramente na porta de entrada do sistema com a atualização do
cartão de vacinas do adulto (vacinação contra hepatite, tétano e febre amarela) e nas outras unidades prisionais são realizadas
as doses subsequentes pela equipe da Sala de Vacina, foram 25.125 (vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco) doses realizadas
rotineiramente. No mês de abril/2015 foi realizada Campanha de Imunização contra Influenza sendo administradas 16.021
(dezesseis mil e vinte e uma) doses. No total 41.146 (quarenta e um mil, cento e quarenta e seis) doses de vacinas foram
administradas em 2015.
Todos os profissionais de Saúde trabalham com atendimento em grupo, conforme demonstrado a seguir:
Nº de atendimentos em grupo segundo tipo profissional nas Unidades do Sistema Prisional, Distrito Federal, 2015
Profissional
Enfermeiros
Psicólogos
Assistente Social
Terapeuta Ocupacional

Nº de atendimentos em grupo
416
635
927
20
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Fisioterapeuta
Fonte: Gerência de Saúde no Sistema Prisional/DIAEAP/COAPS/SAIS/SES.

Na nova Política de Prevenção a Violência está previsto o atendimento ao ofensor sexual. Para atender esta
demanda verificou-se a necessidade social de garantir tratamento para as pessoas que cumprem pena por crimes sexuais no
Sistema Penitenciário do DF. O objetivo do trabalho é criar, junto aos sentenciados, um espaço psicoeducativo de reflexão em
grupo dos crimes cometidos e de compreensão da necessidade de tratamento quando em liberdade. Nesta perspectiva os
profissionais de psicologia e serviço social estão trabalhando por meio de grupos em dois níveis, o primeiro com cinco
encontros e o segundo de aprofundamento com 10 encontros. No ano de 2015, 235 internos participaram do projeto.
Uma das principais dificuldades encontradas para a realização das ações programadas é a quantidade de
escoltantes nas unidades de Saúde Prisional. A escassez no número de escoltas para as unidades de saúde vem acarretando
prejuízos no desenvolvimento das ações das equipes, com redução no número de atendimento individual e em grupos e as
ações educativas praticamente inexistem. Alguns grupos terapêuticos e de sensibilização solicitados por ordem judicial estão
deixando de ser realizados por falta de escolta. Esta situação tem gerado demandas reprimidas.
Demanda reprimida por tipo de profissional e unidade prisional, Distrito Federal, agosto 2015
Profissionais
Médico
Cirurgião Dentista
Enfermeiro
Psicólogo
Assistente Social

CDP
1000
190
45
12 ind.
16 grupos
15

Fisioterapeuta
20
Téc. de enfermagem
*
Terapeuta Ocupacional
*
Fonte: Gerência de Saúde no Sistema Prisional/DIAE/SAPS.

PDFI
120
430
193
135
41 ind.
31 grupos
*
30
30

PDFII
260
80
150
45 ind.
4 grupos

CPP
*
38
50
40 ind.
8 grupos

PFDF
69
121
94

25

30

76

10
*
*

*
*
*

*
42
*

41

Total
1449
859
532
273 ind.
28 grupos
187 ind.
31 grupos
30
72
30

A área técnica ainda realizou/participou das seguintes ações:
 Revisão e encaminhamento do documento da Estratégia Distrital de Atenção Integral à Pessoa em Medida
de Segurança, juntamente com DISAM/SAS/SES;
 Participação no Grupo de Trabalho da Secretaria de Justiça para realizar o Diagnóstico do Sistema
Penitenciário do DF, Portaria SEJUS nº 44 de 06/07/2015;
 Supervisão na implantação da Rede Cegonha no Presídio Feminino – PFDF, onde 100% das gestantes são
acompanhadas no pré-natal conforme protocolos da SES e rede cegonha e todas realizam o exame de triagem por meio do
papel filtro, foram realizadas 45 triagens no corrente ano;
 Acompanhamento do Projeto Acolhimento, que tem como objetivo principal promover o acolhimento dos
detentos na sua chegada na perspectiva de contribuir para a melhoria da qualidade de vida no contexto prisional. Faz-se o
levantamento das condições de saúde dos internos com os devidos encaminhamentos para atendimento; realização de busca
ativa de patologias crônicas e infectocontagiosas; orientação sobre higiene bucal seguida de distribuição de escova e creme
dental; apresentação do serviço de saúde no que diz respeito à equipe e sua função, formas de acesso e dinâmica deste
Serviço. Foram acolhidas 11.347 pessoas em média dos ingressos no Sistema Prisional até outubro/2015;
 Elaboração do Plano de contingência de preparação e resposta em surtos, rebeliões e emergências
coletivas na Papuda. Ainda em discussão com as áreas envolvidas para a conclusão e pactuação do plano;
 Realização do projeto “Visitante com saúde – interno mais saudável” coordenado pela Subsecretaria do
Sistema Penitenciário, em parceria com diversos órgãos incluindo a SES por meio da GESSP e Coordenação Regional de
Saúde de São Sebastião. Familiares e visitantes de detentos e internos no complexo prisional da PAPUDA receberam
assistência de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal nos dias de visita. Foram ofertados serviços como emissão de
documentos pessoais, palestras de saúde da família, exames de testes rápidos, exame Papanicolau e orientação para
qualificação, etc. Foram beneficiadas cerca de 700 (setecentas) famílias;
 Implantação do estágio de psicologia nas unidades prisionais;
 Implantação do estágio de medicina nas unidades prisionais para alunos do último semestre de graduação;
 Curso de capacitação em Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (Projeto de extensão);
 Participação no I Seminário Nacional da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional;
 Participação no I Simpósio Internacional de Saúde Mental na Gestão de Riscos e Desastres no mês de
novembro.
Saúde da População Negra
Em 2015 o Comitê Técnico de Saúde da População Negra – CTSPN realizou três reuniões ordinárias, com a
discussão sobre o TrakCare para inclusão no sistema de campos: raça/cor/etnia, no entanto foram apontadas dificuldades para
inserção da etnia.
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Houve a atualização do conteúdo da Carteira de Serviços e a reorganização do CTSPN com a entrada de mais
participantes da Secretaria de Estado de Política para Mulheres do DF-SEMIDH.
Entretanto, em 2015 foram observadas dificuldades relacionadas ao esvaziamento do CTSPN, necessitando
revisão da participação dos representantes e as parcerias com áreas técnicas para tratar da temática Racismo Institucional.
Programa Bolsa Família
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal, o qual apresenta
duas vigências: 1ª vigência, compreendo o acompanhamento no período de janeiro a junho e 2ª vigência de julho a dezembro.
O número total de famílias beneficiárias a serem acompanhadas pelas equipes de saúde foi de 70.999 na
primeira vigência de 2015 (janeiro a julho); destaca-se que as famílias totalmente acompanhadas foram cerca de 24.041
famílias, perfazendo o percentual de cobertura de 33,86%.
A segunda vigência ainda está em andamento e com término previsto em 08 de janeiro de 2016. O número total
de famílias beneficiárias a serem acompanhadas pelas equipes de saúde é de 68.493 (agosto a dezembro); as famílias
totalmente acompanhadas são cerca de 23.629 famílias, perfazendo o percentual de cobertura de 34,50%, posicionamento em
dia 31/12/2015.
A meta pactuada com o Ministério da Saúde na 1ª e 2ª vigências de acompanhamento em saúde dos
beneficiários do Programa Bolsa Família em 2014 foi de 40%, última meta pactuada via SISPACTO- Aplicativo do Pacto da
Saúde- planilha de metas para indicadores de monitoramento e avaliação do pacto pela saúde, meta essa que provavelmente
não será alcançada.
Acompanhamento do Programa Bolsa Família por Regional de Saúde, Distrito Federal, 1ª vigência de 2015
Total de famílias para
acompanhamento
Asa Sul
100
CNBPWRF
3.578
Guará
3.364
Asa Norte
328
Ceilândia
12.900
Brazlandia
2.125
Taguatinga
5.186
Samambaia
7.697
Recanto Das Emas
4.557
Sobradinho
4.482
Planaltina
8.970
Paranoá
6.232
São Sebastião
3.669
Gama
2.987
Santa Maria
4.424
Outros
428
Total
70.999
Fonte: Sistema de Informação do Programa Bolsa Família.
Regional de saúde

Total de famílias acompanhadas

Percentual de acompanhamento

18
1.702
1.233
151
3.793
1.014
1.810
2.508
2.143
1.694
2.820
1.769
726
1.136
1.419
269
24.041

18
47,56
36,65
46,03
29,4
47,71
34,9
32,58
47,02
37,79
31,43
28,38
19,78
38,03
32,07
33,86

As atividades realizadas tiveram como objetivo o aumento do acompanhamento das famílias pelas unidades
básicas de saúde e que se basearam em reuniões com os coordenadores do programa de cada regional de saúde para
planejamento a cada vigência; reuniões com servidores das Unidades de saúde para instrução sobre o programa; realização de
Oficina de Sistema do PBF na Saúde, para os servidores que coordenam o programa, ministrado pelos apoiadores do Ministério
da Saúde. Além disso foi produzido e distribuído por algumas regionais de saúde material informativo para as famílias
comparecerem as unidades para acompanhamento em saúde.
Há dificuldade no acompanhamento de famílias nas áreas sem cobertura de Estratégia de Saúde da Família
e/ou com problemas no endereçamento das famílias cadastradas. Houve também dificuldades na produção de material
informativo para divulgação do cumprimento das condicionalidades em saúde pelas famílias.
Atenção à Pessoas com Deficiência
Em 2015, a SES-DF continuou participando do Grupo Condutor da Rede da Pessoa com Deficiência no Distrito
Federal, no qual foram discutidas, além das ações de atenção especializada, as ações de atenção básica voltadas para atenção
à pessoa com deficiência e os fluxos de atendimento na rede.
Está em discussão a inclusão do profissional tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (TILS)
no quadro da SES-DF e também sobre a acessibilidade dos deficientes nas unidades de saúde do Distrito Federal.
Quanto às cartilhas com descrições em Braille – Conhecendo Seus Direitos e Vivendo Bem com a Deficiência,
ainda não foi confeccionada, dado a morosidade na tramitação dos termos de referência.
Atenção à população em situação de rua
A atenção à população em situação de rua é prestada por equipes de consultório na rua. São três equipes que
atuam no Plano Piloto (Asa Sul e Norte), Taguatinga e Ceilândia.
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As ações realizadas em 2015 voltadas às pessoas em situação de rua foram no sentido de reorganizar o serviço
por meio de reuniões com as equipes e DIRAPS - discussão de casos; escuta e encaminhamento das demandas das equipes e
parcerias com DISAM (Diretoria Saúde Mental), GESS (Gerência Serviço Social) e interinstitucionais com SEDEST e SSP
(Secretaria Segunda Publica) para implementação das políticas de saúde para essa população. Iniciada a elaboração do
Protocolo de serviços das equipes de Consultório na Rua, com envolvimento das equipes.
Saúde da população LGBT
A Política para a população LGBT tem como objetivo principal o enfrentamento de DST/AIDS, a implantação do
processo transexualizador na SES-DF e o enfrentamento a homofobia. Nesse sentido, foram realizadas ações buscando
fortalecer as bases para a organização dos serviços de saúde. A parceria com a sociedade civil e outras secretarias de governo
foram imprescindíveis para o planejamento e operacionalização das ações, no entanto ações internas, principalmente com
relação ao processo transexualizador foram iniciadas, ainda sem resultados efetivos.
Atenção à população rural
A atenção à população rural é realizada pelas equipes de atenção primária/saúde da família que atuam nestes
territórios. Especificamente, busca-se atuar nas boas práticas agrícolas, dentre elas, o manejo adequado e uso seguro de
agrotóxicos e o cuidado com a água, exposição ao sol, violência no campo, entre outros a partir de parcerias com LACEN,
CEREST e EMATER.
Entre outras ações, cita-se a realização do Seminário Água, Produção de Alimentos e Saúde na Perspectiva
Transdisciplinar; o apoio à realização de ações de rastreamento de intoxicação exógena por agrotóxicos, exames sorológicos
de rotina, atualização de carteira vacinal e atividades educativas com foco na saúde do homem e trabalhador rural e
participação nas ações de prevenção e combate à violência no campo, coordenadas pelo Fórum Distrital Permanente das
Mulheres do Campo e do Cerrado;
Atenção domiciliar
A Atenção Domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes,
caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em
domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários
internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.
Essa modalidade assistencial é realizada por uma equipe multiprofissional de saúde que presta assistência a
pessoas acamadas, dependentes de um cuidador que as auxilie nas atividades de vida diária, portadoras de sequelas e comorbidades de doenças crônicas como: cuidados paliativos oncológicos e neurológicos, entre outros; úlceras de decúbito
em graus moderado e grave; traqueostomia e com quadros clínicos estáveis. Não fazem parte do público alvo do Programa
pessoas com necessidade de ventilação mecânica invasiva contínua e enfermagem intensiva.
Atualmente o Programa de Internação Domiciliar-PID DF atua com 16 equipes multiprofissionais-EMAD,
localizadas em todas as 15 Coordenações Gerais de Saúde da SES-DF e 09 equipes de apoio-EMAP; essas equipes
são formadas, prioritariamente, por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta e/ou assistente social.
Outros profissionais como fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, odontólogo, psicólogo e farmacêutico, além de
fisioterapeuta e assistente social podem compor as equipes de apoio. 13 EMAD e 08 EMAP são credenciadas pelo Ministério
da Saúde, o que gerou até outubro de 2015, o repasse fundo a fundo no valor de R$6.040.000,00.
Cita-se entre as principais realizações durante o ano de 2015:
 Aquisição de 30 minivans para o deslocamento dos profissionais das EMAD/EMAP.
 Finalização do Protocolo de Nutrição em AD a ser apresentado à Comissão Permanente de Protocolos em
Assistência à Saúde (CPPAS);
 Início do grupo de trabalho para elaboração de Protocolo de Enfermagem em AD com realização de
reuniões periódicas de discussões e consenso, de acordo com pareceres do COREN/COFEN;
 Revisão do Protocolo de Desospitalização em fase de finalização para apresentação à CPPAS;
 Revisão do Protocolo de Fisioterapia em AD, em fase de finalização para apresentação à CPPAS;
 Levantamento e pesquisa sobre situação de resíduos gerados no domicílio para criação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em AD;
 Conclusão da transição de empresas fornecedoras de gás medicinal, monitoramento e execução do contrato
de locação de kits de oxigenoterapia domiciliar de baixo fluxo para o POD;
 Levantamento dos pacientes acamados que estão no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar
(PTNED) nas modalidades AD1, AD2/AD3 para identificação de níveis de acompanhamento para os mesmos;
 Capacitação dos servidores e implantação do Instrumento de avaliação de complexidade assistencial do
paciente em AD elaborado por grupo de pesquisa de servidores da SES e validado cientificamente por tese de doutorado
defendida na UnB em dezembro de 2014;
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 Realização do IX Curso de Extensão em Atenção Domiciliar (CEAD) em parceria com a Coordenação de
Pós-Graduação e Extensão da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (CPEx/FEPECS) com a inscrição de 73
servidores da SES DF;
 Capacitação em eSUS AD por facilitadoras do Ministério da Saúde.
A produção das Equipes de Atenção Domiciliar, de acordo com levantamento da gerencia de atenção domiciliarGEAD, no ano de 2015 (janeiro a novembro), é descrita a seguir:
Produção das equipes de Atenção domiciliar por procedimento, Distrito Federal, 2015.
VISITAS DOMICILIARES
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS
PROCEDIMENTOS DOMICILIARES
PACIENTES CADASTRADOS
PACIENTES ATIVOS
ADMISSÕES
ÓBITOS
PACIENTES QUE ADQUIRIRAM INFECÇÃO
Nº. DE ALTAS
INTERNAÇÃO / REINTERNAÇÃO HOSPITALAR
Nº DE KM RODADOS DE MOTORISTA(S)
Nº DE CASAS VISITADAS PELO MOTORISTA(S)
Fonte: Gerencia de Atenção Domiciliar. Dados preliminares.

83.837
221.894
338.359
7.482
1.263
1.139
663
675
325
827
281.292
35.529

1.2 Assistência Especializada em Saúde

Objetivo Específico:002 – Assistência Especializada em Saúde - Proporcionar assistência especializada
organizando fluxos e adequando a rede com a finalidade de promover o acesso integral aos serviços hospitalares e
ambulatoriais no âmbito do Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1246
1247

Cobertura de leitos hospitalares / 1.000
habitantes
Capacidade de internação por leitos
hospitalares

Unidade
de
Medida

Índice
2011

Periodicida
de da
Apuração

Unidade

2

Anual

Unidade

34,7

Anual

1248

% Cobertura de leitos de UTI

%

7,8

Anual

1249

Proporção
de
consultas
médicas
especializadas em relação ao total de
consultas

%

15,37

Anual

1250

Proporção de partos normais

%

47

Anual

Unidade

16

Anual

%

0,06

Anual

%

60

Anual

%

16,85

Anual

%

39

Anual

%

30

Trimestral

%

30

Trimestral

1251
1253
1254
1255
1256

1257
1258

Nº de óbitos materno em determinado
período e local de residência reduzidos
Razão de exames de mamografia realizados
em mulheres de 50 a 69 anos e a população
da mesma faixa etária
Seguimento/tratamento
informado
de
mulheres com diagnóstico de lesões
intraepiteliais de alto grau de colo de útero
Taxa de internação hospitalar de pessoas
idosas por fratura de fêmur
Proporção de serviços hospitalares com
contrato de metas firmado
Usuários classificados em Pediatria, segundo
situação de gravidade nos hospitais regionais
da rede de saúde do DF
Usuários classificados em Clínica Médica,
segundo situação de gravidade nos hospitais
regionais da rede saúde do DF

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

2
2,54
38
40
8,1
7,6
17

2
1,4
42
34,94
8,7
8,9
19,3

2,1
1,78
46
56,50
9,0
8,68
21,3

2,4
1,80
50
40,55
9,0
8,62
22,3

Alcançado

24,93

23,39

23,66

14,52

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

47
56,6
14
18
0,09

48
57
12
19
0,11

49
46,29
10
16
0,13

49
63,57
08
10
0,15

Alcançado

0,12

0,22

0,22

0,01

Desejado

1100

1100

1100

1100

Alcançado

45,12

17,27

28,49

36,72

Desejado
Alcançado
Desejado

16,51
15,19
39

16,18
10,16
44

15,86
10,52
50

15,5
9,40
56

Alcançado

39

30

30

38

Desejado

82

85

87

90

Alcançado

60

82

50

52

Desejado

82

85

87

90

Alcançado

90

100

100

60,30

Fonte
da
Informação
CNES / IBGE
SIH / CNES
CNES / IBGE
DICOAS
IBGE
SINASC
SSIM
SSIA / IBGE
SSISCOLO
SSIH-SUS/
IBGE
CNES/
Consulta
Gestão e
Metas
Coord. PNH
Coord. PNH

A atenção especializada é realizada predominantemente nos hospitais da rede própria, com objetivo de
implementar as ações de saúde de média e alta complexidade, com o desenvolvimento de programas específicos de promoção,
proteção e recuperação da saúde, no âmbito do Distrito Federal.
Os grandes desafios atuais, relacionados a essa área incluem a necessidade de incrementar a qualidade dos
serviços secundários e terciários prestados à população, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, bem como a
necessidade de ampliação do acesso, de implementação de acolhimento eficiente e humanizado com atendimento integral e
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

744

Relatório Anual de Atividades 2015 – SES

resolutivo incluindo o suporte para operacionalizar ações em serviço social, acesso integral aos serviços de nutrição e a
atenção especializada em saúde bucal.
Para tanto, é necessária a reestruturação das unidades assistenciais e o reforço aos sistemas logísticos que
possam viabilizar sua melhor operacionalização e imprimir mais resolutividade/eficiência ao sistema de saúde como um todo.
Nesse sentido, merece destaque a integração de todos os níveis de complexidade de atenção com promoção da
intersetorialidade das ações e dos serviços prestados.
A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, dentro de sua política de desenvolvimento do Sistema
Único de Saúde, tem envidado esforços no sentido de enfrentar esses desafios com o intuito de qualificar a atenção à saúde
oferecida à sua população por intermédio de ações que integram os diversos componentes da rede.
Alta Complexidade
A unidade de apoio a alta complexidade tem como principal competência o gerenciamento do processo de
análise dos laudos de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC) financiados pelo Ministério
da Saúde (MS) no âmbito da SES/DF, bem como gerenciar o processo de transferência dos pacientes com Doença Renal
Crônica Terminal (DRCT) para os serviços ambulatoriais de Terapia Renal Substitutiva (TRS) da Rede Complementar da
SES/DF. Dentre os procedimentos autorizados mais frequentes e de maior relevância podemos citar os de oncologia, terapia
renal substitutiva, deficiência auditiva, patologias oftalmológicas, cirurgias eletivas (vasectomia, biópsias, cirurgia bariátrica),
acompanhamento de pacientes submetidos a transplantes e portadores de queimaduras de diversos graus.
Quanto ao serviço de TRS, a rede dispõe de três unidades prestadoras habilitadas pelo Ministério da Saúde,
cujos procedimentos ambulatoriais são realizados e ressarcidos através de laudos de APAC; e oito serviços contratados que
totalizam 1.074 vagas de hemodiálise (HD) e 286 de diálise peritoneal (DP). Os serviços contratados são: NEPHRON Gama;
NEPHRON Taguatinga; Renal Vida; Renal Care; Sociedade de Clínicas Médicas - SOCLIMED; IDR – Instituto de Doenças
Renais; Serviço de Assistência Clínica e Nefrológica - SEANE e Clínica de Doenças Renais de Taguatinga - CDRT.
Uma parte dos custos envolvidos na realização dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade
realizados na SES/DF é custeada pelo próprio Governo do Distrito Federal, enquanto que a complementação é feita pelo
Ministério da Saúde, que através deste ressarcimento financeiro garante não apenas a continuidade do serviço especializado
aos usuários da rede, mas também a notificação dos agravos mais frequentes no âmbito da alta complexidade no Distrito
Federal, cujos dados epidemiológicos possibilitam o planejamento e a implementação das suas políticas públicas de saúde.
Do total geral de procedimentos de alta complexidade ambulatoriais registrados por APAC no DF, mais de 42%
(15.217) corresponde ao grupo da Oncologia (quimioterapia com hematologia e radioterapia). Portanto, essa área de atuação
pode ser compreendida como a mais onerosa e que exige maior quantidade de recursos para investimentos, mas também
como uma das que mais gera faturamento para reembolso pelo Ministério da Saúde. No entanto, observa-se um decréscimo de
8,2% (1.247) no registro destas APACs com relação ao ano de 2014, que totalizou 16.464 autorizações de laudos em
Oncologia.
De janeiro a dezembro de 2015, dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade realizados pela SES-DF
foram registrados um total de 35.875 laudos, o que representa também um decréscimo de 5,3% com relação ao total geral de
APAC do ano anterior no mesmo período (Fonte: Intranet/SES).
Quantidade de procedimentos de alta complexidade autorizados pelo apoio e diagnóstico distribuídos por grupo e
mês de solicitação no ano de 2015.
Ano de 2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Cirurgias Eletivas - Oftalmologia
42
28
84
175
150
147
117
85
Cirurgias Eletivas
33
55
50
70
36
16
56
34
Deficiencia Auditiva
357
331
584
266
395
246
514
384
Hemodinamica
171
132
240
185
165
176
145
183
Implante Coclear
00
00
00
00
00
00
00
00
Litotripsia
00
00
00
00
00
53
34
47
Oftalmologia
00
00
02
07
02
00
02
00
Outros*
00
00
00
00
10
04
17
09
Pos Transplante
284
311
378
271
413
403
521
326
Queimados
00
00
00
00
00
96
75
00
Quimioterapia
1.170 1.191 1.398 1.235 1.238 1.327 1.199 1.334
Radioterapia
57
139
60
111
44
99
70
116
Terapia Renal Substitutiva
804
387
534
754
421
519
737
415
Total Geral
2.918 2.574 3.330 3.074 2.874 3.086 3.487 2.933
*Acompanhamento de pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica; ecodoppler transcraniano; avaliação
cardíaco implantável.
Fonte: INTRANET/SES-DF - Período de verificação: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Busca realizada em: 04/01/2016.
Grupo De Procedimentos

Set
Out
Nov
Dez
Total
129
155
118
108
1.338
30
61
01
11
453
527
318
393
603
4.918
177
171
155
183
2.083
00
00
00
00
00
70
00
00
00
204
14
10
12
03
52
05
06
11
04
66
375
370
429
376
4.457
85
60
51
00
367
1.076 871 1.200 988 14.227
41
110
83
60
990
508
652
450
539
6.720
3.037 2.784 2.903 2.875 35.875
clínica e eletrônica de dispositivo elétrico

A Tabela abaixo apresenta a quantidade de procedimentos por APAC autorizados pelos principais prestadores
de serviço no período de janeiro a dezembro de 2015. Dentre os laudos autorizados pela GAAC/DIASE um total de 65% se
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classifica como procedimentos realizados pela rede própria da SES/DF, enquanto 35% dos procedimentos correspondem à
rede conveniada ou complementar, compreendida por serviços privados contratados.
Distribuição da quantidade de APAC autorizadas por prestadores de serviço - 2015
PRODUÇÃO DE APAC

ANO DE 2015
ABR
MAI
00
162
60
74
1.080
1.065
44
01
10
11
16
25
37
04
304
370

83
77
1.156
98
09
07
63
367

JUL
135
68
1.089
87
14
08
00
360

AGO
126
73
1.060
04
03
31
54
339

SET
138
61
1.105
115
00
00
28
302

OUT
113
66
911
88
00
39
29
250

NOV
169
76
1.1001
67
00
00
18
225

DEZ
112
95
795
14
00
00
27
204

Total
Geral
1.194
880
12.300
534
99
176
364
3698

35
79
1.030
16
15
02
41
227

67
64
906
00
19
36
30
343

MAR
54
87
1.102
00
18
12
33
407

JUN

384
00
236
31
01
101
117
285
50
80
31
36
121

347
05
282
00
61
10
01
216
26
59
42
26
34

349
38
486
05
40
05
102
379
33
33
38
58
51

364
48
223
00
59
118
97
295
45
70
30
31
143

234
28
326
00
24
31
43
280
26
48
42
27
53

349
49
232
00
18
15
53
301
30
46
32
56
45

553
31
299
00
55
100
98
291
41
67
45
31
115

339
33
341
00
26
02
35
278
22
55
36
23
53

226
18
439
05
03
18
54
298
27
46
36
56
62

338
29
203
00
20
12
85
304
38
67
40
31
121

338
21
348
00
55
95
06
301
22
52
40
20
49

351
54
545
00
21
28
103
296
25
35
69
53
48

4172
354
3960
41
383
535
794
3524
385
658
481
448
895

2.918

2.574

3.330

3.074

2.874

3.086

3.487

2.933

3.037

2.784

2.903

2.875

35.875

%

35%

PRIVADO

Total Geral

FEV

65%

PÚBLICO

BANCO DE OLHOS
HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA
HOSPITAL DE BASE DO DF
HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE
HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA
HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA
HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO
HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE
BRASILIA
CBV
CEAL-LP
CDRB
CDRT
RENAL VIDA
IDR- INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
NEPHRON GAMA
NEPHRON TAGUATINGA
RENAL CARE
SEANE
SOCLIMED

JAN

100
%

Fonte: INTRANET/SES-DF - Período de verificação: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Busca realizada em: 04/01/2016.

Quanto ao número de pacientes atendidos nos programas de terapia renal substitutiva - TRS, de acordo com a
Tabela 03 uma média de 325 pacientes ou aproximadamente 24% realiza programa dialítico nos serviços da rede própria da
SES/DF, enquanto cerca de 76% ou 1.030 pacientes realizam programa dialítico na rede privada conveniada pela Secretaria de
Saúde. Isto se dá em virtude da alta demanda de pacientes renais, aliada à limitação de infraestrutura dos hospitais regionais
da rede SES, tornando as vagas destes serviços destinadas quase que exclusivamente ao atendimento dos doentes renais
agudos. Assim, os casos crônicos ambulatoriais são atendidos na rede conveniada à SES.
Distribuição de pacientes renais crônicos por serviços de Nefrologia da SES/ DF e conveniados - 2015.
Serviços de TRS
Hospital Regional de Santa Maria
Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF
Hospital Regional do Gama – HRG
Hospital Regional de Sobradinho – HRS
Hospital Regional de Taguatinga – HRT
Hospital Universitário de Brasília – HUB
CDRB
CDRT
NEPHRON Taguatinga
NEPHRON Gama
SEANE Sobradinho
SOCLIMED
Instituto de Doenças Renais Samambaia – IDR
Renal Vida
Renal Care Asa Sul
Hospital da Criança De Brasília – HCB
Total Geral

Jan
14
86
42
62
51
51
18
94
147
102
116
157
192
102
94
29
1.357

Fev
11
88
46
61
58
54
00
95
144
99
117
161
186
111
94
31
1.356

Mar
15
86
44
66
53
57
00
94
149
98
114
161
188
113
94
32
1.364

Abr
14
81
45
72
54
55
00
94
150
98
113
165
186
115
95
34
1.371

Mai
12
80
45
68
65
56
00
92
147
98
110
168
180
115
92
34
1.362

ANO DE 2015
Jun
Jul
Ago
11
14
11
79
85
87
47
46
42
69
72
68
79
80
58
55
56
55
00
00
00
92
91
91
142
148
149
96
96
91
110
107
106
167
167
170
179
175
171
106
106
107
91
93
90
34
34
35
1.357 1.370 1.331

Set
11
87
41
63
61
57
00
91
152
88
107
181
166
107
90
31
1.333

Out
01
85
44
62
61
56
00
91
152
87
104
183
166
106
92
31
1.321

Nov
10
87
45
59
70
54
00
92
152
86
105
185
181
110
96
33
1.365

Dez
10
85
44
62
69
52
00
93
151
86
107
185
184
112
98
31
1.369

Em geral, a dinâmica da disponibilidade de vagas na rede de TRS obedece à lógica da quantidade de pacientes
que saem do sistema. Essa saída se dá por óbito dos pacientes, transplantes renais realizados, transferências efetuadas e altas
por abandono ou melhora clínica.
É fato que existe uma incapacidade da rede pública em prestar assistência a todos os doentes renais crônicos.
Isto ocorre, entre outros motivos, em virtude da escassez de profissionais especializados em suas unidades, principalmente
médicos nefrologistas, além da falta de espaço físico e infraestrutura para a ampliação e criação de novas unidades de
nefrologia.
Em diversos momentos do ano, foi constatada uma grande dificuldade em alocar os pacientes na rede
complementar de atenção ao portador de doença renal, uma vez que a falta de vagas foi constante em virtude do fechamento
de 02 serviços contratualizados (IDR-C e CDRB). Apesar do credenciamento de mais um serviço, Renal Vida, com
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funcionamento a partir de janeiro de 2015, o incremento anual de pacientes, próximo a 9%, aliado à falta de vagas na rede
complementar, propiciaram a instalação de uma crise na rede de TRS da SES/DF.
Em que pese a SES/DF ter sido provocada quanto à indicação da quantidade insuficiente de vagas
ambulatoriais para atender aos pacientes renais crônicos, cuja fila de espera chegou a ultrapassar 100 usuários em alguns
meses do ano, até o momento não foi possibilitada a geração/credenciamento de mais vagas.
Frente às dificuldades verificadas durante o ano, tornam-se imprescindíveis a adoção das seguintes
providências:
– Informatização da logística de regulação do sistema TRS, garantindo a equidade do acesso e a
transparência e legitimidade do processo – em andamento junto à Coordenação de Tecnologia;
– Complementação da rede de atenção ao portador de doença renal através da contratação de novos serviços
e adequação dos serviços já existentes;
– Regulação dos serviços públicos e privados;
Apoio Diagnóstico
O número de atendimentos na SES-DF tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, devido ao
aumento da populacional do Distrito Federal e entorno, entre outros fatores, que levam ao incremento dos atendimentos
hospitalares, de forma que o número de exames laboratoriais e de imagem cresceu de forma importante, com tendência a
aumentar ainda mais nos próximos anos, gerando, assim, o desafio de proporcionar aos pacientes usuários do SUS-DF
assistência integral à saúde em seus diversos níveis.
Os atendimentos atualmente realizados não contemplam exames importantes tantos para diagnóstico quanto
tratamento mais adequado de diversas patologias, como doenças reumáticas, genéticas, congênitas, imunológicas genéticas e
adquiridas e algumas mais comuns, como diagnóstico molecular da Dengue, para caracterização do tipo e da gravidade da
doença, entre outras doenças que, atualmente, necessitam da realização de exames de média ou alta complexidade, para
melhor definição terapêutica, da duração do tratamento e melhores resultados finais para os pacientes, tendo como metas a
melhoria da qualidade de vida, nas mais diferentes situações clínicas, e atendimento mais completo para garantir a saúde dos
mesmos.
Assim, o atendimento, tanto para exames de diagnóstico laboratoriais como de imagem precisa ser mais
completo para atender de forma justa e igualitária a todos os pacientes, procurando abranger exames de média e alta
complexidade, todos o sistema de saúde do Distrito Federal pode ficar comprometido a curto prazo, incorrendo em risco à
saúde dos pacientes usuários do SUS-DF, caso não seja modificado e melhorado.
Estatisticamente, o aumento do número de exames solicitados ambulatoriais, emergências e nas UTIs nas
unidades de saúde do DF, aumentou cerca de 60% de 2013 para 2014, com base nos dados estatísticos fornecidos pelas
unidades, sendo que os exames de maior complexidade não são realizados pela secretaria. Assim é necessária a contratação
de empresas particulares para complementar a oferta desse serviço.
Vale ressaltar que existe tendência para um crescimento ainda maior de realização dos mais diversos tipos de
exames diagnósticos, tanto os mais básicos como hemograma, bioquímica, coagulação, raio X como para exames mais
complexos como os moleculares, tomografias, ressonâncias entre outros, pelo aumento da população do DF, bem como pelo
aumento da frequência de doenças raras, de origem genética ou de outras origens, dos casos de câncer, entre outras doenças
que necessitam de exames mais elaborados para diagnóstico e tratamentos mais adequados.
Desta forma, a melhoria na cobertura populacional quanto à realização dos mais variados tipos de exames para
diagnóstico faz-se essencial para a manutenção da assistência à saúde bem como para garantir uma assistência mais completa
e de melhor qualidade de forma a garantir a saúde dos usuários do SUS-DF.
Número de Exames Realizados em 2015
Denominação do Indicador
Número de Exames Laboratoriais Realizados
Número de exames por imagem realizados
Número de exames laboratoriais de média e alta
complexidade realizados
Número de biópsias
Número de citologias
Fonte: estatísticas enviadas pelas unidades da REDE SES-DF

Anual
Anual
Anual

Apurado em
m.m/a.a
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

Alcançado em 2015
Estimativa
3.110.000
180.000
1.000.000

Estatística das unidades
Estatística das unidades
Estatística das unidades

Anual
Anual

01/01/2016
01/01/2016

35.000
110.000

Estatística das unidades
Estatística das unidades

Unidade de Medida

Fonte da Informação

Ampliação da lista de exames padronizados na rede SES
Alguns exames tiveram seus reagentes incorporados ao rol de insumos padronizados na rede SES/DF por
solicitação das áreas técnicas. Esta incorporação evita contratações externas de exames em laboratórios particulares para
pacientes que necessitem dessas dosagens para acompanhamento diagnóstico. Entre as programações de ampliação do rol de
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insumos, a GAD/DIASE/SAIS/SES, é proporcionar aos pacientes exames de biologia molecular, a serem concentrados no
LACEN/DF, especialmente aqueles relacionados à oncologia.
Resultados Alcançados
 Aquisição regular de diversos insumos, reagentes e equipamentos para a realização de exames laboratoriais
e de imagem, evitando, futuramente, compras emergenciais e garantindo o abastecimento da rede da melhor forma possível.
 Aumento da quantidade de exames laboratoriais e de imagem realizados, incluindo com tomografias,
ressonâncias entre outros.
 Traçado perfil das unidades laboratoriais da rede SES/DF, municiando-nos de informações a serem
consideradas quando da distribuição de servidores, remoções, permutas, etc, bem como ao atendimento às diversas
solicitações.
 Aumento e melhoria da comunicação entre as unidades laboratoriais e de exames de imagem da SES/DF,
garantindo uma alta qualidade de gestão desta coordenação.
Prevenção, Diagnóstico Precoce e Assistência Oncológica
As ações amplamente recomendadas para que se estabeleçam políticas públicas no sentido da prevenção do
câncer através da promoção da saúde são: o combate ao tabagismo, o controle do peso, combate ao sedentarismo e o
incentivo a alimentação saudável.
Destas ações, concretamente apenas o combate ao tabagismo possui corpo técnico especializado e dedicado a
implementações de ações objetivas no âmbito da SES-DF.
As ações realizadas em 2015 pelo Núcleo de Prevenção/Combate ao Tabagismo foram:
 Palestras para profissionais de saúde: 829 profissionais
 Palestras para empresas privadas e públicas: 1.468 funcionários/colaboradores
As Ações públicas (campanhas) realizadas foram:
 Dia Mundial sem Tabaco – 31/05
 Dia Nacional de Combate ao Fumo – 29/08
 Dia Nacional de Combate ao Câncer – 27/11
O programa tem sido responsável pela redução na taxa de prevalência de fumantes em 30,7% nos últimos 9
anos no Brasil, sendo que, no Distrito Federal a taxa de fumantes reduziu de 16% em 2006, para 9,7% em 2014, o que é de
suma importância para a redução do impacto social, ambiental e econômico do tabagismo.
Detecção Precoce: Câncer de Colo Uterino
De acordo com as estimativas populacionais de 2015 existem 852.779 mulheres na faixa etária de maior risco
para câncer de colo uterino entre 25 e 64 anos. Considerando que a coleta de colpocitologia oncótica deve ser ofertada a cada
3 anos e a meta de cobertura é de 70% a cada ano, a SES-DF deveria ofertar 198.982 exames por ano. Ao invés disto, a oferta
anual pactuada é de 88.121 exames, ou seja apenas 31% do necessário.
A justificativa para uma proposta aquém do necessário é a baixa oferta na série histórica, a irregularidade para o
fornecimento de insumos básicos, a existência de restrições logísticas para a emissão dos laudos citopatológicos, a ausência
de campanhas educativas e a baixa cobertura do Programa de Saúde da Família (28%).

Diversas ações são propostas visando aumentar a oferta de exames citopatológicos:
– Propõe-se que as ações educativas sejam ocorram o ano todo, afim de consolidar a informação na
população, não apenas no Março Lilás;
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– Diagnóstico precoce e tratamento oportuno das lesões precursoras, bem como o encaminhamento das
mulheres que já estão com câncer ao tratamento especializado através do SISREG;
– Transferência do planejamento, implantação e implementação do rastreamento do câncer de colo uterino
para a Atenção Primária, inclusive com a ampliação e flexibilização das agendas para coleta;
– Programa de Educação Continuada da Atenção Primária pela FEPECS;
– Habilitação dos laboratórios de citopatologia no Programa Qualicito/MS;
– Compatibilização do SISCAN com sistema Trakcare.
Detecção Precoce: Câncer de Mama
De acordo com as Estimativas Populacionais de 2015 (Gerência de Informação e Análise de Situação em
Saúde/DIVEP/SVS/SES/GDF), existem 243.999 mulheres na faixa etária de maior risco para câncer de mama entre 50 e 69
anos. Considerando que a realização da mamografia de ocorrer a cada 2 anos e a meta de cobertura é de 70% a cada ano, a
SES-DF deveria ofertar 85.399 exames por ano. Ao invés disto, a oferta anual pactuada é de 18.300 exames, ou seja apenas
15% do necessário. Os dados não estão fechados, mas a curva até agosto mostra que dificilmente alcançaremos 6.000
exames, um resultado inferior ao que foi pactuado.

No 2º semestre de 2015, foi realizado no HBDF e HRAN, o Mutirão Voluntário para realização de cirurgia de
câncer de mama, onde 300 pacientes foram atendidas e 70 cirurgias foram realizadas incluindo algumas reconstruções
mamárias em comemoração ao Outubro Rosa, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção por meio do rastreio do
câncer de mama, neoplasia que mais causa óbitos em mulheres no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Ainda foram
distribuídos por toda a rede SES/DF material educativo, panfletos e cartazes que tratavam sobre o tema para conscientização e
divulgação.
Constata-se que há a necessidade da substituição dos mamógrafos analógicos existentes nos hospitais da rede
por equipamentos com melhor qualidade de imagem, regularização dos contratos de manutenção, bem como incremento do
número de horas dos profissionais, tanto médicos quanto técnicos de radiologia, de maneira que o número de mamografias
diagnósticas e de rastreamento ofertadas possa ser suficiente para impactar na redução da incidência e mortalidade pelo
câncer de mama.
Outro ponto importante a ser trabalhado é a necessidade urgente de melhoria do acesso ao diagnóstico. As
lesões impalpáveis de mama encontradas pelo rastreamento precisam ser biopsiadas e na rede encontra-se inúmeras
dificuldades, como falta de ecógrafos, recursos humanos insuficiente, centro cirúrgico e etc.
Assistência Oncológica: Cirurgias Oncológicas
O Distrito Federal habilitou junto ao Ministério da Saúde 8 instituições para a realização das cirurgias
oncológicas: HBDF, HRAN, HRG, HRC, HRT, HRS, HUB, SARAH BRASILIA.
Estes hospitais tem como meta de produção mínima anual de 650 procedimentos, totalizando cerca 5.200
tratamentos. Os dados obtidos pelo DATASUS, fechados até outubro/2015 mostram uma produção de 1.225, inferior à
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estimativa necessária para atendimento oportuno dos casos novos com intenção curativa. Como não existem listas de
regulação para cirurgias oncológicas, os reflexos desta desassistência são apenas medidos indiretamente com a demanda
crescente por consultas em oncologia e radioterapia.
Quantitativo de Cirurgias Oncológicas 2013 - 2015
Hospital DF (CNES)
0010456 HBDF Hospital de Base do Distrito Federal
0010464 HRAN
0010472 HRG
0010480 HRC CEILANDIA
0010499 HRT Hospital Regional de Taguatinga
0010502 HRS
0010510 Hospital Universitário de Brasília
2673916 SARAH Brasília
Total

2013
439
92
89
165
113
36
228
29
1.191

2014
270
70
64
58
76
36
122
28
724

2015
480
107
68
115
167
32
261
28
1225

A proposta do Plano Oncológico do Distrito Federal 2016-2019 é de uma reorganização desta rede hospitalar,
com concentração dos procedimentos em hospitais com condições de manter suas habilitações, controlar e regular o acesso e
a capacidade de produção nos Hospitais de Base, Regional de Taguatinga, da Criança José Alencar e Hospital Universitário
com monitorização da qualidade da assistência cirúrgica.
Assistência Oncológica: Oncologia Clínica
Os dados de produção oncológica referentes à Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC´s) para
mostram um aumento sustentado no número de procedimentos solicitados pelas unidades hospitalares habilitadas com ganho
anual de 1.000 procedimentos por ano, saindo de 12.000 em 2011 e alcançando 15.600 em 2014 (gráfico 5). Os dados parciais
de 2015 mostram um queda no número de APAC’s para quimioterapia totalizando 14.227 procedimentos, redução de 15%.
Em janeiro de 2015, a lista de espera por consultas em Oncologia Clínica totaliza cerca de 120 pacientes com
tempo de espera de 35 dias e ao final de 2015 somaram-se mais de 700 paciente aguardando mais de 120 dias. Atribui-se este
descompasso a perda de médicos oncologistas nos contratos temporários com redução do atendimento no HRT e
aposentadorias no HBDF. Além disso, contatou-se falta de adesão ao sistema de regulação com perda da transparência no
processo de agendamento. A falta de quimioterápicos recorrente também é outro fator que instabiliza a assistência oncológica,
trazendo riscos graves aos pacientes.
Procedimentos de quimioterapia solicitados entre 2011 e 2014.
20000
15000
10000
5000
0
2011
2012
Hospital de Apoio de Brasília
Hospital Universitário de Brasília

2013
2014
Hospital de Base do Distrito Federal
Total

Os dados apontam para uma concentração dos procedimentos no Hospital de Base do Distrito Federal
realizando quase 14.000 procedimentos por ano para uma meta de 10.600 procedimentos proporcionais aos 02 aparelhos de
radioterapia em operação. Por outro lado, registra-se uma produção inferior à meta de 5.300 procedimentos por aparelho de
radioterapia no Hospital Universitário de Brasília, em média de 1.300 procedimentos solicitados. O Hospital Regional de
Taguatinga apresenta-se como um serviço incipiente com uma produção média de 2.300 procedimentos por ano, 20% da
produção SES-DF e responsável pelo incremento de produtividade entre 2013 e 2014.
A finalidade dos procedimentos de quimioterapia está demonstrada no gráfico abaixo. As curvas que indicam
tratamento paliativo e adjuvante se mostram em curva ascendente, expressando uma dispensação cada vez maior de
tratamento de quimioterápico para pacientes com perfil de doença mais grave.
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Finalidade dos procedimentos de quimioterapia solicitados entre 2011 e 2014 (Fonte GAAC/DIASE/SAIS/SES-DF).
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Assistência Oncológica: Radioterapia
A assistência em Radioterapia no SUS-DF, hoje, é dependente dos prestadores contratados por insuficiência da
rede instalada e pela defasagem tecnológica. Há limitações para que os pacientes possam ser tratados integralmente nos
estabelecimentos devido à grande fragmentação da linha de cuidado O sistema de regulação é comprometido por falta de
adesão nas próprias unidades, tornando-o pouco transparente.
Os dados referentes aos procedimentos de radioterapia solicitados demonstram inferioridade evidente quando
confrontadas com as metas de produção estabelecidas de 43.000 campos de tratamento por aparelho habilitado de
radioterapia. O Hospital de Base apresentou em média 17.000 campos para uma meta de 86.000 procedimentos e o Hospital
Universitário solicitou cerca de 3.800 procedimentos para a meta de 43.000 campos. Não estão computados os campos de
tratamento realizado na rede privada complementar por não serem passíveis de faturamento SIA/SUS. O tratamento da rede
privada respondeu por cerca de 1.200 pacientes por ano, 1/3 da demanda necessária e ainda assim com tempo de espera de
60 dias.
Procedimentos de radioterapia solicitados entre 2011 e 2014 (Fonte GAAC/DIASE/SAIS/SES-DF).
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Com a suspensão dos contratos com o Hospital Santa Lúcia e com Instituto de Radioterapia de Taguatinga a fila
que em janeiro apresentava 240 pacientes saltou para mais de 700 pacientes em dezembro/2015, com grande aumento dos
processos judiciais e desassistência com tempo de espera de 180 dias. Muitos pacientes evoluíram para óbito ou perderam a
oportunidade de tratamento.
Hospital da Criança de Brasília (HCB)
Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão 001/2014
O Contrato de Gestão nº 001/2014 (CG no. 001/2014) firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal e o Instituto de Câncer Infantil e Pediatria Especializada (ICIPE) tem como objeto a organização e implantação das
ações de assistência a saúde no Hospital da Criança de Brasília (HCB).
Em 01 de outubro de 2015 foi firmado o primeiro Termo Aditivo ao CG no. 001/2014 que teve como objeto: i. o
reajuste anual previsto em contrato; ii. a subordinação da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 001/2014
(CACG no. 001/2014) à Subsecretaria de Planejamento, Regulação, Avaliação e Controle- SUPRAC; e iii. a alteração do
Cronograma Operativo do HCB devido atraso na conclusão das obras do bloco II.
Avaliação das Metas
A Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 001/2014 (CACG nº 001/2014) é responsável por
receber e analisar os relatórios de prestação de contas mensais, trimestrais e anual do ICIPE.
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No ano de 2015 as metas quantitativas foram avaliadas por meio dos critérios constantes no Contrato de Gestão
no. 001/2014, tendo como base as metas paras os oito primeiros grupos de avaliação de metas (GRUPO I - Consultas Médicas
de Especialidades Pediátricas , GRUPO II - Consultas e Procedimentos de Assistência Complementar Essencial , GRUPO III Procedimentos Especializados, GRUPO IV - Exames por métodos gráficos, GRUPO V -Exames Laboratoriais, GRUPO VI Exames de Bioimagem, GRUPO VII- Cirurgias em regime de Hospital-Dia e GRUPO VIII – Internação Hospitalar).
A análise preliminar das metas quantitativas demonstrou que no período de janeiro a setembro de 2015 foram
realizadas 56.524 consultas médicas nas especialidades pediátricas, 52.943 Consultas e Procedimentos de Assistência
Complementar Essencial, sendo 17.360 Consultas médicas/outros profissionais de nível superior. Foram realizados ainda
10.875 procedimentos especializados como quimioterapia de tumores de criança e adolescente 7.329 exames por métodos
gráficos, 233.526 exames laboratoriais, 13.773 exames de bioimagem sendo processadas 906 AIH’s de internações. Vale
registrar que nos meses contabilizados do ano de 2015 houve superação das metas a serem atingidas em todos os grupos,
exceto o grupo Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas que não atingiu a meta estabelecida no mês de janeiro de
2015. Ficou definido que as metas quantitativas devem ser repactuadas para se adequarem à capacidade operacional do
serviço. Também vale destacar que em todos os meses analisados, o HCB alcançou pontuação que lhe garantiu repasse
integral do alcance de metas quantitativas.
Não foi possível concluir a análise do quarto trimestre de 2015, pois os dados do mês de dezembro ainda
encontram-se em processamento para serem enviados a base de dados do Ministério da Saúde – DATASUS.
A análise das metas qualitativas foi baseada nos seguintes indicadores: disponibilização de Procedimentos para
a Central de Regulação da SES/DF, índices de pesquisa de satisfação do cliente externo, resolutividade do Serviço de
Atendimento ao Cliente/Ouvidoria, Controle de Infecção Hospitalar, Taxa de Ocupação, Média de Permanência, Taxa de
Mortalidade Hospitalar Institucional, atividades do Registro Hospitalar de Câncer – RHC. O critério qualitativo de oferta de
procedimentos à Central de Regulação deverá ser repactuado, pois o quantitativo de procedimentos executados é superior ao
quantitativo ofertado para fins de regulação. Recomenda-se que as consultas e procedimentos/exames que excedam ao
quantitativo estabelecido também sejam regulados via Diretoria de Regulação (DIREG/SUPRAC/SES-DF).Utilizando-se a
metodologia de contagem de pontos adotada para o contrato, tem-se que foi alcançada a pontuação total quanto às metas
qualitativas não sendo realizados descontos por metas quantitativas nesse período analisado.
Análise de metas quantitativas e qualitativas no ano de 2015
Descrição/mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Garantia de repasse por
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
atingimento de metas
Desconto
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
*NA – não analisado (dados aguardando conclusão de faturamento e análise para realização de repasse).

Ago

Set

Out

Nov

Dez

100%

100%

Na*

Na*

Na*

0%

0%

Na*

Na*

Na*

Nos meses analisados desse ano, o HCB cumpriu totalmente a produção prevista, bem como atingiu as metas
qualitativas, incidindo descontos somente dos servidores cedidos e utilização de serviços em cooperação com a rede.
Repasses
Para o ano de 2015, o contrato previu a realização de doze repasses mensais, com reajuste contratual a partir
do mês de março de 2015 conforme o Primeiro Termo Aditivo, totalizando o valor de R$ 85.254.269,50 anuais. O repasse
mensal previsto de R$ 6.676.137,00 foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro, e a partir de março de 2015 a parcela de
custeio foi reajustada para R$ 7.190.199,55. Como o Termo Aditivo foi celebrado em setembro com efeitos retroativos a março
de 2015, houve necessidade de compensação dos valores das parcelas nos meses subsequentes.
Conforme previsão contratual, os repasses devem ser realizados até o quinto dia útil do mês com o valor integral
previsto mensal. No valor da parcela podem incidir ressarcimentos de aquisições realizadas pelo ICIPE, desde que previstas em
contrato, bem como descontos de 03 (três) naturezas: (i) alcance parcial de metas; (ii) servidores cedidos e (iii) utilização de
serviços em cooperação com a rede.
Nos meses analisados, o HCB cumpriu integralmente as metas previstas no CG n.º 001/2014, sem incidência de
descontos. Desta forma no período só foram realizados descontos por servidores cedidos e serviços em cooperação com a
rede.
Devido ao desabastecimento da rede SES/DF, foi mantida a aquisição de medicamentos para a farmácia
ambulatorial pelo ICIPE de acordo com previsão contratual, com a finalidade de evitar prejuízos para o atendimento à
população pediátrica. As aquisições estão sendo analisadas pela SUAG/SES-DF para fins de ressarcimento, baseadas no
relatório mensal enviado pelo HCB e no relatório de medicamentos adquiridos para comprovação de valores. De acordo com
previsão contratual foi realizado o ressarcimento dos valores referentes a aquisições para farmácia ambulatorial no período.
Em 2015, a SES efetivou o repasse ao ICIPE dos meses de janeiro a dezembro no valor de R$ 79.605.651,56,
sendo que existe a previsão de R$ 192.706,80 descontos a serem realizados nas parcelas subsequentes do ano de 2016 após
conclusão de análise de prestação de contas de 2015.
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Especialidades Pediátricas
O hospital conta hoje com um quadro clínico composto pelas especialidades pediátricas: Alergia, Cardiologia,
Cirurgia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastro / Hepato / Nutrologia, Genética Clínica, Ginecologia Infantopuberal, Homeopatia,
Imunologia, Infectologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Onco-Hematologia, Ortopedia, Pneumologia, Psiquiatria,
Reumatologia.
Em 2015 foi realizada a implantação de protocolos para identificação de células mononucleares no Laboratório
de Biologia Molecular do HCB, para diagnóstico de leucemias.
O Serviço de Oftalmologia encontra-se em fase de estudo de viabilidade para implantação.
Foram pactuados fluxos de encaminhamento e agendamento de pacientes oriundos de outras unidades da
SES/DF para realização de procedimentos não regulados: eletroencefalograma, eletroneuromiografia, potencial evocado,
BERA, espirometria, pHmetria, endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Foi iniciada a discussão para repactuação de
procedimentos regulados e ampliação de vagas para não regulados.
Bloco II do HCB
O segundo bloco previsto para permitir a realização de procedimentos mais complexos, em regime de
internação, começou a se concretizar com a celebração, em 2012, de Convênio entre a Organização Mundial da Família (OMF UNAPMIF) e a SES-DF, possibilitando que o HCB passe a funcionar como a unidade de referência terciária em pediatria para
todas as demais unidades assistenciais da rede.
De acordo com os termos do instrumento e do pré-projeto elaborado, a UNAPMIF/OMF se compromete a
entregar o novo bloco do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB totalmente edificado e em condições de pleno
funcionamento (“turnkey”), ou seja, (i) fabricar e montar o espaço físico hospitalar por meio da técnica "pré-engineering"; (ii)
planejar cada espaço para ser eficiente (centros de custos), por meio de projeto e execução da aquisição de mobiliário,
equipamentos, enxoval e outros materiais médico hospitalares adequados e específicos; e, (iii) planejar e fornecer à SES os
manuais com fluxos e processos de trabalho, além do treinamento de pessoal para que o sistema funcione adequada e
eficientemente. O valor total do convênio é de aproximadamente R$102 milhões, sendo R$ 82 milhões da SES (dos quais R$
53,34 milhões para a edificação) e US$ 10 milhões da OMF.
De acordo com o 4ª Relatório de Análise Financeira das Prestações de Contas Parciais do Convênio de
Cooperação Técnica e Financeira entre o GDF e a Organização Mundial Da Família – OMF, até o dia 31 de julho de 2015, o
Governo do Distrito Federal, por intermédio da SES-DF, repassou o montante de R$ 41.495.000,00 à OMF para a execução do
convênio, referente a soma das 5 primeiras parcelas previstas. As receitas financeiras, derivadas de juros nas contas de
aplicação do recurso, somam o valor de R$924.455,64.
A execução financeira do projeto até o mês de julho de 2015 somou o montante de R$ 32.002.714.41. Esse
valor representa 77,12% do total repassado e 31,30% do valor total do projeto.
Em função de atraso e inadequação na terraplanagem, houve necessidade de complementação na
compactação do terreno da obra. Toda a superestrutura se encontra fabricada e ancorada no Brasil e, conforme a técnica "préengineering" acordada, após a preparação do terreno, restará apenas o ato de montagem ou encaixe de partes.
Após diversos problemas de execução in loco, a execução do estaqueamento só foi concretizada em outubro de
2014. Durante os meses de dezembro/2014 e janeiro/2015 foi executada a fase de arrasamento das estacas, pela OMF,
procedimento necessário para a implantação da base de concreto que servirá de sustentação a estrutura metálica do hospital.
Durante esta fase foi detectada a execução de 18 estacas de forma incorreta, sendo necessária sua correção para início das
etapas seguintes da obra, que foi realizado no ano de 2015.
De forma a garantir a continuidade do projeto o Governo do Distrito Federal providenciou a composição
orçamentária, suplementando inicialmente em R$ 10 milhões o Programa de Trabalho do projeto em 19/02/2015, por meio do
Decreto n° 36.369 e posteriormente em R$ 30.505.000,00 por meio da Lei n° 5.465, de 27/03/2015.
Em 2015 foram concluídos os procedimentos para a emissão do alvará de construção pela CAP/SEGETH, que
foi liberado em 07 de julho de 2015.
Neste período a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP iniciou os projetos de
urbanismo/paisagismo e sua execução, bem como o Relatório de Impacto de Tráfego.
A complementação do Hospital da Criança viabilizará a internação hospitalar em pediatria especializada, além
de outros procedimentos como cirurgias e transplantes, beneficiando diretamente a população de crianças e adolescentes do
Distrito Federal e de todo o Brasil.
Cirurgia Torácica
A Cirurgia Torácica está presente em 02 hospitais da rede SES, não estando presente em centros/postos de
saúde, UPA ou prontos socorros. As atividades realizadas pela especialidade constam de atendimento ambulatorial, centro
cirúrgico e enfermaria. No HRAN, a cirurgia torácica faz parte do Serviço de doenças torácicas juntamente com Pneumologia e
Tisiologia, sendo 04 cirurgiões torácicos com total de 140 horas semanais. No HBDF, a Unidade de Cirurgia Torácica conta com
09 cirurgiões torácicos, sendo um total de 280 horas semanais.
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São ofertados para procedimentos cirúrgicos com anestesistas nas unidades cirúrgicas por hospital /
semanalmente:
Cirurgiões torácicos escalados com atividade cirúrgica por período com anestesista, por unidade
hospitalar

HRAN
04

HBDF
09

Total
13

A capacidade atual de atendimento é de 97 consultas ambulatoriais mensais via marcação diretamente no
ambulatório, totalizando 873 consultas no período de janeiro a setembro de 2015. Realizou-se de janeiro a julho de 2015 um
total de 323 procedimentos, média de 46,14 cirurgias mensais.
Pareceres dos hospitais regionais são atendidos via ambulatório. Os pareceres internos de cada hospital são
respondidos pelo plantonista de enfermaria. Pacientes com descompensação clínica são encaminhados ao pronto socorro, para
atendimento pela cirurgia geral ou clínica médica ou broncoesofagologia, a depender da patologia. Após atendimento de
emergência, o parecer é encaminhado à cirurgia torácica para atendimento especializado.
Quantitativo de pacientes que aguardam consultas e/ou procedimentos na cirurgia torácica
Consultas ambulatoriais em Cirurgia Torácica
Procedimentos eletivos (demanda reprimida) ano 2015
Procedimentos oncológicos cirúrgicos e urgências
Fonte: Trackcare 2015 – base de dados

Sem demanda reprimida
420
14 internados

Cirurgia Cardíaca
A Cirurgia Cardíaca é especialidade capacitada para realização de cirurgias em 4 frentes básicas:
• Cirurgias cardíacas a céu aberto com circulação extra-corpórea (CEC) adulto;
• Cirurgias cardíacas pediátricas para tratamento de cardiopatias congênitas;
• Transplante cardíaco; (todas caracterizando procedimentos de alta complexidade e de grande porte);
• Implante de dispositivos de estimulação cardíaca artificial - marcapassos, desfibriladores, ressincronizadores
que caracterizam procedimentos de média complexidade e pequeno ou médio porte).
Unidades que fornecem atendimento em cirurgia cardíaca :

cardiologia.

– HBDF (Hospital de Base do Distrito Federal) – SESDF;
– ICDF (Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ) = Contrato de complementação de serviço em

Até fevereiro de 2015 não havia realização habitual de cirurgias cardíacas de grande porte com Circulação Extra
Corpórea CEC- adulto, havendo apenas cinco cirurgias realizadas no primeiro trimestre de 2015.
Nos meses que sucederam, informa- se a seguir a estatística da unidade, tendo em vista ter sido mantida a
oferta de apenas um ou dois horários de sala cirúrgica por semana, quando oferecidos,sendo que na maioria das vezes não
houve horários disponíveis para realização de cirurgias de alta complexidade:
Total de cirurgias realizadas em 2015 : 42 cirurgias
As cirurgias cardíacas pediátricas (também classificadas como cirurgias de grande porte ou de alta
complexidade) foram suspensas no HBDF há aproximadamente 3 anos, após complicação com criança operada. A UTI/Ped
referiu a falta de recursos pós-operatórios adequados como ecocardiograma e ecocardiografista treinado com disponibilidade
de 24h, falta de suporte continuado e ininterrupto exames de laboratório e de medicações, falta de prontidão para realização de
exames radiológicos na UTI, o que tem sido amplamente corrente no HBDF nos últimos anos, e que colocava em risco
pacientes pediátricos já em condição crítica. As cirurgias cardíacas pediátricas foram descontinuadas desde então.
Com relação aos transplantes cardíacos, houve confecção de protocolo para início da realização de tais
cirurgias, mas nunca foram iniciadas devido à falta de estrutura pós-operatória adequada como, por exemplo, falta de suporte
hemodinâmico intensivo através de balão intra-aórtico (BIA), drogas inotrópicas necessárias e não disponíveis na SES/DF, a
continuada intermitência dos recursos de laboratório e de farmácia, o que colocaria em risco tal subgrupo de pacientes, além da
necessidade seguimento cardiológico especializado.
Com relação aos implantes de dispositivos de estimulação cardíaca artificial, realiza-se cirurgias divididas em:
• Implante de marcapasso cardíaco dupla-câmara
• Implante de marcapasssocardíaco câmara única
• Trocas de gerador de marcapassos
• Implante de marcapassomulti-sítio para insuficiência cardíaca
• Implante de marcapasssomulti-sítio com cardiodesfibrilador implantável (CDI)
• Implante de CDI
• Outras: reposicionamento de eletrodo, plastia de loja de gerador, etc.
No último ano, conforme previamente reportado, realizamos 612 procedimentos para implante e/ou troca de
dispositivo de estimulação cardíaca artificial.
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Em 2015, foram realizadas 394 cirurgias, o que corresponde a aproximadamente metade do nº de cirurgias
realizadas em 2014. Esta queda substancial do número de cirurgias realizadas ocorreu pela diminuição de horários de centrocirúrgico disponíveis devido à falta de pessoal de enfermagem para apoio em sala e, ao fato de que 4 das 5 escopias terem
apresentado defeito, sem que tenham sido reparadas até o momento, restando apenas 1 escopia que atende às unidades de
Ortopedia, Neurocirurgia, Urologia e Cirurgia Cardíaca
Problemas
Motivos pelos quais as cirurgias cardíacas tem diminuído ano a ano podendo ocasionar o fechamento da
unidade em 2016:
 Redução drástica do número de horários cirúrgicos oferecidos pela instituição para realização de
cirurgias cardíacas, chegando ao número mencionado acima de 1 ou 2 horários semanais, quando possuía-se 10 (dez) horários
semanais, tornando possível a realização de 1 ou 2 cirurgias cardíacas semanais, o que está muito aquém da necessidade dos
pacientes em aguardo por procedimentos.
 Escassez de recursos humanos nas especialidades: enfermagem, anestesistas e perfusionistas.
 Falta de vagas de UTI - há uma UTI de pós-operatório para cirurgia Cardíaca com 6 leitos (imprescindível),
que foi desativada na última Administração, passando as vagas a serem reguladas. Conseguimos, posteriormente, que duas
vagas da UTI Coronária fossem disponibilizadas diretamente para os nossos pacientes cirúrgicos cardiológicos , o que está
resolvido no momento até levando-se em conta a mínima demanda de leitos que a Cirurgia Cardíaca tem solicitado, tendo em
vista o reduzido volume cirúrgico.
 Faltas de medicações, exames laboratoriais e materiais diversos
Como solução para reativação plena da Unidade de Cirurgia Cardíaca do HBDF, mesmo levando em conta as
dificuldades descritas, é preciso providências para solucionar as seguintes questões que têm impactado de forma crítica no
desempenho desta unidade:
São necessárias mais horas cirúrgicas para otimizar o funcionamento da unidade até o máximo ou próximo ao
máximo da capacidade operacional atual.
O HBDF é hospital terciário, cuja vocação para realização de procedimentos de alta complexidade se dá desde
sua fundação e onde sempre foram realizadas as cirurgias cardíacas no âmbito público. Pelas dificuldades exibidas, os
procedimentos foram progressivamente migrando para o ICDF, hospital privado conveniado, que deveria servir apenas de apoio
para a demanda reprimida gerada na SES/DF. Mas, ao longo dos anos o fluxo dos pacientes com necessidade cirúrgica foi
sendo transferido para aquele hospital e na atualidade, ele assumiu a quase totalidade de pacientes com necessidade de
cirurgias de grande porte, enquanto o HBDF, anteriormente hospital de referência, foi esvaziado de recursos, insumos para
manter a alta complexidade. E esta mudança de referência não resolveu a demanda, uma vez que a enfermaria e o pronto
socorro da cardiologia/HBDF, além dos outros Hospitais da Rede SES/DF continuam com ocupação máxima e com pacientes
internados aguardando cirurgias de grande porte por um longo período.
A SES tem por objetivo buscar meios de restaurar a capacidade operacional cardio-cirúrgica possível no HBDF,
de modo a ampliar o atendimento à população e a diminuir o custo gerado em hospital privado/conveniado que é
significativamente superior àquele da instituição pública, atitude que está em concordância com a lei de responsabilidade fiscal
no âmbito que nos compete. Mas, na atual situação, a SES encontra-se inerte diante de problemas tão graves e estruturais,
sem possibilidade de mudança a curto prazo, e sem recursos para atender a demanda de pacientes.
Gastroenterologia
Os profissionais da Gastroenterologia da SES-DF encontram-se nos seguintes hospitais: HBDF, HRAN, HRT,
HRG, HRSM, HRC, HRS.Atualmente o corpo clínico de gastroenterologistas da SES-DF é de 47 médicos.
Atividades desempenhadas no âmbito da Coordenação de Gastroenterologia durante o ano de 2015:
– Participação na organização e promoção de eventos para capacitação de médicos na área de
Gastroenterologia como o II Congresso de HEPATOLOGIA do Centro-Oeste promovido pela Sociedade Brasileira de
Hepatologia em parceria com essa coordenação ;
– Elaboração de protocolos clínicos em conjunto com os colegas médicos da especialidade no âmbito da rede
da SES-DF nas diversas patologias da Gastroenterologia ;
– Elaboração e entrega à SES do Plano Distrital da Especialidade visando à diminuição da demanda reprimida
identificada com medidas urgentes como: a adequação de estrutura física dos hospitais, organização dos fluxos e aumento do
número de gastroenterologistas da rede ;
– Elaboração e desenvolvimento do programa de testagem de hepatite crônica C no Distrito Federal – parceria
entre a GAD/SAS, GRMH/SAS e a associação brasileira dos portadores de hepatites – ABPH.
– Implementação de fluxograma para o atendimento ambulatorial e realização de exames complementares
com definição de áreas de abrangência dos Hospitais Regionais no atendimento ambulatorial, endoscópico eletivo e pareceres
de pacientes internados da área de Gastroenterologia.
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Pneumologia
A especialidade de Pneumologia tem o atual quantitativo de 23 médicos. As unidades que fornecem
atendimento em pneumologia: HBDF, HRAN, HRS, HRG, HRT E HRC tem pneumologistas lotados. HRAN, HRT, HRC, HRPa –
tem clínicos que por terem especialidade em pneumologia fazem atendimento em pneumologia.
Ações realizadas:
– Manutenção do atendimento aos pacientes com indicação do uso de ventilação não invasiva através de
protocolo clínico aprovado pela CPPAS/SAS/SES com a reserva de aparelhos( CPAP/BIPAP) e máscaras da última ata de
registro de preços vencida em dezembro/2014. Esta-se atualmente com aproximadamente 250 pacientes em uso e em 2015
foram incluidos aproximadamente 70 pacientes.
– Manutenção do atendimento dos pacientes com deficiência de alfa 1 antitripsina com ambulatório de
referência no HRAN, onde também é feita a administração da enzima para os casos avaliados conforme o protocolo.
Atualmente estão em uso da medicação 9 pacientes.
– Protocolo Clínico de assistência para o paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, aprovada pela
Comissão de Protocolos da SES-DF em junho/2014: iniciou-se em 01/10/2015 a transferência da dispensação de
medicamentos . Existe atualmente aproximadamente 1500 pacientes sendo assistidos.
– Aprovação do protocolo clínico para assitência aos pacientes portadores de hipertetensão arterial pulmonar.
– Aprovação do protocolo clínico de oxigenioterapia domiciliar.
Cirurgia Pediátrica
A Rede SES/DF disponibiliza à população três serviços de Cirurgia Pediátrica:
HMIB : A Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) com 14 leitos
hospitalares é Referência única da Rede às malformações neonatais (recém nascido cirúrgico)
HBDF : A Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Base (HBDF) com 12 leitos hospitalares é referência
única da rede ao trauma pediátrico.
HCB : A equipe de cirurgia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) participa da RAS
oferecendo assistência cirúrgica ambulatorial de baixa complexidade à criança e ao adolescente, através da cessão de
horas da equipe de cirurgia pediátrica do HBDF (60Horas/semana) e HMIB (6horas/semana)
As duas unidades, do HMIB e HBDF, respondem pela assistência a toda a população pediátrica do DF e entorno
e exercem atividades ambulatoriais de atendimento clínico/diagnóstico, tratamento cirúrgico eletivo/ambulatorial e atendimento
cirúrgico de emergência/urgência.
Salienta-se que o cuidado cirúrgico pediátrico de urgência e emergência não traumática foi regionalizado entre
os dois serviços (HMIB e HBDF) visando garantir o acesso oportuno da população alvo.
Em 2011 o sonho da construção de um Hospital especializado no atendimento à criança e ao adolescente tornase realidade e com a inauguração do Bloco I do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) um novo ponto de atenção
surge nesta Rede de Assistência, cuja proposta é de prestar assistência especializada em pediatria e em cirurgia pediátrica em
caráter ambulatorial.
Na atual conjuntura não se consegue garantir nem mesmo o acesso, continuo e ininterrupto às duas portas de
urgência/emergência da Rede.
O déficit de Cirurgião Pediatra na SES é de 800 horas, ou seja 40 profissionais com carga horária de 20 horas,
para permitir a utilização de toda a capacidade operacional da SES nos setores de atuação da Cirurgia Pediátrica.
A especialidade oferece Programa de Residência Médica em apenas uma regional: HMIB. O HBDF, fechou em
2016 sua oferta de vaga para residência em consequência da reduzida oferta de sala cirúrgica.
A criticidade do contexto deficitário de recursos humanos e da falta de estabelecimento da linha de cuidado da
criança que requer avaliação, orientação e intervenção cirúrgica determinou a constituição de um Grupo de Trabalho com a
finalidade de construção dos Fluxos Assistenciais para a Especialidade de Cirurgia Pediátrica, em especial para atendimento de
Urgência e Emergência.
O diagnóstico situacional e a proposta de intervenção para garantir o acesso oportuno, humanizado e de
qualidade às crianças que requerem avaliação, orientação e intervenção na Especialidade de Cirurgia Pediátrica da Rede-SES
foi o resultado do trabalho preliminar do GT assim constituído.
Atualmente na SES/DF a falta de insumos para a prática da especialidade ocorre algumas vezes por
desorganização e complexidade dos registros dos mesmos no sistema da SES/DF, de tempo exíguo dos coordenadores que
poderia ser otimizado com a retirada da atribuição de confecção de Termos de Referência. Definindo apenas a especificação
técnica do material ou insumo necessário além de avaliar a qualidade do que foi adquirido, qualificando o gasto público.
Cabe ressaltar que muito do desabastecimento ocorre por falta real do insumo, ou matéria prima, além da
demora na tramitação dos processos de compra, com uma burocracia exacerbada, que por vezes paralisa o funcionamento.
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Existe um grave problema em relação à falta de manutenção dos aparelhos e equipamentos com possibilidade
de comprometimento da segurança do paciente.
Oftalmologia
A especialidade de Oftalmologia conta hoje com 88 médicos oftalmologistas lotados nos seguintes hospitais:
HBDF, HRT, HRAN,HRAS, HRS, HRC, HRG, HRGu. Destes 88 oftalmologistas, 3 estão cedidos. Além dos hospitais das SES,
o HUB também encontra-se regulado pelo SISREG (sistema de regulação e agendamento de consultas), absorvendo também
uma parte da demanda da SES/DF.
Além do atendimento ambulatorial realizado pelos hospitais: HBDF, HRT, HRAN, HRGu, HRG, HRP, HRC e
HRS, há também em funcionamento 3 Pronto Socorros nos seguintes hospitais: HBDF, HRT e HRAN, além de pronto
atendimento no HRG.
O HBDF se constitui no hospital terciário da rede, tendo material humano capaz de realizar cirurgias em todas
as subespecialidades. São realizadas cirurgias de catarata, glaucoma, estrabismo, plástica ocular, transplante de córnea,
cirurgias de superfície ocular, além dos traumas oculares oriundos do pronto socorro. É realizado também aplicação de
antiVGF-A (ranibizumabe) de acordo com protocolo da SES. Atualmente, apesar de termos profissional apto para a realização
de vitrectomias, estas cirurgias não estão sendo realizadas por falta de insumos. Possui atendimento de emergência 24h e
programa de residência médica credenciada pelo MEC e CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia). Está em andamento para
aquisição de ponteira de guilhotina, insumo indispensável para realização de cirurgias vítreo-retinianas.
Para atendimento à demanda da Coordenação de Transplante de Córnea está sendo finalizado Termo de
Referência para aquisição de material cirúrgico para realização dos transplantes de córnea.
O HRT é um hospital secundário, e em alguns procedimentos é também terciário. Realiza cirurgias de catarata,
glaucoma, estrabismo, plástica ocular, transplante de córnea, cirurgias de superfície ocular. Possui atendimento de emergência
24h. Dentre os procedimentos ambulatoriais realizados pelo hospital cita-se fotocoagulação a laser, constituindo-se em um
hospital para atendimento de retina clínica.
O HRAN é um hospital secundário, realizando cirurgias de catarata, glaucoma, estrabismo, plástica ocular,
transplante de córnea, cirurgias de superfície ocular. Possui atendimento de emergência 24h. Faz parte também do protocolo
para aplicação intraocular de ranibizumabe.
Neurocirurgia
Conforme planejamento das coordenações prévias da neurocirurgia elaborou-se um projeto de criação de outra
unidade de neurocirurgia no âmbito da SES/DF para realização de cirurgias eletivas principalmente de pacientes com
neoplasias, no Hospital Regional do Paranoá uma vez que o hospital já comporta a cirurgia de mão e nervos periféricos e
cirurgia de coluna. Este planejamento ainda não se concretizou e houve a criação apenas do serviço de cirurgia de mão e de
coluna no HRPa. Por conseguinte, a demanda de pacientes neurocirúrgicos aumenta a cada dia, a demanda está livre e/ou
judicializada se tornando difícil cumprir em tempo hábil as ordens judiciais e a necessidade desses pacientes. A especialidade
necessita que esta nova unidade seja criada ou que haja pactuação com outros hospitais públicos fora do âmbito da SES.
Há necessidade de recursos humanos e aumento do número de períodos eletivos disponibilizados à
Neurocirurgia no HBDF pois com os horários disponíveis, e ademais houve diminuição destes horários (em agosto de 2015
foram operados pela unidade 69 pacientes pela emergência e apenas 3 em cirurgias eletivas) e o defeito no único
aparelho de tomografia do pronto socorro torna o planejamento da coordenação da especialidade de neurocirurgia instável
pois a cada mês gera um consumo e demanda diferente do outro, uma vez que vários procedimentos dependem deste
aparelho.
Assistência Intensiva
Por ser um ano atípico em que permaneceu sob Decreto de Estado de Emergência na Saúde em todo o ano
corrente de 2015, vigente até 19/01/2016, as diretrizes foram: manter o maior número de leitos de UTI e Homecare em
operacionalização sempre respeitando a qualidade, resolutividade e segurança da assistência intensiva.
No ano de 2015 a SES/DF dispõe de 400 leitos de UTI, sendo 353 leitos próprios e 47 leitos não próprios, sendo
36 contratados e 11 conveniados, que somados aos 107 leitos de cuidados intermediários neonatais totalizam 507 leitos
destinados aos cuidados dos pacientes críticos.
Na última atualização estão inativos 86 leitos de UTIs próprios sendo assim especificados: UTI Pediátrica – 13;
UTI Neonatal – 5; UTI Adulto- 68.
No início do ano de 2015 a assistência intensiva desenvolveu um plano de ação para otimizar o acesso dos
pacientes críticos que necessitavam de assistência intensiva, isto é, de atendimento em UTI. Foram definidos 04 eixos de ação:
EIXO I- POLÍTICA DE EGRESSOS, EIXO II- QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTENSIVA, EIXO IIITOMADA DE DECISÕES BASEADA EM EVIDÊNCIAS/INDICADORES, EIXO IV - EDUCAÇÃO PERMANENTE.
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No eixo I as principais ações foram:
 Priorizar a implantação da portaria GM 2809/2012 que tece sobre a organização dos cuidados prolongados
para retaguarda à rede de atenção às urgências e emergências (RUE) e às demais redes temáticas de atenção à saúde no
âmbito do sistema único de saúde (SUS) com o objetivo de ampliar leitos de retaguarda para os egressos das UTIs.
 Ampliar o serviço de atenção domiciliar de alta complexidade – SAD-AC.
 Incrementar a desospitalização do paciente prematuro através da integração da atenção básica e do serviço
de atendimento domiciliar na terceira (3ª.) Etapa do método canguru
 Fortalecer os nirs ( núcleos internos de regulação
 Garantir o funcionamento dos cuidados progressivos neonatais permitindo a vacância de leitos intensivos
através transferência do neonato para leitos de menor complexidade (leitos intermediários convencionais e canguru)
assegurando a continuidade da assistência neste período segundo as normas do ministério da saúde.
 Otimizar o transporte sanitário interhospitalar
No eixo II as principais ações foram:
 Formalizar os contratos de manutenção de equipamentos médicos, atualmente sem funcionamento por
problemas relacionados à falta de manutenção corretiva e preventiva
 Formalizar os contratos de manutenção de equipamentos médicos, atualmente sem funcionamento por
problemas relacionados à falta de manutenção corretiva e preventiva
 Integrar o serviço de gestão de leitos, atualmente parcialmente eficiente, com as chefias médica e de
enfermagem das utis, direg e geai, através de informação diária por meio eletrônico
 Treinar toda equipe de reguladores de leitos, quanto à utilização dos critérios acima mencionados, através
de um programa de educação permanente.
 Divulgar para todas as unidades demandantes de leitos de uti, ministério público e setores afins a nova
portaria após sua publicação
No eixo III as principais ações foram:
 Disponibilizar para a rede SES-DF ferramenta de ti que atenda as necessidades de gestão: avaliação,
monitoramento das unidades que prestam assistência ao paciente crítico, que emitam relatórios gerenciais com informações
qualificadas.
No eixo IV as principais ações foram:
 Desenvolver parcerias com universidades, faculdades, associações médicas
Atenção domiciliar de alta complexidade - Homecare
O serviço de Homecare permaneceu suas atividades com 40 leitos de assistência domiciliar de paciente
ventiladores dependentes e gastrostomizados. No início do ano, com um número menor de pacientes devido a transição de
empresas prestadoras do serviço.
O quantitativo de pacientes assistidos pelo Homecare no ano de 2015 foi o seguinte: janeiro 31,Fevereiro
31, Março 33,Abril 38, Maio 38, Junho 38, Julho 39, Agosto 40, Setembro 41, Outubro 41, Novembro 40, Dezembro 39 ( há 01
paciente que é mandado judicial).
Devido à falta de disponibilização de recursos humanos específicos para a liberação dos leitos de UTI
permanecem as pendências visto que as ações a serem adotadas para a resolução deste problema não se cumpriram pelos
motivos relacionados abaixo.
 Impossibilidade de renovação dos contratos temporários.
 Não priorização de aumento de carga horária dos Técnicos de Enfermagem;
 Impossibilidade de nomeação de novos profissionais médicos concursados por absoluta falta de candidatos
nas áreas de Neonatologia e Medicina Intensiva adulto;
 Poucos médicos da especialidade de Medicina Intensiva Pediátrica;
 Quantidade de Horas Extras reduzida;
Alimentação e Nutrição
No ano de 2015, a alimentação e nutrição realizou atividades que visaram a estruturação e implementação de
ações relacionadas ao fornecimento regular de refeições para os Hospitais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades
de Pronto Atendimento (UPAS), Hospitais Dia, Unidades Mistas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
conforme a Portaria n°116/2010, de 05 de agosto de 2010, que são as “Normas Técnicas para Fornecimento e Controle de
Refeições e Gêneros Alimentícios nas Unidades Hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do DF”.
De janeiro a dezembro, foram produzidas e servidas 8.729.244 refeições, conforme apresentado abaixo:

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

758

Relatório Anual de Atividades 2015 – SES

Número de refeições servidas as Unidades de Saúde que compõem a Rede - SES/DF
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio (01 a 21)
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Quantidade de Refeições
696.101
620.640
761.187 783.774
555.034
774.260
749.989
787.087
759.511
633.105
698.855
681.890
8.501.433

Foram realizadas supervisões dos serviços prestados, com visitas periódicas às unidades de produção e com
controle de custos mensais, visando uma melhor utilização dos recursos públicos e uma melhor prestação de serviços à
população.
As dificuldades vivenciadas para uma melhor adequação das atividades relacionadas ao fornecimento de
alimentação hospitalar dentre elas: a falta de recursos financeiros suficientes para a execução contratual; as instalações
hospitalares (cozinha, lactário e laboratório de nutrição enteral) necessitando de reformas e ampliações, tendo em vista que, em
virtude da ampliação da Rede SES/DF, estas estruturas não acompanharam o crescimento do atendimento à população,
apresentando assim inadequações para o bom atendimento do serviço de saúde.
No tocante a estruturação das diretrizes de Alimentação e Nutrição no âmbito da SES-DF, a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição – PNAN, visa promover práticas alimentares e estilo de vida saudável nos serviços de nutrição na
Atenção Básica, monitorar a situação alimentar e nutricional da população do DF, prevenir e controlar os distúrbios nutricionais
e doenças associadas à alimentação e nutrição, bem como desenvolver a capacitação de recursos humanos em saúde e
nutrição, para indivíduos, famílias e comunidades.
Durante o ano as ações visaram a realização e participação de eventos de capacitação ou de troca de
experiências em alimentação e nutrição (seminários, oficinas, fóruns e conferências) bem como o apoio a estudos, pesquisas e
atividades de avaliação das ações da temática realizadas por instituições de ensino superior.
A Gerência de Nutrição é responsável por gerenciar o Grupo Condutor Central - GCC da Linha de Cuidado - LC
para Prevenção e Tratamento do Sobrepeso e da Obesidade no DF, conforme a Portaria nº 184 de 18/09/2014.
A referida LC está contemplada no Planejamento Estratégico do GDF dentro do eixo temático “Brasília
Saudável”, bem como no Plano de Saúde da SES/DF como LC prioritária junto à LC da Oncologia. O Plano de Ação será
apresentado para votação no Colegiado de Gestão da SES no primeiro semestre de 2016. O cronograma de implementação
dessa linha prevê o início da execução pela Região de Saúde Centro-Norte, com capacitação dos profissionais das Regionais
de Saúde da abrangência. As demais Regiões de Saúde serão habilitadas em sequência ao longo do próximo ano.
A Área de Nutrição na Atenção Básica inclui, ainda, a representação da SES-DF no Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional do DF – Consea - DF, na Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – Caisan – DF.
Também é responsável pelas ações de Educação Alimentar e Nutricional da SES-DF, envolvendo ações de promoção da
alimentação saudável para todas as fases do curso da vida e voltadas às famílias titulares de direito do Programa Bolsa Família
– PBF atendidas nas Unidades Básicas de Saúde – UBS.
Abrange, ainda, o gerenciamento das ações e Programas do Ministério da Saúde no âmbito do DF, a saber:
Programas de Suplementação de Micronutrientes quais sejam: Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A PNSVA/MS e Programa Nacional de Suplementação de Ferro - PNSF/MS; a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB,
em parceria com a Gerência de Ciclos de Vida, e a Vigilância Alimentar e Nutricional.
No tocante ao PNSVA, a SES/DF possui metas pactuadas com o Ministério da Saúde quais sejam: suplementar
60% das crianças de 6 a 11 meses do DF; e 50% das crianças de 12 a 59 meses do DF. O relatório emitido pelo Sistema de
Gestão do PNSVA, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, tem-se que a cobertura em 21/12/2015 de doses administradas foi
de 80% da meta para as crianças de 6 a 11 meses (Dose de 100.00UI) e para o público de 12 a 59 meses (Dose de 200.00UI)
foi de 78% da meta para a primeira dose e 34% da segunda dose anual.
A Coordenação do PNSF, nos meses de setembro e outubro, realizou 14 capacitações para a orientação da
conduta, as quais abrangeram 292 servidores, dentre nutricionistas, farmacêuticos, pediatras, obstetras e enfermeiros.
No que se refere a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil - EAAB, acompanhou-se e apoiou-se as oficinas de
capacitação e formação de tutores. Em 2015, 52 profissionais foram capacitados, totalizando 179 tutores. Nessa estratégia
levando o DF a ocupar o primeiro lugar no ranking dos estados brasileiros quanto ao número de Equipes de Saúde da Família
certificadas em UBS.
Ao longo do ano, foi implementado o Projeto Alimenta aí Galera – Adolescentes ligados na Alimentação, com o
objetivo de desenvolver ações de educação alimentar e nutricional entre adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal,
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voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, mediante a formação de profissionais da área da saúde e da
educação, com a formação de uma rede intersetorial envolvida com a promoção da alimentação saudável para adolescentes e
para as escolas do DF.
A alimentação e nutrição compõe o Grupo de Trabalho para a execução dessa atividade juntamente com a
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e a Universidade de Brasília – UnB, o qual foi responsável pela formação
de 35 profissionais.
Quanto ao Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, foram realizadas quatro
capacitações por demanda, tendo em vista que todas as Regionais de Saúde já apresentam profissionais capacitados na
operacionalização e alimentação das informações no SISVAN.
Para execução das ações supracitadas ligadas à Atenção Básica algumas dificuldades têm existido. A principal
delas está relacionada a execução do Fundo de Alimentação e Nutrição – FAN/MS - Fonte 138004001 (Portaria GM/MS
nº1.424/2008 e atualizado pelas Portarias GM/MS nº 1.738/2013 e Portaria GM/MS nº1.941/2014), o qual pode ser utilizado
para a elaboração de materiais para suporte aos profissionais da SES-DF (manuais, informativos, folhetos e banner). Apesar
dos esforços da atual gestão relacionadas as ações de nutrição para dar andamento aos projetos básicos planejados para
utilização dos recursos do FAN (repasse anual de R$100.000,00 do FS/MS ao FS/DF), não foi possível executar todo o recurso,
porque desde 2012, tramita na SES/DF o processo que se refere à contratação de empresa para a impressão de folders e
banners a serem utilizados nos serviços de nutrição na Atenção Básica. É de grande importância a conclusão desse processo,
pois as ações de prevenção e promoção da saúde auxiliam na redução dos agravos que irão onerar os serviços de maior
complexidade e para isso ações educativas são fundamentais. Assim para 2016 espera-se que este processo seja concluído.
O Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar (PTNED/SES/DF). Este é um programa de fornecimento
de fórmulas para fins especiais para uso em domicílio, regulamentado pela Portaria nº 94 de 20 de maio de 2009.
O PTNED atende pacientes com indicação de dieta via enteral (sonda nasogástrica / nasoentérica, gastrostomia
e jejunostomia) e alguns casos de suplementação oral, tais como: fibrose cística, epidermólise bolhosa congênita, erros inatos
de metabolismo (EIM), doenças disabsortivas, alergia à proteína do leite de vaca (APLV), pacientes desnutridos portadores de
doença renal crônica, SIDA, câncer gastrintestinal, de pâncreas, cabeça e pescoço e idosos desnutridos. A dispensação das
fórmulas aos pacientes ocorre mensalmente e é realizada pela Central de Nutrição Domiciliar (CNUD).
Em 2015, foram realizados os seguintes atendimentos para dispensação das fórmulas:
Número de pacientes atendidos pelo Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar – PTNED em 2015
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Número De Atendimentos
1240
1271
1363
1482
1432
1378
1648
1530
1481
1401
1340
991
16.557

Entre as principais dificuldades encontradas pelo PTNED, destaca-se a estrutura física da CNUD, que apresenta
condições precárias de atendimento ao público e espaço insuficiente para o estoque de fórmulas enterais, frascos e
equipamentos, aspectos constatados, inclusive, pela DIVISA/SVS/SES em inspeção realizada.
Portanto, a ampliação e adequação do espaço físico da CNUD deve ser uma prioridade da SES/DF em 2016, a
fim de, propiciar melhores condições de trabalho aos servidores e melhores condições de atendimento aos pacientes
cadastrados no PTNED. Reforça-se que a CNUD não foi contemplada no novo organograma da SES-DF, o que dificulta a
realização de ações voltadas ao seu aprimoramento.
Além disso, destaca-se a necessidade de manutenção de recursos financeiros para a execução do PTNED ao
longo de todo o ano, sem comprometer o bom andamento do Programa.
Assistência à Saúde Bucal
As ações de saúde bucal visam sempre contribuir e potencializar a equidade no acesso à desse serviço e, por
conseguinte melhorar as condições de saúde da população do Distrito Federal, levando em conta as normativas do programa
Brasil Sorridente, as metas pactuadas e a as possibilidades de atuação nos processos de trabalho em desenvolvimento.
A execução orçamentária não foi satisfatória devido a morosidade no andamento dos processos de aquisição de
material e equipamento odontológico, que não acontecem com menos de um ano de prazo. Houve neste ano muita dificuldade
por parte da Secretaria na cotação de preços dos itens dos processos odontológicos o que inviabilizou encaminhamento dos
mesmos para abertura de pregão eletrônico. Muitas empresas se negaram a retirar os empenhos por dificuldade de
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recebimento junto à SES. Além disso, o Decreto Governamental do início do ano cancelou a possibilidade de aquisição de
equipamentos que possuíam ATA vigente e inviabilizou a entrega de vários empenhos já realizados.
Foram adquiridas 95 Autoclaves Odontológicos, 246 Estabilizadores de Voltagem, 6 Mini-maçaricos, 74
Aparelhos de Profilaxia, 53 Bombas à Vácuo, 34 Consultórios Odontológicos, 94 Fotopolimerizadores, 8 Máquinas de Solda, 34
Amalgamadores e 33 Compressores Odontológicos.
Foram efetivadas as aquisições dos materiais para instalação do serviço da especialidade de Ortodontia no
HBDF, para pacientes que necessitam de cirurgia ortognática, e no HRAN para pacientes fissurados. A SES, ainda, iniciou
processo para contratação de um Laboratório para confecção de aparelhos ortodônticos a fim de suprir a demanda desses
novos serviços.
Outro serviço mantido e ampliado foi o Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, vinculado à
Unidade de Odontologia do Hospital Regional de Santa Maria, visando ser referência para o atendimento clínico, ambulatorial e
cirúrgico das patologias das áreas de competência, conforme Portaria n° 249 de 17 de dezembro de 2014.
Realizou-se, ainda, as seguintes ações de saúde bucal: a realização de Cursos de Capacitação para o
atendimento à Pessoa com Deficiência para 38 servidores Cirurgiões-Dentistas e Técnicos de Higiene Dental da SES/DF em
parceria com o Ministério da Saúde e UNASUS, a participação na Semana de Saúde Bucal em comemoração ao Dia do
Dentista com orientação em Higiene Bucal e distribuição de 6000 kits odontológicos preventivos, realizada no Conjunto
Nacional de Brasília, na Praça do Relógio em Taguatinga e no Centro da Ceilândia., a participação na 9ª. Conferência Distrital
de Saúde do Distrito Federal com stand de orientação preventiva e educativa odontológica, realizada no centro de Convenções
Ulisses Guimarães, a realização de Curso de Capacitação para o atendimento e rastreamento do Paciente com Câncer Bucal
do Hospital de Sobradinho para 50 servidores Cirurgiões-Dentistas e Técnicos de Higiene Dental da SES/DF, a realização de
Curso de Habilitação em Radiologia Odontológica para 24 servidores Técnicos de Higiene Dental da SES/DF. Realizado no
ETESB / FEPECS, a realização de Curso de Atualização Odontológica no Hospital de Taguatinga para 100 servidores
Cirurgiões-Dentistas e Técnicos de Higiene Dental da SES/DF, em diversas áreas do atendimento odontológico, a finalização e
aprovação do Protocolo de Especialidades Odontológicas – Ortodontia, junto à Rede SES, a criação de Grupo de Trabalho para
Evolução, Padronização e Treinamento da área de trabalho da Odontologia no SIS (Sistema Integrado da Saúde) e a realização
de Capacitação dos Coordenadores Regionais de Saúde Bucal no Sistema TAB-WIN.
O Gráfico a seguir mostra um aumento considerável das primeiras consultas dos pacientes em todas as
regionais. Entretanto ocorreu um aumento de notificação de consultas apesar de sabermos que ainda é subnotificada por falha
na compilação eletrônica dos dados por parte nos Núcleos de Controle de cada Unidade Regional. A Regional Norte teve uma
queda na população atendida neste tópico, pois passou a operar somente com o Sistema Track Care que não disponibiliza a
possibilidade de notificação e relatório do dado em questão.

Índices e indicadores da odontologia ano 2015
Quantidade De PRIMEIRAS CONSULTAS - COMPARATIVO POR REGIONAL
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Obs1: A regional de Ceilândia não aparece devido à inconsistência na apuração dos dados.

Houve um aumento significativo na Cobertura Populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde Bucal
devido a uma correção feita nos CBOs dos profissionais Clínicos Gerais que proporcionou melhoria no indicador em questão,
ultrapassando inclusive a Meta prevista para 2015. Entretanto é extremamente importante identificar que a partir de então há
necessidade de contratação de servidores e constituir novas Equipes para o aumento posterior deste indicador, inclusive
levando em conta o aumento populacional progressivo que nossas Regiões Administrativas apresentam.
Indicadores Pactuados com Ministério Da Saúde
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Indicador 4 - Cobertura Populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde Bucal
30,00%
28,89%

29,73%

29%

28,00%
2o Quad.

3o Quad.

Meta 2015

Quanto a Média da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada houve um decréscimo do índice
anteriormente alcançado no segundo quadrimestre por três motivos: a inexistência de kits de higiene oral para ações educativas
individuais ou em grupo que sustentam este indicador; a aposentadoria de um número significativo de servidores dentistas sem
a devida reposição do quadro de servidores desde 2011; e a greve dos servidores ocorrida no fim de 2015. Ressalta-se que
está em processo de aquisição os kits odontológicos com dificuldades de cotação de preços pois as empresas ainda estão com
receio devido aos atrasos de pagamento ocorridos em 2015.
Indicador 5 - Média da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada
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Quanto a este sexto indicador, o gráfico mostra que o indicador ficou abaixo da Meta, o que reflete
positivamente a qualidade das Ações em Saúde Bucal ofertadas pela SES/DF, que vem ampliando o acesso e as opções de
tratamentos odontológicos oferecidos à população. Visto que o objetivo deste indicador é quanto menor o número de exodontia
relativo ao de procedimentos, melhor a qualidade do Serviço prestado.

Indicador 6 - Proporção de Exodontia em Relação aos Procedimentos
4
3
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2
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Meta 2015

Obs.: Para todos os dados apresentados e planilhas construídas foram utilizadas as informações fornecidas pela
SUPRAC/SES até o final do mês de outubro/2015, visto que os dados levam até dois meses para estarem computados e
passíveis de avaliação.
Órteses E Próteses
As despesas com órteses, próteses, e materiais especiais, vêm crescendo por diversos motivos, para abastecer
a Rede SES, entre eles, podemos citar, o incremento de novas tecnologias médicas, o aumento da solicitação de exames
complementares, o envelhecimento da população, entre outros.
Há uma tendência à continuidade do aumento das aquisições nos próximos anos, o que impacta diretamente na
equação de custos sobre as receitas do governo e os gastos com o investimento em saúde, que demandam a utilização de
OPME’s, nos procedimentos cirúrgicos, bem como, promover o atendimento dos pacientes portadores de necessidades
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especiais, possibilitando sua integração à sociedade, melhorando sua qualidade de vida e permitindo a plena realização de
suas atividades diárias.
O avanço tecnológico nessa área tem sido expressivo, especialmente em algumas especialidades como
cirurgias ortopédicas, endovasculares e cirurgias cardíacas.
A SES forneceu, no período de janeiro a novembro de 2015, 5.964 órteses e próteses ambulatórias e 23.954
cirúrgicas. Nesse contexto, pode-se observar abaixo os números de AIH faturadas na Rede SES DF durante este período.
TOTAL
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Na atenção especializada continua a reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das fachadas do
prédio da Emergência do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF, mas encontra-se em ritmo lento pela escassez de
recursos financeiros.
Construções, Ampliações e Reformas
Descrição da Obra / Serviços – Reformas
Reforma da Farmácia Central do Bloco Administrativo e das Fachadas do Prédio da
Emergência do Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF
Elaboração de Projeto Executivo para reforma dos ramais alimentadores elétricos que
são supridos pela Subestação de Energia Elétrica do Prédio de Internação do Hospital
de Base do Distrito Federal - HBDF

RA / Local

Ação/Subtítulo

(*) % Cumprido

I

3223.0003

30%

I

4137.0001

Iniciada

1.3. Vigilância em Saúde

Objetivo Específico: 003 – Vigilância em Saúde – Atuar nos fatores desencadeantes, determinantes e
condicionantes de doenças e agravos, com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir, controlar, reduzir e eliminar
riscos e danos à saúde individual ou coletiva, bem como acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1260
1261
1262
1264
1265

Proporção de imóveis visitados para eliminação de
criadouros de Aedes aegypti em relação ao
número de imóveis existentes no DF
Proporção de coletas realizadas para análises da
qualidade da água para consumo humano
Proporção de população canina e felina vacinada
Proporção de casos de Doenças de Notificação
Compulsória Imediata (DNCI), encerrados em até
60 dias após a notificação
Cobertura
vacinal
com
a
vacina
tetravalente/pentavalente em crianças menores de
um ano

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

%

39,1

31/01/11

Mensal

%

76,88

31/12/10

Mensal

%

49,71

31/12/10

Anual

%

82,17

31/12/10

Trimestral

%

91,2

31/05/11

Trimestral

1266

Percentual de Regionais com Plano de Promoção
de Saúde - PPS implantado

%

-

-

Semestral

1267

Proporção de exames laboratoriais realizados em
amostras biológicas encaminhadas ao LACEN de
interesse da vigilância epidemiológica

%
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80

80
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46,55

-
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Desejado

80
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83

85
136
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Fonte da
Informação
SISFAD/ DIVAL
SISAGUA/
DIVAL
DIVAL
SINAN/ DIVEP

Desejado

95

95

95

95

SI-PNI

Alcançado

99,8

97

80,50

77,90

SINASC/ DIVEP
SAPS
GEDANT/
DIVEP

Desejado

20

40

60

80

Alcançado

33

54

73

73

Desejado

100

100

100

100

Alcançado

100

100

100

100

LABTRACK/
LACEN
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Denominação do Indicador

1268

1269
1270
1271

1272
1273
1274

Proporção de ensaios de controle de qualidade de
produtos – alimentos, águas, medicamentos,
saneantes e cosméticos – em amostras pactuadas
com as diretorias de vigilância sanitária e
ambiental do DF
Nº de notificações de agravos à saúde do
trabalhador
Número de aparelhos emissores de radiação
ionizante cadastrados em uso no Distrito Federal
Nº de Licenças sanitárias emitidas para
estabelecimentos de interesse da vigilância
sanitária do DF
Propor. Equip. Saúde da Família e de Agentes
Comunitários da Saúde com ações integradas de
prevenção e controle da dengue sobre equipes
existentes
Nº de Semanas Anuais de Prevenção da Dengue
realizadas (>=5)
Proporção de cura nas coortes de casos novos de
tuberculose pulmonar bacilífera

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

%

100

31/12/10

Anual

Unidade

1562

31/12/11

Anual

Unidade

100

31/12/10

Mensal

Unidade

6324

31/12/11

Anual

%

-

-

Anual

Unidade

4

31/12/11

Anual

%

81,80

31/12/11

Anual

1275

Proporção de cura de casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes

%

90,70

31/12/11

Anual

1276

Proporção de registro de óbitos com causa básica
definida

%

98,4

31/12/11

Quadrimestral

1277

Taxa de Incidência de AIDS em menores de 5
anos

%/100.000

2,12

31/12/11

Anual

1278

Número absoluto de óbitos por dengue

Unidade

3

31/12/11

Anual

1358

Proporção de análises realizadas em amostras de
água para consumo humano quanto aos
parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e
turbinez

%

-

-

Mensal

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

100

100

100

100

Alcançado

100

100

100

100

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

1.640
1.814
100
9

1.722
1722
100
80

1.808
1.478
100
35

1.898
2.081
100
8

Desejado

6.640

6.956

7.273

7.589

Alcançado

6.038

5.709

5.167

5.531

Desejado

12,50

25

-

-

Alcançado

8,6

8,6

-

-

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

5
7
85
72,6
85

5
33
80
69,90
90

5
28
81
74,40
90

5
9
82
81,90
90

Alcançado

89,9

91,60

86,70

78,30

Desejado

95

95

95

95

Alcançado

98,6

99,63

98,40

98,70

Desejado

2,6

2,6

2,6

2,6

Alcançado

0,51

0,48

0,47

1,7

Desejado

3

3

3

3

Alcançado

1

9

18

9

Desejado

-

-

-

31

Alcançado

-

-

-

95,37

Fonte da
Informação

LACEN

SINAN/CEREST
DIVISA
DIVISA
DIPRODE/
SAPS e
DIRAPS
DIPRODE/SVS
SINAN/DIVEP
SINAN/DIVEP
SIM/DIVEP

SINAN/DIVEP

SINAN/DIVEP

SISAGUA/
DIVAL

No ano de 2015, a Subsecretaria de Vigilância à Saúde – SVS visando cumprir sua missão de “Analisar a
situação de saúde da população do Distrito Federal e seus determinantes, bem como recomendar e adotar ações de promoção
à saúde e medidas oportunas de prevenção dos agravos de controle, em consonância com os princípios do SUS”, desenvolveu
múltiplas ações de vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, em saúde do trabalhador e coordenou o Laboratório Central
de Saúde Pública para a população do DF.
No que se refere à saúde do trabalhador, foram desenvolvidas várias ações preventivas e cuidou dos
profissionais que sofrem com problemas de saúde decorrentes do trabalho. A SES atuou buscando constantemente a
promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores. Para 2016, pretende-se, com as ações educativas, reduzir cada vez mais a
incidência de agravos relacionados à saúde do trabalhador.
Quanto às atividades de vigilância ambiental, atuou-se na inspeção, controle e orientações acerca da Dengue,
Chikungunya, Zika Vírus (foco - mosquito), Raiva, Leptospirose, Leishmaniose, roedores, morcegos, pombos, pardais, vetores
e outras zoonoses. No ano de 2016, a proposta é de empenhar esforços na mobilização social, com fins de intensificar o
combate ao criadouro e ao mosquito transmissor Aedes aegypti, bem como em outras ações na vigilância ambiental.
No que diz respeito à vigilância epidemiológica, monitorou-se de forma contínua e coletou-se sistematicamente
os dados sobre doenças e agravos que afetam a população do DF. Para 2016, busca-se aprimorar a análise do quadro dessas
doenças e fatores de risco, com o objetivo de controlar sua propagação e agravos.
Em relação à vigilância sanitária, no ano de 2015, foram realizadas várias diligências, por meio de inspeções,
fiscalizações e ações educativas nas áreas de medicamentos e correlatos, serviços de saúde, controle sanitário de alimentos.
Em 2016, almeja-se ampliar o fortalecimento das atividades da Diretoria de Vigilância Sanitária.
Quanto ao LACEN, para 2016, ratifica-se sua corroboração na vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, a
exemplo do executado em 2015, que foram as análises laboratoriais de média e alta complexidade relacionadas às
necessidades diagnosticadas no âmbito da vigilância em saúde, além de realizar exames laboratoriais para diagnóstico e
controle de mais de 30 doenças transmissíveis.
Contudo, há necessidade de fortalecimento do corpo técnico, a saber, área meio e fim, a área de pessoal
padece de quantitativo, o que dificulta a progressão de ações. Com o fim de amenizar tais problemáticas, realizou-se parcerias
com diversos órgãos, a saber, Polícia Rodoviária Federal, SEST/SENAT, UnB, Corpo de Bombeiros, Secretarias do GDF e
entorno, bem como Órgãos Federais, possibilitando um avanço na qualidade dos serviços prestados à população em diversos
segmentos.
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A perspectiva para 2016, é a de fortalecimento no quantitativo do corpo técnico, bem como investimento na
capacitação de pessoal, o que refletirá diretamente na quantidade e qualidade das ações desenvolvidas por esta Subsecretaria.
Centro Distrital de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST
O Centro Distrital de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest-DF) atua como centro articulador e
organizador das ações em Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde do DF, apoiando a efetiva implementação da
Política Nacional da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT), que foi habilitado pelo Ministério da Saúde por intermédio
da Portaria GM/MS nº 387, em 10 de dezembro de 2003.
Além do Centro Distrital, existem dois Centros Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador, os quais
foram habilitados no DF pela Portaria GM/MS 122, de 18 de março de 2009. Na Região de Saúde Sul, tem-se o Cerest Sul, que
contempla as Regionais de Saúde do Gama e Santa Maria, onde está situada a sua sede. Na Região de Saúde Norte, tem-se o
Cerest Norte, que passará a funcionar na Região Sudoeste, com área de abrangência populacional de Taguatinga, Samambaia,
Recanto das Emas, Águas Claras e Vicente Pires. Esses Cerest Regionais também estão vinculados à Diretoria do Cerest-DF.
A missão do Cerest-DF é “planejar, coordenar e articular ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
do trabalhador, segundo os princípios e diretrizes do Ministério da Saúde, em conformidade com o Plano Estadual de Saúde do
Trabalhador, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e realização pessoal e social dos trabalhadores do Distrito
Federal” e tem como visão “ser um centro de excelência em atenção à saúde do trabalhador, nas áreas de promoção,
prevenção, acompanhamento, ensino e pesquisa”.
A tabela abaixo apresenta a distribuição de notificações por agravo relacionado ao trabalho, no ano de 2015:
Agravos relacionados ao trabalho
Acidente de Trabalho Grave
*PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico
Dermatose Ocupacional
Intoxicação Exógena (Cerest) **
LER/DORT
Câncer Relacionado ao Trabalho
PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído
Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho
Pneumoconiose
TOTAL
Fonte: SINAN/DF, 30 de dezembro de 2015.
*Os acidentes ocorridos no PETI estão inseridos no total de Acidentes de Trabalho Grave.
** Desde 1º de julho de 2012 esta-se utilizando o Banco de dados da SVS.

Total de notificações
819
480
353
185
87
76
74
06
01
2.081

Neste ano foram realizadas 109 ações educativas, envolvendo 4.098 trabalhadores pertencentes aos diversos
ramos de atividades produtivas: trabalhadores rurais, indústria e comércio e construção civil, incluindo temas como agravos de
pele relacionados ao trabalho, intoxicação exógena, perda auditiva induzida pelo ruído, transtornos mentais relacionados ao
trabalho e outras áreas de interesse assim como profissionais que atuam com estes trabalhadores.
O Cerest-DF, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o SEST/SENAT são parceiros no evento “Comando de
Saúde nas Rodovias” (CSR), direcionado a caminhoneiros condutores de veículos interestaduais e transportadores de cargas.
Nos quatro eventos que ocorreram neste ano participaram 442 motoristas. Revisada a ficha nacional utilizada nesses eventos,
com a participação do Ministério da Saúde.
A Universidade de Brasília (UnB), com a parceira do Cerest-DF, inseriu neste ano de 2015, 49 alunos da
graduação no campo de prática, tendo como objetivo a realização de levantamento dos dados epidemiológicos para a
identificação do perfil de saúde e de acidentes de trabalho dos trabalhadores do DF.
O Programa de Vigilância dos Agravos de Pele Relacionados ao Trabalho (Vigipele) teve um destaque nacional,
com a produção de vídeo institucional realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região, além da realização de Curso de
Formação de Multiplicadores sobre o Programa Vigipele, para servidores que atuam na saúde do trabalhador no Estado do
Ceará.
Em outras ações, destaca-se a reformulação dos projetos executados pelo Cerest-DF, visando a elaboração de
metas e indicadores passíveis de avaliação e monitoramento, bem como a implantação de inspeções de ambientes e processos
de trabalho, em parceria com a Diretoria de Vigilância Sanitária/SVS/SESDF, Superintendência Regional de Trabalho e
Emprego, órgão do Ministério do Trabalho e Previdência Social e Universidade de Brasília.
Participação na elaboração da “Cartilha Saúde do Motorista Profissional do Transporte Coletivo Rodoviário
Urbano de Passageiros”, do Comitê Interinstitucional de Promoção da Segurança e Saúde do Trabalhador em Transporte
Rodoviário do Distrito Federal – CISTRANS.
Elaboração de Boletins Epidemiológicos sobre Acidentes de Trabalho e Acidentes com Material Biológico, em
parceria com a Universidade de Brasília.
Divulgação das ações desenvolvidas pelo Cerest-DF nas mídias sociais da SES/DF.
Vigilância Ambiental
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A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais, relacionados às doenças ou
outros agravos à saúde.
Para os fatores de risco biológicos, as principais atribuições envolvem a prevenção de doenças e controle por
meio da vigilância entomológica e da vigilância das zoonoses, com ações de intervenção, monitoramento e orientações quanto
ao controle de vetores transmissores de doenças e reservatórios, respectivamente. As ações estão concentradas no controle da
dengue, febre amarela, febre maculosa, leishmaniose, além do controle de animais peçonhentos.
A Vigilância Ambiental de Vetores, Animais Peçonhentos e Ações de Campo desenvolve ações relativas aos
fatores biológicos, especialmente as medidas para o controle, intervenção, monitoramento e orientações de vetores
transmissores de doenças e reservatórios, principalmente quanto o vetor da Dengue, o Aedes aegypti, uma vez que a vacina
para a doença foi disponibilizada recentemente.
Resultado

Ações

2014
1.411.450
104.269
164.168

Número de imóveis inspecionados para controle do vetor da dengue
Número de imóveis tratados com larvicida para controle do vetor da dengue
Número de aplicação de inseticida peridomiciliar com bomba costal
Número de aplicação espacial de inseticida a ultra-baixo volume (UBV) realizada no
mês de referência.
Número de armadilhas de oviposição instaladas
Fonte: DIVAL, Dez/2015

2015
2.049.060
173.223
179.677

Variação
45,17%
66,13%
9,45%

726.891

807.699

11,12%

480

111

-76,87%

Ao longo do ano, são previstos pelo menos 4 ciclos de visitas nos imóveis existentes do Distrito Federal.
Considerando que o total de imóveis (Dados do programa de visitas domiciliares da Dengue no Distrito Federal –
Reconhecimento Geográfico/DIVAL) é de 750.000, conforme dados do programa de visitas domiciliares da Dengue no Distrito
Federal, para os 4 ciclos, o total de visitas previstas é de 3.000.000 no ano. A meta estabelecida foi de 80% das visitas
previstas, totalizando, para os 4 ciclos, 2.400.000 visitas no ano.
Por meio do Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti, um método de amostragem que tem como
objetivo principal a obtenção de indicadores entomológicos, de maneira rápida, podemos realizar o direcionamento operacional
das ações de controle para as áreas infestadas. Assim, os imóveis das áreas apontadas com maior risco ou em alertas de
surtos são priorizados e trabalhados por mais de um ciclo, daqueles programados ao longo do ano. A Tabela acima demonstra
ações de controle da dengue.
A aplicação espacial de inseticidas a Ultra Baixo Volume (UBV) durante o ano de 2015 atingiu 1.828.326 ml de
calda.
Indicador

Meta

2014

2015

Alcance da
Meta

Variação
(2014/2015)

Proporção de imóveis inspecionados em pelo menos 04
ciclos de visitas domiciliares para o controle da Dengue

2.400.000 visitas.

1.411.450

2.049.060

85,38%

45,17%

Nas ações de Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti. – LIRAa, foram realizadas 27.281 visitas
para o primeiro ciclo, as quis aconteceram no período de 12 a 16/01/2015. No segundo ciclo foram realizadas 26.084 visitas, no
período de 23 a 27/03/2015. No terceiro ciclo foram realizadas 26.408 visitas, no período de 06 a 10/07/2015, no quarto ciclo
foram realizadas 26.630 visitas no período de 29/09 a 02/10/2015, conforme demonstrado na Tabela abaixo.
Atividades
Número de LIRAa realizados
Número de imóveis visitado no LIRAa
Fonte: DIVAL, Dez/2015

Variaçâo
2014
4
106.822

2015
4
106.403

0
-0,39%

Para o controle da Chagas são realizadas visitas a cada 15 dias nos 65 Postos de Informações de Triatomíneos
– PITs distribuídos em escolas públicas rurais e Centros de Saúde. Outras atividades são apresentadas na tabela abaixo.
Atividades
Número de visitas aos Postos de Informações de Triatomíneos - PITs
Quantidade de triatomíneos identificados/examinados
Quantidade de domicílios com triatomíneos positivos para doença de Chagas
Número de borrifações domiciliares para o controle vetorial da doença de Chagas

2014
995
258
5
12

Variação
2015
759
54
0
09

-23,72%
-79,07%
-100%
-25%

Quanto ao monitoramento da Febre Amarela são realizadas capturas de culicídeos em áreas silvestres
consideradas de risco para a transmissão, conforme Tabela abaixo. São quatro áreas fixas previamente eleitas, sendo
realizadas mensalmente de 3 a 5 inspeções em cada área.
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Atividades

2014
132
132

Número de inspeções realizadas em áreas de risco para transmissão de febre amarela
Número de capturas de culicídeos realizadas
Número de áreas com registro de morte de primata não humanos onde foi realizada
investigação entomológica

Variação
2015
149
149

3

15

12,88%
12,88%
400%

Foram realizadas 100% das inspeções previstas mensalmente nas áreas eleitas com a coleta dos culicídeos
que estão aguardando análise.
As ações de Vigilância e Controle de Animais Peçonhentos no DF são realizadas durante as inspeções
domiciliares, com capturas nos ambientes internos e externos dos imóveis, visando reduzir a infestação, conforme Tabela
abaixo.
Atividades

2014
1.211
449
413
-

Número total de imóveis inspecionados para escorpião
Número total de espécies de escorpiões recebidos/coletados e identificados
Número total de espécimes de Tityusserrulatus recebidos/coletados e identificados
Número de imóveis inspecionados para aranhas

Variação
2015
970
219
101
9

-19,90%
-51,22%
-75,54%

A Vigilância Ambiental de Zoonoses é responsável pelo desenvolvimento das ações de controle de zoonoses
como leishmaniose visceral, leptospirose, hantavirose, febre amarela, doenças transmitidas por pombos e especialmente as
medidas para o controle da Raiva, com monitoramento e orientações, bem como campanha de vacinação antirrábica.
Além da estratégia de campanha, a DIVAL conta com 07 (sete) postos fixos de vacinação localizados nos
Núcleos Regionais de Vigilância Ambiental, que realizam o atendimento diário às necessidades da população, estes são:
Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Recanto das Emas, Sobradinho e Taguatinga Sul, além da Sede Central na
própria DIVAL.
Atividades
Número de gatos vacinados com a vacina antirrábica
Número de cães vacinados com a vacina antirrábica
Número de animais (cães e gatos) recolhidos/entregue/capturados suspeitos de raiva,
agressivos , com suspeita de outras zoonoses ou em estado de sofrimento.
Número de diagnósticos para raiva realizada na população canina e felina
Número de diagnóstico para raiva realizada na população bovina, equino, morcego, ovino,
primata não humano e outros
Número de diagnóstico para raiva realizada de outras UF na população canina felina,
bovina, equino, morcego, ovino, primata não humano e outras espécies

2014
13.339
94.840

Variação
2015
1.430
8.351

-89,28%
-91,19%

1.289

1.093

-15,20%

240

229

-4,58%

310

341

10%

607

878

44,64%

O Ministério da Saúde preconiza que sejam vacinados 80% da população de animais (cães e gatos) ao ano.
Para uma população de 2.789.761(Dados da Gerência de Informação e Análise de Situação em Saúde - GDF/SES/SVS), a
população estimada de cães é de 334.771 e de gatos é de 33.477. Totalizando um número de 368.248 animais (cães e gatos)
existentes no Distrito Federal.
A meta para a vacinação de cães e gatos é de 80%, totalizando 294.598 cães e gatos, para a vacinação
somente de cães o total é de 267.816. Em 2015 não foi realizada a companha de vacinação antirrábica em razão do não
fornecimento das doses de vacina pelo Ministério da Saúde, todavia foi contabilizada a vacinação ao longo do ano, na sede da
DIVAL e nos Núcleos Regionais.
Indicador pactuado PPA, DIVAL/SVS, 2015
Indicador

294.598

2014
108.149

%
7%

Resultado
2015
9.781

3,32%

Variação
-90,95%

267.816

94.840

5%

8.351

3,11%

-91,19%

Variação
2015
1
4

300%

Meta

Proporção de população canina e felina vacinada
Proporção de cães vacinados na campanha de
vacinação antirrábica canina
Fonte: DIVAL, Dez/2015
Atividades

Número de casos humanos de Leishmaniose visceral notificados para DIVAL
Número de inspeções realizadas em imóveis a partir de casos humanos de
Leishmaniose visceral notificados para a DIVAL
Número de inquéritos sorológicos caninos realizados em áreas com caso humano de
Leishmaniose Visceral notificados
Número de amostras analisadas para diagnóstico de Leishmaniose Visceral
Número de animais reagentes e Leishmaniose Visceral

22014
.837
0
..378
13

%

3.819

-0,47%

21

110%

3.982
450

17,88%
8,96%
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Atividades
Número de casos humanos de leptospirose notificados e investigados para DIVAL
Número de casos humanos de hantavirose notificados e investigados para a DIVAL
Número de primatas não humanos coletados com suspeita de febre amarela,
necropsiados, enviados para o Instituto Evandro Chagas.

Relatório Anual de Atividades 2015 – SES
Variação
2015
24
33,33%
2
100%

2014
18
1
-

77

-

Quanto às demandas da população, relativas a roedores e pombos, todas foram atendidas.Além das atividades
de investigação no local, foram realizadas ações educativas através da distribuição de panfletos no local, e esclarecimento do
cidadão solicitante da demanda. Foram realizadas todas as investigações para os casos humanos de leptospirose notificados.
Para as ações de vigilância de febre amarela não tiveram primatas positivos para o agravo.
Para os fatores não biológicos as ações são voltadas para a vigilância por meio do monitoramento da exposição
de agravos decorrentes de fatores químicos e físicos, com parâmetros baseados na: qualidade do ar, do solo e da água para
consumo humano; bem como aqueles decorrentes de acidentes com produtos químicos perigosos e desastres naturais.
Ações
Coletar 96 amostras de água para consumo humano relacionada a agrotóxicos em 9 comunidades rurais.
Monitoramento em 100% do Sistema de Abastecimento de água do Plano Piloto 66 sistemas); com
inspeções e coletas de amostras (200 amostras) de água para consumo humano em locais estratégicos
Monitorar 8 pontos específicos com mechas de Swab.
Monitorar 100% dos mananciais programados (25 pontos). Coletar 1 amostra por manancial programado.
Inspecionar 66 Sistemas de Abastecimento de água da Caesb
Inspecionar 47 soluções alternativas coletivas de abastecimento de água
Realizar 1.500 amostras de água para os parâmetros de CRL, turbidez, coliformes totais
Boletins VIGIAR – DF com informações ambientais, meteorológicas e de saúde
VIGISOLO: áreas cadastradas com suspeita de contaminação química no DF

2014
48

2015
28

Variação
-41,67%

325

1.216

274,15%

70
64
66
47
1.739
24
22

146
102
66
47
1.216
12
33

108,57%
59,37%
0
0
-30,07%
-50%
50%

O Núcleo de Educação Ambiental em Saúde desenvolve atividades educativas com o objetivo geral de
promover o acesso à informação acerca de ações preventivas e de controle de vetores e reservatórios transmissores de
zoonoses. As atividades são desenvolvidas em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, atendendo a comunidade
em geral, desde a comunidade vinculada à Administração pública até a particular, seja urbana ou rural.
As atividades educativas desenvolvidas são realizadas por meio de palestras, exposições dialogadas (stands),
apresentações teatrais, paródias e ações de manejo ambiental e bloqueio de transmissão de agravos e elaboração de projetos
de cursos, conforme Tabela abaixo.
As atividades são desenvolvidas conforme as necessidades identificadas a partir de índices, como os
divulgados pelos Relatórios de Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti - LIRAa, casos registrados no SINAN online,
casos conhecidos pelos demais técnicos e levados ao nosso conhecimento; ou a partir de uma provocação como um pedido
feito por documentos oficiais.
Ano
2015

A

Reunião

Palestras
33

179

Stands

Teatros
139

Capacitação de Multiplicador mirim
115

1

Vigilância Epidemiológica
As atividades da Vigilância Epidemiológica tem como objetivo proporcionar o conhecimento, a detecção e a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
Casos de Doenças Imunopreveníveis notificados e investigados em moradores do DF, 2015
Doenças Imunopreviníveis
Sarampo
Rubéola
Síndrome da Rubéola Congênita
Tétano Acidental
Doença Meningocócica
Outras Meningites
Paralisia Flácida Aguda
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
Coqueluche
Varicela**
Total

2015*
Notificados
21
54
18
2
9
192
8
103
100
1.544
2.051

Investigados
21
54
18
2
9
192
8
103
100
--507

*Dados de 2015 parciais, acesso em 11/01/2016.
** Agravo somente de notificação.
Fonte de dados: SINAN e SINAN_INFLUENZA.
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Casos de Doenças Transmissão Hídrica e Alimentar notificados e investigados em moradores do DF, 2015
2015*

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar

Notificados
139
24
4
167

Leptospirose
Hepatite A
Febre Tifoide
Total
*Dados de 2015 parciais, acesso em 11/01/2016.
Fonte: SINAN.

Investigados
110
24
4
138

Total de vacinas aplicadas no DF em 2015
Vacinas

2015*
1.048.455
29.796
710.984
1.789.235

Vacinas de Rotina
Vacinas Especiais
Campanhas
Total Geral
*Dados parciais, acesso em 11/01/2016
Fonte: SIPNI/APIWEB

Em 2015, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza aconteceu no período de 04 a 22 de maio
2015. Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, foram vacinados os trabalhadores de saúde, os
povos indígenas, as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), as
gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Ao todo foram vacinadas
590.444 pessoas, 97,0 % da meta estipulada pelo Ministério da Saúde.
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite em 2015, foi realizada no mesmo período da
Campanha de Multivacinação para Atualização de Caderneta de Vacinação, no período de 15 a 31 de agosto. Ao todo foram
vacinadas107.122 crianças,contra a Poliomielite, 58,3 % da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Na vacinação contra o
HPV, em meninas de 9 a 13 anos de idade foram feitas 13.418 doses.
Ações desenvolvidas em relação às ações de promoção à saúde prevenção das DANT em 2015
Ações realizadas

Público alvo

Resultados

Comunidade
Científica
e
Apresentação do Plano Distrital de Promoção da Saúde no
01 seminário realizado para público de
representante da saúde da SES-DF e
Seminário de Promoção da Saúde desenvolvido na UNB
aproximadamente 20 pessoas
MS
02
eventos
centralizados
para
Apoio a realização de eventos alusivos ao Dia Mundial da Saúde
População do DF e servidores da aproximadamente 1000 pessoas e 10 ações
nas regionais de saúde de Sobradinho, Planaltina e Recanto das
SES-DF
desenvolvidas nas UBS do Recanto das
Emas
Emas
Grupo de idosos do CS 01 – Guará
Realização de atividade educativa sobre qualidade de vida e
População do DF e servidores da 01 atividade realizada para público de
prevenção das DCNT
SES-DF
aproximadamente 50 idosos
Mini-Estágio Linha de Cuidado em Serviço de Referência para
Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, 01 Mini-Estágio
Atenção Integral a Crianças, Adolescente e suas Famílias em
Paraíba e Pernambuco
15 pessoas
Situação de Violência Sexual
Profissionais de saúde responsáveis
Supervisão das ações do Projeto Jogo de Cintura no Itapoã
01 visita de supervisão realizada em 26-05
pelo Programa
Elaboração de material informativo sobre Tabagismo alusiva ao Dia
População do DF e servidores da
Mundial Sem Tabaco (31 de maio) para o site da SES
01 material elaborado e divulgado
SES-DF
Elaboração de material educativo TUBETES sobre alimentação para População do DF e servidores da
01 material elaborado e divulgado
utilização em eventos de saúde
SES-DF
Realização de ação de promoção na alimentação saudável, em
parceria com CEREST, para promoção da saúde dos
caminhoneiros.
Visita Técnica da delegação de Moçambique nos serviços de Saúde
de Referência para Atenção Integral a Crianças, Adolescente e suas
Famílias em Situação de Violência Sexual – HMIB e Adolescentro
Participação de Visita Técnica aos serviços de saúde de João
Pessoa que atendem situações de violência
Campanhas/Sensibilização em datas comemorativas ligadas a
temática da Violência
Participação do 1º comando de saúde na rodovia visando à
prevenção de acidentes nas rodovias do DF.

População do DF

Ação com tubetes de alimentação realizada
em 19/08

Profissionais
de
Moçambique,
UNICEF, Profissionais do Ministério 01 Visita Técnica
da Saúde.
Profissionais de Saúde

01 Visita Técnica

População do DF e profissionais de
06 campanhas
saúde
Profissionais de Saúde, PRF,
120 pessoas
Universidade e motoristas.
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Ações realizadas

Público alvo

Resultados

Projeto Vida no Trânsito - Monitoramento semanal de análise dos
dados de acidentes com vítimas e mortes ocorridas no trânsito, com
Profissionais de Saúde, NUPACI,
objetivo de identificar os fatores de risco ou de proteção para futuras
52 encontros
DETRAN, DER
intervenções integradas visando à redução da morbimortalidade no
Trânsito no DF.
Organização e realização do Dia Mundial em Memórias das Vítimas Profissionais de Saúde, NUPACI,
do Trânsito. Sensibilização da população às mudanças de atitudes DETRAN, DER
Aproximadamente 1000 Pessoas
visando o a mobilidade segura.

Ações desenvolvidas em relação às ações de vigilância das DANT em 2015
Ações realizadas

Público alvo

Resultados

Monitoramento do Plano Distrital de Enfrentamento das DCNT

Ministério da Saúde

Enviado ao Ministério da Saúde 02 formulários
no período setembro a outubro

Monitoramento do Programa Academia da Saúde

Ministério da Saúde

Enviado ao Ministério da Saúde 02 formulários
(ação integrada a SAPS) no período de 01 a
23/05

Monitoramento das notificações de violência

População do DF, usuários da Rede
de Saúde da SES/DF e Rede de 1662 notificações registradas no SINAN.
Saúde Privada.

Boletim Informátivo nº 1 ano 2 sobre os dados de violência no
SINAN
Análise dos indicadores do PPA e COAP: Taxa de mortalidade
prematura pelas principais DCNT por Região de Saúde, Percentual
de Regionais com Plano de Promoção de Saúde - PPS –implantado
e unidades de saúde com serviço de notificação de violência
implantada.
Campanhas educativas em datas comemorativas ligadas a temática
da Prevenção de Acidentes de trânsito

População do DF e gestores

01 boletim

DIGEPLAN
Enviado a DIGEPLAN em 19/05

População do DF Profissionais da
Cerca de 1000 pessoas
SES-DF, educação, órgãos de
trânsito e ONG
Realização do II Fórum de monitoramento do projeto de ações
Fórum realizado em 02 e 03/07 com 40
Profissionais e gestores da SES-DF
estratégicas para enfrentamento das DCNT no DF
pessoas
Fonte: GEDANT,janeiro/2016

Ações desenvolvidas em relação às ações de capacitação sobre as DANT em 2015
Ações realizadas
Capacitações/palestras realizadas visando o controle das doenças

Curso de atualização em Promoção da Saúde e Vigilância das
DCNT
Realização de exposição dialogada no Ciclo de Debates - DIVEP
sobre a Vigilância das DCNT com participação de representante da
OPAS e NVEDNT
Participação de vídeo conferência sobre o atual panorama das
DANT e as ações do Ministério da Saúde

Público alvo

Resultados

Núcleo de controle de endemias: 18 palestras
Dengue , hantavirose Chagas , Febre 660 Participantes
maculosa, ZiKa vírus chikungunya ,
malária.
Profissionais de saúde de Sobradinho

01 curso realizado para 14 participantes

Profissionais de saúde da DIVEP

01 evento realizado para aproximadamente 30
pessoas

Gestores da saúde: estados e
01 evento com aproximadamente 50 pessoas
Ministério da Saúde

Palestra sobre a violência contra a Mulher Na frente Parlamentar

População em geral, deputados e
01 Palestra
gestores

Capacitação em Tabwin para vigilância das DANT

Servidores da GEDANT

Capacitação realizada em julho

População em geral

01 Palestra e 1 grupo

Participação como Palestrante e condutor de grupo no Simpósio de
Enfrentamento à Violência Contra Pessoas Idosas
Oficina de Construção de Roteiro de Atendimento a pessoas em
situação de violência
Curso Linha de Cuidado em Serviço de Referência para Atenção
Integral a Crianças, Adolescente e suas Famílias em Situação de
Violência Sexual
Curso Mobilidade Cidadã visando formar multiplicadores em
educação para o trânsito na promoção da cidadania e segurança
viária no DF.
Participação na construção de consenso “Oficina para Consenso de
Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes abaixo de 14
anos – Dignidade Sexual”.

Profissionais de Saúde que atendem 01 curso
nos PAVs
Profissionais de saúde das Regionais 01 curso
de Recanto das Emas e Samambaia
22 pessoas
Profissionais de saúde, educação, 02 cursos
órgãos de trânsito e ONG.
17 pessoas
Profissionais de Saúde

01 Oficina
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Ações realizadas

Público alvo

Resultados

Curso Mediação de Conflito

Servidores públicos com manejo de
02 cursos
intervenção na mediação de conflito

Curso de Comunicação Não Violenta

Profissionais de Saúde

02 cursos

População em geral, deputados,
01 Palestra
senadores e gestores
Distribuição de material educativo sobre
15 Regionais de Saúde e 10
Regionais de Saúde e Instituições da Rede protetiva
violência para a Rede de Saúde Pública e
Instituições da Rede protetiva
Rede Protetiva
Capacitações para a atuação nas situações de violência, e ficha de Profissionais de Saúde da rede
16 capacitações
notificação de violência interpessoal/autoprovocada.
pública e privada
Encontro Temático sobre as ações do Projeto Vida no Trânsito, com
informação sobre a Comissão de Análise de dados sobre as mortes
e vítimas do trânsito; elaboração de agenda para a organização da
Semana Nacional de Trânsito; Dia em Memória das Vitimas do Coordenadores
Regionais
de
01 encontro realizado
Trânsito e a 2ª Conferência Global com o objetivo de alinhar as DANT
propostas para estas agendas visando integrar as atividades e
tornar os danos causados às vítimas do trânsito visíveis para
consciência cidadã para a redução da morbimortalidade no Trânsito.
Oficina planejamento na Regional de Saúde - Sobradinho para a
Profissionais e gestores de saúde e
organização do comitê local do Projeto Vida no Trânsito com o
parceiros externos da Regional de 01 oficina realizada
objetivo de promover ações integradas à redução da
Sobradinho
morbimortalidade no Trânsito.
Fonte: GEDANT,janeiro/2016
Palestra sobre autor de Violência Sexual no Senado

Ações desenvolvidas em relação às ações de coordenação técnica das ações realizadas nas regionais de saúde
de DANT em 2015.
Ações realizadas

Público alvo

Realização de encontros com os Coordenadores regionais de DANT
do DF para coordenação técnica das atividades realizadas
Coordenadores Regionais de DANT

Resultados
12 encontros

Oficina planejamento na Regional de Saúde - Sobradinho para a
organização do comitê local do Projeto Vida no Trânsito com o Profissionais e gestores de saúde e
objetivo de promover ações integradas à redução da parceiros externos da Regional de 01 oficina realizada
morbimortalidade no Trânsito.
Sobradinho
Coordenação dos 21 Programas de Pesquisa, Assistência e
Vigilância em Violência da Rede Esperança.
Participação como Palestrante no encontro com os técnicos da
DIVAL á convite da referida Diretoria para discorrer sobre o tema da
importância da redução da morbimortalidade no trânsito com base
no perfil epidemiológico e os fatores de risco identificado nessa
área.
Articulação intersetorial e organização do Dia em Memória das
Vitimas do Trânsito visando a sensibilização intra e intersetorial para
a prevenção das mortes e sequelas graves ocorridas no trânsito
com o foco na mudança de atitudes no trânsito
Apoio a SES-DF para a participação da 2ª Conferência Global com o
objetivo de alinhar as propostas visando integrar as atividades e
tornar os danos causados às vítimas do trânsito visíveis para
consciência cidadã na redução da morbimortalidade no Trânsito.
Atendimento ao Adulto Autor de Violência Sexual - PAV ALECRIM
Fonte: GEDANT,janeiro/2016

Profissionais de saúde

15 reuniões, intervenções e matriciamento
01 encontro

Profissionais de saúde da DIVAL
População do DF Profissionais da
SES-DF, educação, órgãos de Aproximadamente 1000 pessoas
trânsito e ONG
Profissionais da SES-DF, educação, Aproximadamente – 2000 pessoas e 130
órgãos de trânsito e ONG
países
Usuários da Rede de Saúde.

49 atendimentos

Vigilância à Saúde
A Vigilância Sanitária realiza atividades normativas, de fiscalização e educação visando eliminar, reduzir ou
prevenir riscos à saúde da população do DF e têm como público alvo a pessoa física ou jurídica que compra, vende, consome,
presta serviços ou requer produtos e serviços de interesse direto ou indireto da saúde. Para tanto, destacam-se as principais
atividades desenvolvidas no ano de 2015.
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Atividade
 Serviços privados de alta complexidade
Inspeções em Controle de Infeccções hospitalares
Inspeções nos fornecimentos de água para Diálise
Inspeções em Clínicas de Cirurgias Plásticas
Inspeções em Serviços de Diálise
Inspeções em Ressonância Nuclear Magnética
Inspeções nos demais serviços hospitalares
 Serviços Públicos de alta complexidade
Inspeçõse nos demais serviços hospitalares
Inspeções em Controle de infecções hospitalares
Fonte: DIVISA, janeiro/2016

2015
1º Quadrimestre

2015
2º Quadrimestre

2015
3º Quadrimestre

2016
Total

06
02
04
06
04
08

08
18
13
06
04
48

07
04
10
07
03
49

21
24
27
19
11
105

03
04

78
12

28
04

109
20

Na área de alimentos desenvolveram-se diferentes atividades relacionadas ao controle sanitário dos alimentos
no âmbito do Distrito Federal, organizadas sob a continuidade dos Programas desenvolvidos no ano de 2014.
Foram destaques:
Atividade 2015
 Inspeçoes em atendimento ao Programa Distrital
de Inspeção em Cozinhas Industriais do Sistema
Penitenciário
 Inspeções em atendimento ao Programa Distrital
de Inspeção em Indústrias de Águas Minerais
 Inspeção em atendimento aos estabelecimentos
Alimentares na Torre de TV
 Investigações em apoio ás Investigações
Epidemiológicas de surtos de doenças transmitidas
por alimentos
 Inspeções realizadas em atendimento às unidades
da rede de Restaurantes Comunitários do DF
 Inspeções em atendimento aos eventos de grande
porte realizados no DF
Atendimentos de denúncias em estabelecimentos de
grande porte
 Reuniões para discussão da regulamentação da Lei
5.321/2914
Fonte: DIVISA, janeiro/2016

1º Quadrimestre

2ºQuadrimestre

3ºQuadrimestre

Total

07

03

07

17

06

06

04

16

01

0

0

01

02

01

03

06

17

0

0

17

09

08

08

25

04

0

0

04

06

0

0

06

Ações geradoras de Autos de Infrações
Atividade

2015
1º
Quadrimestre

2015
2º Quadrimestre

2015
3º Quadrimestre

TOTAL

02
403
89
91

319
138
38
0

311
14
29
0

632
555
156
91

Processos julgados em 1ª instância
Processos enviados à Dívida Ativa
Processos em re-exame do julgamento em 1ª instância
Comunicados de intempestividade
Fonte: DIVISA, janeiro/2016.

Ações desenvolvidas pela fiscalização da DIVISA/SVS.
Programas
Licenças sanitárias
Denúncias e reclamações
Inspeções sanitárias
Interdições
Relatório Técnico
Procedimentos Administrativos Autuados
Fonte: DIVISA,janeiro/2016.

Número de Ações
1º Quadrimestral 2015

Número de Ações
2º Quadrimestral 2015

Número de Ações
3º Quadrimestral 2015

TOTAL

2.244
1.314
10.275
79
164
480

2.316
719
10.742
100
207
89

971
965
8.711
48
204
63

5531
2998
29.728
227
575
632
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Outros Indicadores por quadrimestre de 2015
Indicador

1º Quadrimestre

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

TOTAL

2.158

2.199

1.784

6.141

04

08

0

12

100%

100%

100%

100%

Número de inspeções em estabelecimentos
de interesse à saúde realizadas pela VISADF.
Número de serviços de alimentação
selecionados pela VISA_DF vistoriados para
implantação do selo de qualidade
Percentual de municípios que executam as
ações de Vigilância Sanitária consideradas
necessárias a todos os municípios
Fonte: DIVISA,janeiro/2016.

Laboratório Central de Saúde Pública
O Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN – DF) é o coordenador da Rede Distrital de
Laboratórios, constituída por laboratórios públicos e privados, que realiza análises de interesse à saúde pública e possui as
competências de Laboratório de Referência Estadual – LRE definidas no art. 12 da Portaria GM/MS 2.031/2004.
Não obstante, um ambiente de maior dificuldade no decurso do exercício de 2015, com reflexos sobre o
desempenho de suas atividades finalísticas, em razão de procedimentos de revisão e renegociação dos contratos firmados,
inclusive com os fornecedores de insumos laboratoriais estratégicos, o LACEN realizou 532.926 exames/ensaios/análises.
1.4 – Assistência Farmacêutica

Objetivo Específico:004 – Assistência Farmacêutica – Proporcionar à população do Distrito Federal
acesso à assistência farmacêutica de qualidade e de forma integral, em todos os níveis de atenção.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade
de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

1280

Orçamento público liquidado
com aquisição de
medicamentos na SES/DF

%

72,12

31/12/10

Quadrimestral

1281

Unidades de farmácia na
atenção primária com
profissional farmacêutico

%

40,28

30/06/10

Quadrimestral

1284

Unidades de medicamentos
distribuídos para as unidades
de saúde da SES/DF

Unidade

280.837.507

31/12/11

Semestral

1304

Número de Leitos hospitalares
da SES/DF com Implantação
do Sistema de Distribuição por
Dose Individualizada

1359

Taxa de crescimento de
distribuição de medicamentos
padronizados para as
Unidades de Saúde da SES/
DF

%

%

39,30

0,26

30/06/12

31/12/11

Anual

Quadrimestral

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

80

90

90

90

Alcançado

77

74,84

56,15

73,05

Desejado

50

60

80

100

Alcançado

40,28

68

63,22

60,22

Desejado

286.727.102

292.461.644

-

-

Alcançado

590.026.338

0

-

-

Desejado

-

50

70

100

Alcançado

-

50,67

48,88

50,27

Desejado

-

-

1,5

2,0

0,92

1,7

Alcançado

Fonte da
Informação
Sistema de
informação
da SES/DF e
FSDF
SAPS/SES e
DIASF/SAS/
SES
Sistema de
informação
da SES/DF
(Alphalink)
Farmácias
Hospitalares
da SES/DF e
DIASF/ SAS/
SES
Sistema de
informação
da SES/DF
(Alphalink)

Ações de Assistência Farmacêutica
No ano de 2015, a assistência farmacêutica desenvolveu ações para promover a oferta de medicamentos e
produtos para a saúde e a melhoria nos serviços farmacêuticos prestados à população.
Nesse ano, as atividades relacionadas ao abastecimento da rede de produtos farmacêuticos, reforçaram-se com
continuidade dos contratos referente à locação dos imóveis destinados ao armazenamento de medicamentos e produtos para a
saúde. Além disso, encontram-se em tramitação o processo para realização da operação logística, que no momento encontrase sobrestado, em virtude da troca de governo e dos próprios gestores, em que aguarda um posicionamento quanto a
viabilidade econômica da contratação. A futura contratada ficará responsável pelo transporte e fornecimento de equipamentos,
mobiliários e mão-de-obra de carregadores, a sanar essas deficiências que prejudicam o desenvolvimento das atividades de
recebimento, armazenamento e distribuição nas Centrais de Abastecimento Farmacêutico da SES/DF.
No âmbito da assistência farmacêutica hospitalar, foi mantido o projeto para ampliar e melhorar o fornecimento
de nutrição parenteral, com a contratação da prestação do serviço de manipulação das fórmulas, tendo como requisito o
atendimento diário, incluindo feriados e domingos, o que não era possível de ser realizado de forma própria pela SES/DF,
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devido à falta de recursos humanos e deficiências estruturais das farmácias da rede. Novo processo foi autuado objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de manipulação e fornecimento de Nutrição Parenteral, como forma
complementar, enquanto a SES/DF estiver impossibilitada de atender a demanda dos pacientes internados que necessitam de
terapia nutricional parenteral nas unidades hospitalares da SES/DF, com sede em Brasília e Regiões Administrativas.
Quanto ao projeto de implantação do sistema de distribuição por dose individualizada nos hospitais, em 2015,
houve uma pequena melhora quando comparada a 2014, sendo que, em dezembro/2015, a cobertura foi de 50,27% dos leitos
hospitalares, frente à meta anual de 100%, e inferior ao resultado alcançado em 2013 (50,67%), frente a meta anual de 50%
(em 2013). Fator que impactou diretamente de forma negativa no projeto de implantação da dose individualizada foi a
publicação dos Decretos nº 36.245/2015, 36.246/2015 e 36.471/2015, os quais dispõem sobre o adiamento de procedimentos
licitatórios e contratações e sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal.
Dessa forma, não houve movimentação dos processos para aquisição de equipamentos e mobiliários para equipar as farmácias
da SES/DF, quais sejam: refrigeradores, carrinho hidráulico para pallets, estação de trabalho com bins para materiais e
medicamento, pallets dentre outros.
Apesar das dificuldades financeiras, foi possível informatizar as Unidades de Pronto Atendimento - UPA’s, o que
permitiu um melhor controle de estoque por parte das unidades de saúde, que consequentemente oferecem melhores
informações para a programação dos medicamentos, cujo consumo pode ser rastreado em virtude das baixas feitas pelo
sistema. O uso mais racional decorrente do melhor controle dos medicamentos que entram e saem nas Unidades de Pronto
Atendimento gera maior economia aos cofres públicos uma vez que o consumo, pedidos e transferências são monitorados via
sistema, o que permite desenvolver indicadores sobre o uso de cada medicamento e suas variantes ao longo do ano.
Em meio a falta de recursos para a efetiva implementação da dose individualizada, a assistência farmacêutica
encontrou na Farmácia Clínica uma alternativa mais econômica de racionalizar o uso inadequado de medicamentos, visando
oferecer aos pacientes o melhor tratamento possível diante do cenário crítico pelo qual se passa a saúde pública. Dessa forma,
a Diretoria de Assistência Farmacêutica/SAS, em parceria com a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde FEPECS, promoveu o 1º Curso de Atualização em Farmácia Clínica na SES/DF que teve por objetivo treinar os farmacêuticos
da SES/DF para o pleno desenvolvimento da atividade de Farmácia Clínica em consonância com o Plano de Enfrentamento à
Resistência Bacteriana. Além disso, em julho foi publicada a Portaria SES/DF nº 187/2015, a qual criou o serviço de farmácia
clínica na rede SES/DF.
No que tange às ações farmacêuticas na Atenção Primária, houve pequeno aumento no número de
farmacêuticos lotados nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, alcançando em dezembro/2015 60,22%das UBS, o qual foi
insuficiente par atingir a meta anual de 100%. Em 2013, a meta de 60% havia sido superada, visto que o resultado final foi de
68%. Contudo, em 2014, o percentual foi reduzido devido à abertura de novos serviços na Atenção Primária, como as Clínicas
da Família e Núcleos de Apoio à Estratégia Saúde da Família – NASF. Assim, para alcançar as metas de 2015, de 100%, foi
solicitado inúmeras vezes a nomeação de farmacêuticos. No entanto, diante do quadro de proliferação das bactérias
multirresistentes e da necessidade de fortalecer as ações da farmácia clínica, tomou-se como prioridade a lotação dos poucos
nomeados no nível de atenção hospitalar (hospitais e UPA’s), onde também é observado um déficit de profissionais
farmacêuticos. Além de tudo, foram lotados farmacêuticos e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – AOSD FARMÁCIA na
Gerência de Abastecimento Farmacêutico, para exercerem atividades inerentes ao armazenamento e distribuição de
medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros produtos para saúde.
Nota-se que em praticamente todas as etapas do ciclo da assistência farmacêutica – seleção, programação,
aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e orientação quanto ao uso racional do medicamento – há insuficiência de
servidores para execução dos serviços. Importante ressaltar que cerca de 40% das UBS não possuem farmacêuticos, o que,
além de estar em desacordo com a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 e Lei nº 13.021, de 8 agosto de 2014, as quais
exigem a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, podem comprometer o uso
racional de medicamentos, acarretando mau uso dos recursos financeiros e prejuízos à saúde da população.
Em termos orçamentários, em 2015, a assistência farmacêutica foi responsável pela execução de sete
programas de trabalho, os quais tiveram como despesa autorizada o valor de R$ R$ 245.457.710,00, sendo que desse valor
foram empenhados 95,77% e liquidados 72,68%. Destaca-se que, apesar dos bons resultados dos valores empenhados, o
orçamento autorizado mostrou-se insuficiente para atender a demanda, quando, por exemplo, comparando-se aos R$
252.097.383,00 autorizados em 2014 e aos R$ 270.690.357,54 que foram pleiteados no PLOA 2015. Contudo, houve um bom
desempenho nas atividades considerando que foram empenhados mais de 95% da despesa autorizada. Esse número
demonstra que os problemas no abastecimento vêm melhorando, quando comparado, principalmente, ao ano de 2014, em que
finalizou-se o ano tendo sido empenhado apenas 65,88% da despesa autorizada R$ 252.097.383,00. Comparando-se os
valores empenhados nesse ano, com a despesa autorizada do ano anterior, cerca de R$ 6.639.673,00 a mais, significaria um
percentual de empenho de 93,24%.
No entanto, apesar da melhora, a rede apresenta um quadro de desabastecimento significativo, mas que pode
ser superado ao se permitir a continuidade dos trabalhos que vem sendo realizados, considerando os progressos que foram
observados ao se confrontar os dados do ano de 2014 com o presente. Posto isso, é evidente a necessidade de se autorizar o
orçamento previsto no PLOA e que esse orçamento seja liberado no primeiro semestre do ano para que a SES/DF possa
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honrar com os programas e projetos planejados, a fim de proporcionar à população do Distrito Federal acesso à assistência
farmacêutica de qualidade, em todos os níveis de atenção, promovendo o uso racional de medicamentos.
No início de 2015, a Assistência Farmacêutica enfrentou dificuldades no que diz respeito ao abastecimento de
medicamentos na rede SES-DF. Isso foi fruto do cenário vivido a partir de outubro/2014 em que a SES-DF teve problemas nas
questões orçamentárias-financeiras. Foi notório que a Secretaria não conseguiu manter o pagamento dos fornecedores em dia,
situação que culminou com o não cumprimento das entregas de medicamentos pelas empresas, as quais tiveram como
justificativa o inadimplemento da SES DF. Se somado a isso, diversos pedidos de aquisição de medicamentos não foram
concluídos uma vez que a pasta estava desprovida de recursos para a emissão de empenho.
Nesse panorama, quando se iniciou a gestão do atual Governo, foi decretado estado de emergência na saúde
pública do DF (Decretos nº 36.279/2015 e 36.613/2015); medida que teve como objetivo contornar as situações calamitosas
vivenciadas na rede da SES-DF, principalmente no diz respeito ao abastecimento de medicamentos. Para explicar a situação,
podemos citar que alguns medicamentos como, por exemplo, antimicrobianos e analgésicos essenciais para os atendimentos
hospitalares estavam em falta.
Com o anseio de tentar oferecer soluções para a melhoria da saúde pública do DF, foi criado o Grupo de
Trabalho (Portaria nº 22, de 13/02/2015 – DO DF nº 34, de 18/02/2015) que teve como finalidade a adoção de medidas
necessárias visando dar celeridade aos processos de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares em
tramitação no âmbito desta Secretaria. Dentre as atuações do Grupo de Trabalho, pode-se destacar:
Juntamente com as Coordenações Médicas, os medicamentos padronizados na SES DF foram categorizados,
conforme os riscos determinados pela Governança: Catastrófico, Grave, Alto, Moderado e Baixo;
Foi definido o estoque em rede dos itens padronizados e, a partir disso, foi estabelecida a previsão da cobertura
de estoque;
Diariamente, o estoque dos itens considerados catastróficos era monitorado e era sinalizado quando havia risco
de desabastecimento. Além disso, a tramitação dos processos de compra emergenciais de itens catastróficos zerados foi
acompanhada rotineiramente;
Foi solicitada prioridade de andamento nos processos de compra dos itens de maior impacto na assistência, nas
fases de abertura de dispensa de licitação, pregões, pareceres técnicos e jurídicos, autorização de fornecimento e emissão de
empenhos;
Atas de Registro de Preços de outros órgãos foram pesquisadas na tentativa de realizar adesão ao invés de
conduzir processo de aquisição no âmbito da SES DF, tendo em vista que adesão era mais célere do que a finalização do
processo de aquisição na Secretaria;
Verificação e atuação nos casos de itens cujos empenhos para fornecimento não foram aceitos pelos
fornecedores ou em caso de ciência destes, estão com atraso na entrega;
As entregas na Farmácia Central e NUMEBE foram acompanhadas diariamente;
Foi realizada estimativa orçamentária para as compras de todos os medicamentos padronizados a fim de
garantir o abastecimento até o final de 2015;
Foi utilizada a estratégia de distribuição de insumos de acordo com o estoque informado no sistema e consumo
médio mensal, com grade de distribuição central.
Como resultado da atuação do Grupo de Trabalho, uma vez que o objetivo macro foi racionalizar o
abastecimento da rede, conclui-se que se obteve êxito visto que, proporcionalmente, houve maior reabastecimento dos itens de
maior impacto na assistência, ou seja, aqueles categorizados como catastróficos e graves. Tal objetivo foi atingido aliado à
efetiva celeridade da conclusão dos processos de aquisição regulares e emergenciais desses insumos, o que pode ser
evidenciado pelo maior número de Atas e dispensas de licitação publicadas no período.
Entretanto, percebe-se que ainda são necessárias mudanças estruturantes em todos os níveis envolvidos nas
aquisições geridas pela SESDF, incluindo alterações de fluxos, aumento do número de pessoal, capacitação e mudança de
paradigma, para que as aquisições de itens necessários à assistência à saúde sejam operacionalizadas de maneira técnica,
assim como tem sido, na grande maioria dos casos, desde a criação do Grupo de Trabalho.
No ano de 2015 as farmácias do componente especializado (antigo Alto Custo) realizaram 224.402
atendimentos. O quadro a seguir demonstra o quantitativo de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade – APAC e
Autorização Especial de Procedimento de Alta Complexidade – AEPAC emitidas no ano 2015, o que representa uma estimativa
dos atendimentos realizados nesse período. Vale destacar que os dados de janeiro, fevereiro e março estão em defasagem,
pois referem-se ao período com interrupção do serviço de internet, com prejuízo na computação dos dados de atendimentos
nos sistemas informatizados.
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Meses - 2015

Nº de APAC
9. 509
6.813
14.458
19.290
20.693
20.947
21.692
22.044
22.614
20.817
20.716
20.732
210.816

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Nº de AEPAC
1215
1311
972
908
856
718
1.593
1.374
1.635
1.305
899
800
13.586

O quadro abaixo mostra o quantitativo de agendamentos realizados no Sistema de Call-Center (FAE) em 2015.
O atendimento inicial é realizado nas unidades com data e horários agendados com o intuito de prestar atendimento
personalizado e humanizado aos pacientes.
Meses - 2015

Nº de agendamentos - FAE
3.552
2.893
3.473
3.069
2.993
3.123
3.329
3.027
2.918
3.201
3.283
3.317
38.118

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Quanto ao Núcleo de Farmácia Viva, o QUALÉ responsável pelo cultivo, produção e distribuição de fitoterápicos,
no ano de 2015 foram produzidos e distribuídos 21.503 fitoterápicos. Atualmente, o Núcleo de Farmácia Viva possui
abrangência de distribuição de seus 10 fitoterápicos farmacopéicos a 22 Unidades de Saúde da SES-DF assim distribuídas: 03
Hospitais, 17 Centros de Saúde; 01 Clínica da Família e 01 Estratégia Saúde da Família.
PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS NA SES/DF EM JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
Produto
Quantidade
(Unidades)

Alecrim Pimenta
200g

Babosa
200g

Erva Baleeira
200g

Confrei
200g

Boldo 30mL

173

269

221

36

1.785

Guaco
100mL, 30g,
30mL

Funcho

17.364

1.655

Total

30ml
21.503

Em maio de 2014, iniciou-se a apuração mensal dos atendimentos realizados pela Farmácia Ambulatorial
Judicial. Foi dada continuidade a esse trabalho e os números dispostos no quadro que se segue representam uma estimativa
do número de pessoas atendidas pela unidade no ano de 2015, sendo 2.905 atendimentos a usuários de medicamento que
foram adquiridos por meio de Ação Judicial, resultando uma média de 250 pessoas atendidas por mês.
Acerca das atividades da Gerência de Programação foi observada redução no número de processos de
compras emergenciais de medicamentos (indicador 1 – quadro abaixo), materiais de laboratório e material médico-hospitalar
quando confrontados os dados de 2013 e 2014, o que é considerado um êxito, pois reflete um maior sucesso dos processos de
compra regular, em que a Administração consegue efetivar suas compras sob melhores preços. Essa redução é importante
visto que as aquisições emergenciais não objetivam abastecer a rede de forma regular, ao invés disso, suprem as necessidades
das unidades de saúde por um período menor que seis meses e, muitas vezes, os preços ofertados pelos fornecedores são
superiores aos praticados nas aquisições regulares.
Quanto aos demais indicadores (2 a 7 – quadros abaixo), apesar de não estarem sob gestão direta da Gerencia
de Programação, é feito um acompanhamento diário dos processos de aquisição dos medicamentos e insumos a fim de manter
a rede sempre abastecida, evitando imprevistos, como por exemplo fracassos nos processos licitatórios.
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Percentual de itens
padronizados solicitados em
PAMs Emergenciais.
Medicamentos
Material Hospitalar
Material de Laboratório

Meta

Resultado 2º
Semestre 2013

Resultado 1º
Semestre 2014

Resultado 2º
Semestre 2014

10%
10%
10%

14,6%
11,9%
13,4%

12,2%
8,6%
5,2%

13,5%
13,6%
4,0%
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Resultado 2º
Resultado 1º
Semestre 2015
Semestre 2015
10,2%
5,8%
8,3%

2,88%
0,7%
3,3%

Para esse indicador foram considerados os itens inclusos em PAM’s Emergenciais emitidos de Julho de 2013 a
Dezembro de 2013, Janeiro de 2014 a Junho de 2014, Julho de 2014 a Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015 a Junho de 2015
(periodicidade semestral) em relação aos itens padronizados durante esse mesmo período. 2º Semestre de 2013:
Medicamentos: 129 itens; Material Médico-Hospitalar: 102 itens; e Material de Laboratório: 94 itens. 1º Semestre de 2014:
Medicamentos: 108 itens; Material Médico-Hospitalar: 74 itens; e Material de Laboratório: 34 itens. 2º Semestre de 2014:
Medicamentos: 120 itens; Material Médico-Hospitalar: 102 itens; e Material de Laboratório: 26 itens. 1º Semestre de 2015:
Medicamentos: 85 itens; Material Médico-Hospitalar: 44 itens; e Material de Laboratório: 47 itens.2º Semestre de 2015:
Medicamentos: 21 itens; Material Médico-Hospitalar: 5 itens; e Material de Laboratório: 20 itens. Para o total dos itens
padronizados dos Materiais de Laboratório foram desconsiderados os materiais de uso exclusivo do LACEN. Obs.: o número
total de itens padronizados no segundo semestre foi menor em decorrência da despadronização de diversos itens no primeiro
semestre, tanto medicamentos quanto materiais, cuja avaliação foi realizada pelas respectivas áreas técnicas.
Tempo do pregão.
Medicamentos
Material Hospitalar
Material de Laboratório

Meta
60 dias
60 dias
60 dias

Resultado 2º
Semestre 2013
72 dias
46 dias
100 dias

Resultado 1º
Semestre 2014
97 dias
101 dias
118 dias

Resultado 2º
Semestre 2014
106 dias
99 dias
127 dias

Resultado 1º
Semestre 2015
92 dias
75 dias
99 dias

Resultado 2º
Semestre 2015
39 dias
91 dias
81 dias

Para esse indicador foi considerado a média total do prazo da data da abertura da sessão do PE até a data da
assinatura da ATA em dias no período de Julho de 2013 a Dezembro de 2013, Janeiro de 2014 a Junho de 2014, Julho de 2014
a Dezembro de 2014, Janeiro de 2015 a Junho de 2015 e Julho de 2015 a Dezembro de 2015 (periodicidade semestral) em
relação ao número de pregões durante esse mesmo período.
Tempo do processo
regular.
Medicamentos
Material Hospitalar
Material de Laboratório

Meta
180
dias
180
dias
180
dias

Resultado 2º
Semestre 2013

Resultado 1º
Semestre 2014

Resultado 2º
Semestre 2014

Resultado 1º
Semestre 2015

Resultado 2º
Semestre 2015

276 dias

299 dias

237 dias

350 dias

181 dias

328 dias

429 dias

388 dias

440 dias

368 dias

712 dias

461 dias

595 dias

564 dias

538 dias

Para esse indicador foi considerado a média total do prazo da data da autuação do processo regular até a data
da assinatura da ATA em dias no período de Julho de 2013 a Dezembro de 2013, Janeiro de 2014 a Junho de 2014, Julho de
2014 a Dezembro de 2014, Janeiro a Junho de 2015 e Julho de 2015 a Dezembro de 2015 (periodicidade semestral).
A Comissão Central de Farmácia e Terapêutica - CCFT desempenhou um papel muito importante na avaliação
dos itens padronizados pela SES DF a fim de otimizar os gastos referentes à aquisição de medicamentos, acoplado à melhora
do acesso aos tratamentos de forma mais efetiva. Diante disso foram analisados e revistos os papéis de cada um dos
medicamentos padronizados, tendo como resultado a despadronização de 123 itens.

Atividades finalísticas concluídas e realizadas em 2015:
– Publicação da Nota Técnica de nº 2, que dispõe sobre normas relacionadas à prescrição e dispensação
ambulatorial de medicamentos da Média Complexidade da Assistência Farmacêutica;
– Criação do Grupo de Trabalho (Portaria nº 22, de 13/02/2015 – DO DF nº 34, de 18/02/2015) que teve como
finalidade a adoção de medidas necessárias visando dar celeridade aos processos de aquisição de medicamentos e materiais
médico-hospitalares em tramitação no âmbito desta Secretaria;
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– Elaboração e publicação da Portaria nº 187 de 23 de julho de 2015, que cria o Serviço de Farmácia Clínica,
nos Núcleos e na Gerência de Farmácia Hospitalar, nas Unidades Básicas de Saúde, nas Unidades de Pronto Atendimento e
nos demais serviços de saúde que demandarem da atuação do Farmacêutico Clínico;
– Realização de ações educativas para os profissionais de saúde: Promoção do Curso de Farmácia Clínica
para capacitação de farmacêuticos servidores da SES-DF para desenvolverem atividades referentes à farmácia clínica em seus
locais de trabalho, em parceria com a FEPECS, sendo 55 farmacêuticos capacitados no Módulo I e 31 farmacêuticos no Módulo
II;
– Revisão e atualização da REME-DF implicando na despadronização de 123 medicamentos, conforme
avaliação e julgamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT;
– Revisão dos fios cirúrgicos padronizados na rede, implicando na despadronização de 44 itens;
– Relançamento do fitoterápico “chá medicinal de guaco” (M. glomerata/M.laevigata), interrompido em 2000;
– Realização de ações educativas para os profissionais de saúde: Palestra sobre o Impacto Orçamentário das
Inclusões de medicamentos na Relação de Medicamentos Padronizados na SES/DF (REME/DF), com o apoio da Gerência de
Planejamento Orçamentário em Saúde/DIPPS/SUPRAC e Núcleo de Monitoramento, Acompanhamento e
Controle/GASAF/DIASF, com o objetivo de demonstrar as consequências das padronizações dos medicamentos e o impacto no
orçamento da SES;
– Implantação e treinamento do sistema de gestão Hórus Estratégico nos hospitais para a dispensação do
medicamento palivizumabe, em parceria com o Ministério da Saúde;
– Revisão dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica para atualização da
REME/DF, com a transferência da gestão do elenco desses medicamentos da SVS para a DIASF;
– Informatização das Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s da SES-DF.
Projetos em andamento
– Criação da página do Componente Especializado, visando ampliar o acesso dos profissionais e da
sociedade aos documentos pertinentes à execução do Componente Especializado, bem como disponibilização da lista dos
medicamentos fornecidos;
– Estudos de viabilidade dos projetos de descentralização do Componente Especializado nas regiões Gama e
Sobradinho;
– Elaboração junto as coordenações de especialidade médicas da SES protocolos estaduais para
medicamentos dispensados por AEPAC;
– Projeto de padronização e consolidação de normas e procedimentos dos serviços de Assistência
Farmacêutica nos hospitais da SES/DF, por meio de Grupo de Trabalho;
– Elaboração do Manual da Qualidade da Assistência Farmacêutica;
– Promoção da reestruturação física e de material das farmácias das Unidades Básicas de Saúde;
– Domesticação do cultivo das espécies vegetais medicinais: Maracujá azedo (Passiflora edulis) e Romãnzeira
(Punica granatum) com ênfase a produção dos fitoterápicos Farmacopéicos: Tintura de Maracujá (ansiolítico e sedativo leve) e
Tintura de Romã (Anti-inflamatório e antisséptico da cavidade oral);
– Classificação dos medicamentos padronizados na REME-DF conforme a curva A, B, C;
– Elaboração e publicação de Instrução Normativa da Dispensação de medicamentos antimicrobianos de uso
restrito nas farmácias hospitalares e UPA’s;
– Projeto de reestruturação da Logística de medicamentos e produtos para a saúde, visando à contratação de
carregadores, equipamentos e carros para a carga e descarga e transporte desses insumos da Farmácia Central para as
unidades assistenciais da rede SES
– Informatização das Farmácias das Unidades Básicas de Saúde;
– Criação do Grupo de Trabalho para o fortalecimento da Farmácia Clínica na Atenção Primária À Saúde
(Portaria nº 267, de 29/10/2015 – DODF nº 210, de 03/11/2015)
– Projeto de Arranjo Produtivo Local (Edital APL-MS Nº 01/2013) – “Núcleo de Farmácia Viva da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal: Ampliação da Oferta de Plantas Medicinais e Fitoterápicos à Atenção Básica em Saúde e
Promoção da Reintegração Social no Desenvolvimento da Cadeia Produtiva” contemplado pela Portaria nº GM/MS nº 2461, de
22 de outubro de 2013.
Dificuldades que interferiram na execução dos programas e projetos da assistência farmacêutica
Em 2015, os problemas que impactaram na execução dos programas e projetos foram, principalmente, a falta
de regularidade no abastecimento da rede, que decorre de alguns fatores, dentre eles: as deficiências na informatização das
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farmácias da rede SES/DF; a carência de recursos humanos para executar as tarefas específicas da Assistência Farmacêutica,
em nível central e nas unidades assistenciais; e os problemas encontrados nos processos de aquisição de medicamentos e
materiais médico-hospitalares, tais como: fracassos por preço, atrasos nas entregas e pedidos de cancelamento de empenhos
pelos fornecedores, morosidade dos processos de pesquisa de preço e de licitação. Mas, sobretudo, neste ano, o maior entrave
para o abastecimento da rede foi a indisponibilidade orçamentária, uma vez que foram feitos incessantes pedidos de
suplementação quando verificada a dotação orçamentária inicialmente autorizada. Ao final, verificou-se um notável êxito dos
gestores/servidores que buscaram a todo momento racionalizar as compras com o intuito de atender todos os casos com a
devida urgência. A partir dessas ações atingiu-se notáveis 96,25% de recurso empenhado na aquisição de medicamentos,
frente aos 65,72% de 2014.
Os valores liquidados não tiveram tanto êxito, tendo em vista que as aberturas de crédito ocorreram nos últimos
meses e dias do ano, como por exemplo o Decreto nº 37.022, de 28 de dezembro de 2015 e o Decreto nº 37.040, de 30 de
dezembro de 2015, as quais não permitiram concluir os pagamentos até o término do exercício, e que ainda podem representar
uma falsa ineficiência da Administração por deixar recursos em caixa, quando não analisadas as circunstâncias em que os
recursos foram liberados.
A falta de recursos humanos de nível médio, fundamental e farmacêuticos afeta as ações da Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica e nos Hospitais, tais como implantação da Dose Individualizada e a realização de serviços
farmacêuticos junto às equipes multiprofissionais e de assistência ao paciente. Quadro esse que se agrava com o vencimento
do concurso em setembro de 2015, mesmo diante da gritante necessidade, pelas restrições estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, a qual limitou as ações do Governo do Distrito Federal quanto a contratação de novos servidores.
Dessa forma, faz-se necessária abertura de novo concurso, para suprir a necessidade do quadro de pessoal da SES-DF.
Acerca das atividades de assistência farmacêutica nas regionais, para proporcionarmos melhores serviços à
população, é indispensável adequação e reforma das áreas físicas das farmácias e a contratação de farmacêuticos e de
servidores de nível médio, estes para atuar especificamente nas farmácias hospitalares e nas ambulatoriais (Centros de Saúde,
UPAS, Clínicas da Família, CAPS, Componente Especializado – Alto Custo e farmácias de Média Complexidade).
Por fim, outro importante problema para a assistência farmacêutica na SES/DF, tanto em nível de gestão quanto
na execução dos serviços à população, tem sido a informatização deficiente, que não alcança todas as unidades de saúde e
apresentam fragilidades como falta de relatórios de gestão, inconsistências nos dados gerados e vulnerabilidade no controle de
estoque.
A implantação da dose individualizada foi bastante comprometida com a publicação dos Decretos Nº 36.246, de
02 de janeiro de 2015 e Nº 36.471, de 30 de abril de 2015 onde ficou vedado, aos órgãos da Administração Pública Direta do
Poder Executivo no exercício de 2015, a assunção de compromissos que impliquem em gastos com aquisição de material
permanente, em valor superior a R$ 1 milhão por ano, medida a qual impactou todas as aquisições e implantação de novos
serviços na SES-DF.
Na parte de programação as principais dificuldades enfrentadas foram relacionadas ao mal desempenho do
sistema informatizado. As diversas inconsistências prejudicam o trabalho realizado pelos servidores uma vez que o sistema é a
principal fonte das informações utilizadas, as quais encontram-se com a veracidade dos dados comprometida. Esse tipo de
situação gera uma certa insegurança aos programadores, pois podem haver consequências futuras da utilização dessas
informações que eventualmente se encontravam incorretas no sistema e foram utilizadas como certas no período.
Em relação ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica o principal desafio enfrentado na
consolidação de programas e projetos em 2015 foi quanto à carência de recursos humanos para executar as ações. Diversos
projetos não foram concluídos no tempo estimado em razão do déficit de servidores, o que impossibilitou o deslocamento de
servidores do atendimento de pacientes para a finalização dos projetos citados. É importante destacar que a conduta
diferenciada dos atendimentos realizados no Componente Especializado, por possuir procedimentos padronizados de
atendimento, cadastro, dispensação, com diversas etapas e expressivo quantitativo de usuários, justificam a necessidade de
ampliação do quadro.
Outro grande problema é com relação ao Núcleo de Farmácia Viva - NUFARV, local que não é assistido por
informatização (computadores e internet), o que dificulta o acompanhamento dos processos de aquisição, abastecimento,
transferência, controle de estoque dentre outras funções. Isto faz com o NUFARV fique isolado das demais seções da SES-DF,
impossibilitando a celeridade e racionalização das atividades, gerando morosidade em todas as atividades atribuídas ao Núcleo
tais como: busca dos códigos SES, busca da relação de itens padronizados ou não no mesmo sistema Alphalinc,
acompanhamento da aquisição e abastecimento dos insumos farmacêuticos e embalagens, imprescindíveis para a produção
dos fitoterápicos farmacopeicos.
A resolução desses problemas é primordial para a realização dos projetos e programas de Assistência
Farmacêutica relativas à execução orçamentária, implantação da dose individualizada, oferta de medicamento aos usuários e
oferta de serviços farmacêuticos a população na Atenção Primária e Especializada.
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1.5 – Gestão e Planejamento do SUS
Objetivo Específico:005 – Gestão e Planejamento do SUS - Aprimorar os processos de planejamento, gestão, qualificação e
formação de profissionais de saúde e do controle social no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e promover a
transferência gradual de autonomia administrativa, financeira e responsabilização sobre os serviços especializados prestados
nas Regionais de Saúde e Unidades de Referência com a integração de ações e serviços finalísticos, de maneira a imprimir
qualidade e eficiência crescentes à atenção à saúde especializada no Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

1286

Cobertura Cartão SUS

%

54,49

31/12/10

Anual

1287

Informatização da rede

%

35

31/12/10

Anual

1288

Consultas especializadas reguladas

%

7,5

31/07/11

Anual

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
56
78,68
51,25
85
15
13

Desejado em
2013 2014
60
65
83,78 83,78
67,5 83,75
90
91
27
35
21
44,84

2015
70
85
100
92
50
19,95

Fonte da
Informação
Relatório
DITEC
Relatório
DITEC
SISREG

Conselho de Saúde do DF
O Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF) criado pelo Decreto n.º 2.225, de 28/03/73 e reformulado pela
Constituição Federal 1988 em seu inciso III do artigo 198, da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 19990, e da lei nº 8.142, de 28
de dezembro de 1990, lei 4.604 de 15 de julho de 2011, é um órgão de instância colegiada deliberativa de natureza
permanente, integrante da Estrutura Regimental da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
O CSDF é composto por 56 Conselheiros entre titulares e suplentes, representando o segmento dos usuários,
dos profissionais de saúde e por representante do governo.
A atuação dos Conselheiros é de Relevância Pública ficando a responsabilidade da SES/DF de viabilizar meios
para o funcionamento do Conselho. O Conselho tem dentre outras a responsabilidade de aprovar as diretrizes gerais da Política
de Saúde do Distrito Federal e acompanhar sua execução, acompanhar a execução financeira e a destinação dos recursos do
Fundo de Saúde do DF, propor diretrizes para a elaboração dos planos de saúde.
Dentre as principais ações realizadas pelo CSDF do DF destaca-se:
realização de 11 Reuniões Ordinárias e 14 reuniões Extraordinárias no período;
 curso de capacitação de conselheiros;
 realização da Plenária Popular da Região Centro-Oeste, nos dias 27 e 28 de março, na Câmara Legislativa

do DF;

 realização da Plenária Popular Nacional no mês de abril;
 realização da XIV ª Plenária dos Conselhos de Saúde do DF, no dia 19 de maio;
 realização da 9ª Conferência de Saúde do DF, nos dias 24 e 25 de julho, onde foi deliberada, entre outras,
as metas estruturantes para a saúde do DF;
 realização da eleição para os conselheiros de saúde do DF, para o triênio 2015-2018.
Em 2015 foram publicadas 06 recomendações e 10 resoluções por parte do CSDF, a seguir:
Recomendações

Publicação

1

DODF 75, DE 17/04/2015

2

DODF 96, DE 20/05/2015
DODF 150, DE
05/08/2015
DODF 150, DE
05/08/2015
DODF 150, DE
05/08/2015
DODF 150, DE
05/08/2015

3
4
5
6
441
442
443
444
445

DODF 95, DE 15/05/2015
DODF 94, DE 18/05/2015
DODF 143, DE
27/07/2015
DODF 143, DE
27/07/2015
DODF 143, DE
27/07/2015

Resumo
Que a SES promova de ações para manutenção de direitos dos servidores e acate e promova
consecução das Recomendações e Deliberações do CSDF.
Que a SES prorrogue de todos os concursos vigentes que atendam critérios definidos.
Que a SES contrate profissionais para Saúde da Família e Comunidade visando a cobertura proposta no
PPA2016-2019.
Que a SES promova ações para continuidade do Curso Técnico para Agentes Comunitários.
Que a SES cumpra as Resoluções 395 e 430 do CSDF.
Que o GDF destine área especial para a SES visando ampliação do Parque Industrial e Tecnológico da
Informação e Saúde.
RESOLUÇÕES
Aprova constituição da Comissão Eleitoral para eleição CSDF e dá outras providências.
Aprova o Regimento da 9ª Conferência de Saúde do DF.
Aprova a Pactuação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores para 2013-2015.
Aprova a revogação da resolução 18 do CSDF.
Aprova que o RAG seja indicador de relevância para avaliação do Plano de Saúde do DF; Inclusão de
indicador; implementação das Câmaras Técnicas do FSDF e Pediatria.
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Recomendações
446
447
448
449
451

Publicação
DODF 163, DE
24/08/2015
DODF 163, DE
24/08/2015
DODF 233, DE
07/12/2015
DODF 233, DE
07/12/2015
DODF 246, DE
24/12/2015

Resumo
Aprova as Diretrizes Estruturantes para consolidação do SUS-DF e demais providências correlatas.
Aprova o RAG 2014 com ressalvas.
Aprova consecução de ações para gestão da política de formação e desenvolvimento de RH
Aprova avaliação, pela SES, da possibilidade de promover ações judiciais para efetivação de
contratações urgentes.
Aprova ações da SES referentes ao tratamento de doenças raras; revoga Portaria 237.

Fonte: CSDF - jan/dez – 2015

Residência médica e em área profissional da saúde
A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) é uma entidade da administração indireta do
Governo do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico e de educação
profissional em saúde, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
Tem por finalidade promover, apoiar e executar a educação profissional (nível básico, técnico, de graduação,
pós-graduação, pesquisa, extensão, treinamento e capacitação) e o desenvolvimento científico e tecnológico do Sistema
Distrital e Regional de Saúde, com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
A Residência em Saúde é uma modalidade de ensino em nível de pós-graduação lato sensu caracterizada pelo
treinamento em serviço, supervisionada por profissionais habilitados. A Fepecs apoia as atividades pedagógicas das
residências da SES/DF, em dois dos tipos habilitados pelo Ministério da Educação:
Residência médica: instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5/9/1977, é uma modalidade de ensino de pósgraduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação
de profissionais médicos.
Residência em área profissional da saúde: criada a partir da promulgação da Lei n° 11.129/2005, é orientada
pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais e regionais.
No ano em análise, foram coordenadas as atividades pedagógicas de 145 programas de residência oferecidos
pela SES/DF em 10 unidades de saúde, distribuídos nas áreas médica, de enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia e
fisioterapia, totalizando 1.182 profissionais de saúde em treinamento (840 na área médica e 342 nas demais áreas).
A Residência Médica foi responsável por 71% dos profissionais em treinamento, com maior concentração
desses residentes no HBDF (34%).
A Residência em Área Profissional de Saúde, por sua vez, abrangeu 29%. Destes, o maior contingente esteve
na área de enfermagem (16%), seguida pela nutrição (8%). As demais áreas totalizaram, juntas, 5%.
O HBDF foi a unidade com maior número de residentes e programas, somados os dois tipos de residência
(médica e área profissional de saúde): 34,5% e 43,4%, respectivamente.

Gráfico 1. Residentes da SES/DF, por área, em 2015

1%

1%
3%
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Médica
Enfermagem

16%
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71%

Odontologia
Psicologia
Fisioterapia

Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde - PDPAS
O Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde – PDPAS, instituído pelo Decreto nº 31.625,
de 29 de abril de 2010, e regulamentado pelas Portarias nº 82, de 28 de maio de 2010; nº 83, de 06 de agosto de 2010; e nº 84,
de 28 de maio de 2010, visa dar autonomia gerencial progressiva para as Diretorias Gerais de Saúde e Unidades de Referência
Distrital da Rede Pública de Saúde, viabilizada por meio de transferência de recursos financeiros do GDF..
Os recursos do PDPAS se destinam à manutenção e ao regular funcionamento dos serviços e das Regionais de
Saúde, mantidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
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A operacionalização do PDPAS ocorre mediante a alocação e a transferência de recursos financeiros para,
supletivamente, apoiar a execução de atividades desenvolvidas pelas Coordenações Gerais de Saúde e Unidades de
Referência Distrital – URD, que são liberados mediante transferência autorizada pelo FSDF.
Os gastos com o PDPAS no exercício de 2015 se distribuem da seguinte forma
Grupo

Gasto
35,68%
26,20%
15,50%
15,24%
3,40%
2,63%
0,48%
0,42%
0,36%
0,10%

Medicamento
Material Médico
Almoxarifado
Laboratório
Mautenção
Opme
Outros
Odontológico
Informática
Nutrição
EXECUÇÃO

Saldo Bancário Em 31.12.2014
Despesa Autorizada (Pdpas) 2015
Recurso Total Disponível 2015
Executado 2015

A

execução

do

recurso

do

PDPAS,

por

R$ 826.038,02
R$ 11.889.203,05
R$ 12.715.241,07
R$ 10.895,07

unidade,

UNIDADE

ocorreu

da

seguinte

VALOR EXECUTADO 2015

forma:
%

HBDF

HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL

R$

1.691.122,67

15,52%

CGSG

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DO GAMA

R$

1.103.870,15

10,13%

CGST

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA

R$

1.381.974,90

12,68%

CGSC

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA CEILÂNDIA

R$

1.082.135,89

9,93%

CGSAS

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA ASA SUL

R$

705.673,68

6,48%

CGSAN

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA ASA NORTE

R$

998.811,00

9,17%

CGSSM

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA

R$

716.864,94

6,58%

CGSS

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

R$

470.246,01

4,32%

GCSPL

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE PLANALTINA

R$

539.170,80

4,95%

CGSPA

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DO PARANOÁ

R$

608.549,03

5,59%

CGSSAM

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE SAMAMBAIA

R$

288.235,66

2,65%

CGSBZ

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE BRAZLÂNDIA

R$

363.336,44

3,33%

CGSGU

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DO GUARÁ

R$

234.377,82

2,15%

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

R$

140.016,89

1,29%

R$

147.730,38

1,36%

R$

HSVP

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA
CGSCNBRFPW CANDANGOLÂNDIA, NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO
FUNDO E PARK WAY
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO DF
LACEN

60.896,01

0,56%

CGSSS

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO

R$

111.502,22

1,02%

CGSRE

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DO RECANTO DAS EMAS
R$

89.189,86

0,82%

HAB
PAD-JUD
TOTAL

HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA

R$

102.451,48

0,94%

PAD JUD

R$

58.851,86

0,54%

R$

10.895.007,69

As unidades que executaram os maiores valores do PDPAS foram o HBDF (15,2%), CGST (12,68%) e CGSG
(10,13%).
Modernização do Sistema de Informação
A SES tem como projetos prioritários o gerenciamento do Sistema Integrado de Saúde (SIS*) para produção e
operação dos produtos e serviços essenciais referentes ao processo de informatização, atualização e ampliação da rede
tecnológica de todas as unidades de Saúde, mediante suprimento de equipamentos de software e hardware, a implantação e
manutenção do Sistema Integrado de Saúde, intranet, a manutenção dos Sistemas de Cartão Saúde do Cidadão o suporte ao
portal de exames laboratoriais e do prontuário eletrônico, dos módulos que compõem o Gerenciamento das Farmácias e
almoxarifados da SES/DF, além do suporte aos sistemas de regulação e de implantação de Gestão dos Leitos Gerais e de UTI,
entre outros. Seu público alvo são os profissionais de saúde, gestores e a população em geral que demanda serviços de saúde
no Distrito Federal.
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Atividades de informatização
– Portal de exames:* Site pronto e em uso, com aproximadamente 8.000 pacientes/usuários/dia;
– laboratórios(projeto SIS*): 28 laboratórios*/ só falta planaltina***;
– Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP-projeto sis): 14 hospitais, 06 upas, 02 centros da regional de saúde
do gama, 02 centros da regional de saúde do Guara, 02 centros da regional de saúde de Taguatinga, 02 centros da regional de
saúde do Núcleo Bandeirante, 11 centros da regional de saúde da Ceilândia, 03 centros da regional de saúde de Sobradinho,
01 centro da regional de saúde do Paranoá, 02 centros da regional de saúde do Recanto das Emas, 04 centros da regional de
saúde Samambaia, 02 centros da regional São Sebastião, 08 centros da regional de saúde da Asa Norte, 03 centros da regional
de saúde Asa Sul e 02 centros da regional de saúde de Brazlandia;
– Regulação de leitos**: Aproximadamente 400 leitos de hospitais(públicos, contratados e conveniados);
– Regulação de cirurgias: Sistema pronto – hospital de base e ceilândia e parte do hospital de Taguatinga;
– Atualização tecnológica do datacenter: em expansão;
– Radiologia(projeto sis*): 14 hospitais e 06 upas;
– Regulação de leitos da pediatria: toda a rede;
– UCIN** :107 leitos regulados;
– Faturamento(projetos sis*): toda rede;
– Escala de servidores: toda rede;
– Cartão saúde do cidadão: implantado em toda a rede SES/DF
– Módulo de Agendamento de consulta: 02 centros da regional de saúde do gama, 02 centros da regional de
saúde do guara, 02 centros da regional de saúde de Taguatinga, 02 centros da regional de saúde núcleo bandeirante, 11
centros da regional de saúde de Ceilândia, 03 centros da regional de saúde de sobradinho, 01 centro da regional de saúde do
Paranoá, 02 centros da regional de saúde do recanto das emas, 04 centros da regional de saúde de samambaia, 02 centros da
regional de saúde de São Sebastião, 08 centros da regional de saúde da asa norte,03 centros da regional de saúde da asa sul,
02 centros da regional de saúde de Brazlândia (fila de agendamento no HRT);
– Gestão de leitos(NIA)(projeto sis*): toda a rede treinada;
– Higienização dos dados do cartão nacional de saúde CNS: planejamento;
– Sala segura: continua em elaboração;
– Central de marcação de exames e consultas: processo de contratação;
– Ponto eletrônico***: faltando apenas a coordenação de Planaltina;
– Vigilância eletrônica: toda rede(em andamento);
– Projeto de links de comunicação, dados,voz e imagem: processo de licitação (em andamento);
– Implantação da politica de segurança da informação: toda a rede;
– Politica de backup dos dados do DATACENTER: toda a rede;
– Atualização tecnológica do DATACENTER da SES;
– Atualização do parque instalado de microcomputadores 10.303(ano 2014)+2551(PROJETO SAIS)=12.854
equipamentos (destes no momento 11.504 estão em rede****);
– Solução de impressão para Secretaria e Rede da Saúde;
– Implantação e manutenção do Projeto SIS*(prontuário eletrônico, farmácia e almoxarifado, regulação de
leitos, etc;
– Central de Atendimento TI;
– Elaboração do PDTI(plano diretor de tecnologia da informação na saúde), respondido e finalizado de acordo
com a consultoria módulo na atualização do PDTI 2015/2018;
– Implantação e melhorias da rede saúde;
– Extração, higienização e manipulação dos dados(inclusive dados do cartão nacional de saúde/CNS);
– Implantação da politica de segurança da informação;
– Politica de backup dos dados do DATACENTER;
– Reestruturação e migração do AD;
– Processo de sala segura para o DATACENTER;
– Interfaceamento dos sistemas informatizados da SES-DF com o projeto SIS*, discussão continuada;
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– Governança de riscos e conformidades(metodologia de gestão de riscos e segurança).
1.6 Urgência e Emergência

Objetivo Específico:006 – Urgência e Emergência – Expandir e qualificar a rede de urgência e emergência,
com o apoio a implantação e manutenção das unidades de pronto atendimento (UPAS) e do serviço de
atendimento móvel de urgência (SAMU 192). (Nova redação, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013)

Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

1290

% de trotes recebidos

%

31,41

31/05/11

Mensal

1291

% de ligações pertinentes

%

42,8

31/05/11

Mensal

1292

Tempo resposta

Minuto

12,2

31/05/11

Diário/ mensal

Óbitos em ambiente pré-hospitalar

%

5,16

31/05/11

Diário/ mensal

Unidade

73

31/12/11

Anual

%

15

-

Anual

1293
1294
1295

Unidades de saúde com serviço de
notificação de violência implantada
Implantação do Acolhimento e Classificação
de Risco, em período integral, nos hospitais
regionais do DF e HBDF

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

30
21,6
45
30,4
11
12,3
1,3
1,3
76
88
15

25
18,61
50
81,39
10
7,9
1,2
0,34
80
92
20

20
4,55
55
51,37
9
12
1,1
1
84
108
30

15
7,23
60
47,45
8
36,53
1
0,75
88
117
40

Alcançado

15

22,20

28,60

7,7

Fonte
da
Informação
SAPH
SAPH
SAPH
SAPH
SINAN
Coordenação
PNH

Rede de Urgência e Emergência – RUE
Os serviços de urgência e emergência reúnem atividades de promoção à saúde, organização das redes
assistenciais que envolvem a atenção básica e especializada, a atenção às urgências, com a implantação do SAMU 192, com
organização das Unidades de Pronto Atendimento e qualificação das portas de entrada de urgências nos hospitais. O
enfrentamento dos desafios para a expansão e qualificação da rede de urgência e emergência deve considerar o perfil
epidemiológico, a densidade populacional e a rede de referência e contra referência instalada.
Dentre as principais ações desenvolvidas na rede de urgência e emergência destaca-se:
 Participação na elaboração do projeto de ação para monitoramento das atividades que serão desenvolvidas
na RIO/2016 juntamente com a Segurança Pública do Distrito Federal, garantindo assim a população assistência em Urgência/
Emergência durante a realização do Jogos Olímpicos/2016.
 Implantação, apoio e coordenação do Gabinete de Crise de Pediatria na SES.
 Parceria com Hospital Albert Einstein para qualificação dos profissionais de saúde da Urgência/Emergências
em Pediatria da Secretária de Saúde.
 Ações de implantação e implementação da Rede de Urgência e Emergência, com monitoramento e revisão
das ações e processos de trabalho.
 Repactuação e definição dos fluxos Assistenciais de referência e contra referência, dentro da Rede de
Urgência e Emergência, nas diversas especialidades e subespecialidades garantindo a integralidade do tratamento aos
usuários do SUS.
 Visita as Unidades de Emergência dos Hospitais Regionais e UPAS e aos Boxes e Salas Vermelhas e
Amarelas para dimensionamento da rede assistencial de urgência e emergência e redesenho do SIS-Saúde, visando
aperfeiçoar os processos de trabalho entre todos os componentes da RUE.
 Monitoramento diário da situação das portas de Urgência e Emergência Hospitalares e Pré-Hospitalares
Fixas, com acompanhamento do número de pacientes na fila de espera para atendimento e tempo de espera por ordem de
prioridade segundo os critérios de Classificação de Risco de Manchester.
 Interlocução junto à Regulação de UTI e SAMU no sentido de agilizar transferências de pacientes críticos.
 Monitoramento dos pacientes que estão de alta das UTIs, como ação integrante da Gestão de Leitos,
visando reduzir o tempo médio de permanência. Esforço junto a SUTIS para a implantação da Solução Robótica na SES/DF:
visando interligar o Complexo Hospitalar Central (HBDF) aos Hospitais de Referência (HRC, HRG, HRS, HRT), Portas de
Entrada para as Linhas de Cuidado do AVC e Trauma, num primeiro momento, garantindo agilidade de atendimento e
economicidade para casos de menor complexidade;
Apoio a Eventos Externo e Eventos em Massa
As ações de apoio a eventos em massa é responsável por planejar e promover o adequado atendimento aos
eventos do calendário oficial do Governo do Distrito Federal, da SES-DF e das demandas advindas de órgãos e instituições
públicas, associações, embaixadas e sociedade civil, através da disponibilização de ações voltadas para a promoção à saúde,
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ações de sensibilização e educação em práticas de urgências e emergências, ações educativas e disponibilização de unidades
de equipes de emergência fixas hospitalares e pré-hospitalares para os atendimentos de urgência e emergência.
No ano de 2015 as principais ações foram realizadas nos seguintes eventos:
MÊS

EVENTO
Posse da Presidenta da República e Governador do Distrito Federal;
Carnaval.
- Semana Santa;
Comemoração do dia do Trabalhador
- 3° Edição do -Festival
da Juventude Rural;
Pentecostes
Comemoração 7 de setembro
- Corpus
Christis no Trânsito
Conferência Global
de Segurança
Conferência Nacional de Saúde

Janeiro
Fevereiro
Abril
Maio
Junho
Setembro
Novembro
Dezembro

Além disso, trabalhou-se em parceria com tecnologia da informação da SES na melhoria da interface do SISSAÚDE no intuito de melhor atender às necessidades das unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares da rede SES/DF.
Unidades de Pronto Atendimento
As UPAs correspondem ao componente Pré-Hospitalar Fixo, sendo estruturas de complexidade intermediária
entre a Atenção Básica e os Hospitais. Têm como missão atender os usuários do SUS portadores de quadro clínico agudo de
qualquer natureza, dentro dos limites estruturais da unidade, em especial, os de baixa e média complexidade em até 24h;
descentralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média complexidade; servir de retaguarda à Atenção
Básica; reduzir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade; ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o
serviço de atendimento pré-hospitalar móvel e articular-se com as unidades hospitalares.
Em 2015, devido ao encerramento de diversos contratos temporários e redução de horas extras, impactou na
oferta e no atendimento dos pacientes nessas unidades. A seguir demonstra-se a produção por especialidade e por unidade.
De janeiro a novembro de 2015 a Unidade de São Sebastião atendeu 78.546 pacientes, tendo uma média
mensal de 7.140 atendimentos, os quais são detalhados abaixo:
Especialidade
Clínica Médica
Pediatria
Odontologia
Total

JAN
4.879
1.423
198
6.500

FEV
5.027
1.314
356
6.697

MAR
5.230
2.333
321
7.884

ABR
6.328
2.657
213
9.198

MAI
6.580
2.489
235
9.304

JUN
6.338
2.389
289
9.016

JUL
7.204
2.260
277
9.741

AGO
5.506
1.628
336
7.470

SET
4.239
226
196
4.661

OUT
3.491
171
128
3.790

Média De
Atendimento
Por Mês
5.352
1.546
242
7.140

NOV
4046
121
118
4.285

Média De
Atendimento
Por Dia
178
52
8
238

Total De
Atendimentos
58.868
17.011
2.667
78.546

De janeiro a novembro de 2015 a Unidade de Sobradinho atendeu 77.273 pacientes, tendo uma média mensal
de 7.025 atendimentos, os quais são detalhados abaixo:
Especialidade
Clínica Médica
Pediatria
Odontologia
TOTAL

JAN
4964
0
224
5188

FEV
4845
0
232
5077

MAR
6354
0
333
6687

ABR
7400
0
328
7728

MAI
7389
0
332
7.721

JUN
7182
0
334
7.516

JUL
8.989
5.210
319
14.518

AGO
5.875
5.163
306
11.344

SET
2.715
0
127
2.842

OUT
3.662
0
88
3.750

Média de
Atendimento
Por Mês
5.834
943
248
7.025

NOV
4797
0
105
4.902

Média de
Atendimento
Por Dia
194
31
8
234

Total de
Atendimentos
64.172
10.373
2.728
77.273

De janeiro a novembro de 2015 a Unidade de Ceilândia atendeu 46.290 pacientes, tendo uma média mensal
de 4.208 atendimentos, os quais são detalhados abaixo:

ESPECIALIDADE
Clínica Médica
Pediatria
Odontologia
TOTAL

JAN
2.375
789
508
3.672

FEV
4.303
1.097
267
5.667

MAR
6.550
1.789
329
8.668

ABR
5.141
17
308
5.466

MAI
5211
0
298
5.409

JUN
4380
0
311
4.691

JUL
4.057
56
276
4.389

AGO
2.965
27
390
3.382

SET
1.833
10
209
2.052

OUT
1.373
21
67
1.461

NOV
1.398
5
30
1.433

Média De
Atendimento
Por Mês
3.599
346
272
4.208

Média De
Atendimento
Por Dia
120
11
9
140

Total De
Atendimentos
39.586
3.811
2993
46.290

De janeiro a novembro de 2015 a Unidade de Samambaia atendeu 88.876 pacientes, tendo uma média mensal
de 8.080 atendimentos, os quais são detalhados abaixo:

ESPECIALIDADE
Clínica Médica
Pediatria
Odontologia
TOTAL

JAN
9114
1119
475
10.708

FEV
7658
1140
241
9.039

MAR
9383
1698
358
11.439

ABR
9073
1987
395
11.455

MAI
9112
1933
385
11.430

JUN
9010
1971
374
11.355

JUL
5247
0
13
5.260

AGO
5313
0
132
5.445

SET
4771
0
127
4.898

OUT
3447
0
88
3.535

NOV
4223
0
89
4.312

Média De
Atendimento
Por Mês
6.941
895
243
8.080

Média De
Atendimento
Por Dia
231
30
8
269

Total De
Atendimentos
76.351
9.848
2.677
88.876
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De janeiro a novembro de 2015 a Unidade do Recanto das Emas atendeu 45.870 pacientes, tendo uma média
mensal de 4.170 atendimentos, os quais são detalhados abaixo:
ESPECIALIDADE
Clínica Médica
Pediatria
Odontologia
TOTAL

JAN
6.060
1.067
79
7.206

FEV
1.929
1.271
207
3.407

MAR
3.363
1.976
196
5.535

ABR
3.785
1.892
179
5.856

MAI
3.494
1.608
149
5.251

JUN
3.508
1.508
155
5.171

JUL
3494
735
149
4.378

AGO
3590
15
113
3.718

SET
2695
20
194
2.909

OUT
1283
9
83
1.375

NOV
967
3
94
1.064

Média De
Atendimento
Por Mês
3.106
918
145
4.170

Média De
Atendimento
Por Dia
103
31
5
139

Total De
Atendimentos
34.168
10.104
1.598
45.870

De janeiro a novembro de 2015 a Unidade do Núcleo Bandeirante atendeu 30.846 pacientes, tendo uma média
mensal de 7.712 atendimentos, os quais são detalhados abaixo:
Especialidade
Clínica Médica
Pediatria
Odontologia
TOTAL

JAN
1.090
604
31
1.725

FEV
3.420
862
61
4.343

MAR
4.422
2.120
14
6.556

ABR
4.307
2.206
64
6.577

MAI
4.582
2.213
85
6.880

JUN
4.602
2.182
79
6.863

JUL
5057
2144
6
7.207

AGO
4860
1662
11
6.533

SET
5484
1473
67
7.024

OUT
2372
927
50
3.349

NOV
2019
762
7
2.788

Média De
Atendimento
Por Mês
3.837
1.559
43
5.187

Média De
Atendimento
Por Dia
128
52
1,43
173

Total De
Atendimentos
42.215
17.155
475
59.845

Serviço Móvel de Urgência – SAMU/192
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, criado pelo Ministério da Saúde mediante a Portaria
GM/MS 2048 de 05/11/2002 e implementado em parceria com os Estados e Municípios, para organizar o atendimento na rede
pública, prestando socorro à população em casos de emergência e urgência realizando o atendimento em qualquer lugar:
residências, locais de trabalho e vias públicas, contando com as Centrais de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.
O SAMU/DF, sendo importante observatório sanitário, na condição de saúde da população, e atuação do
sistema de saúde, tem informações no tempo e na hora com o atendimento pré-hospitalar, dos agravos inusitados à saúde da
população. É, portanto, uma importante fonte de informação para as ações de vigilância em saúde na aplicação dos programas
e trabalhos dos agravos e prevenções junto à população do Distrito Federal.
O serviço funciona 24 horas por dia com a Central de Regulação Médica de Urgência/192 atendida pelos
Técnicos Auxiliares de Regulação Médica (TARMs-terceirizados) e pelos Médicos Reguladores, Enfermeiros, Rádio
Operadores/Técnicos de Enfermagem, e equipe da empresa de TI terceirizada, e na rua com atendimento por 22 motolâncias
trabalhando em duplas, 30 Unidades de Ambulâncias de Atendimento Suporte Básico (USB), 08 Unidades (07 ativadas) de
Ambulâncias de Atendimento Suporte Avançado (USA) e aeronaves de transporte médico inter-hospitalar e ações de
resgate(PRF contrato MS-Parceria encerrada no final de 2015 e CBMDF convênio SES/DF). Além dessas equipes a SES ainda
conta com 2 Bikelâncias atuando no Parque da Cidade e no Zoológico nos finais de semana e feriados com os profissionais de
saúde como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores treinados, atendendo às urgências de natureza
clínica, pediátrica, de saúde mental, ginecológica-obstétrica, cirúrgica, traumática da população de 2.800.000 habitantes.
As “Salas Vermelhas” de responsabilidade do SAMU, criadas no DF, em Hospitais pontuais como
Neurocardiovascular, Trauma/USAT (Unidade de Suporte Avançado ao Trauma) no HBDF, Clínica Médica nos HRC e HRGu,
são estruturas de alta complexidade onde os Médicos são do quadro dos hospitais e os enfermeiros e técnicos de enfermagem
são do quadro do SAMU para facilitar as portas de entrada das urgência hospitalares ao paciente , com rapidez no fluxo e vaga
zero garantida.
Central de Regulação do SAMU
A Central de Regulação de Urgências – 192 constitui um “observatório privilegiado da saúde e do sistema”,
monitorando de forma dinâmica, sistematizada e em tempo real, todo o funcionamento do atendimento no Sistema de Saúde,
incluindo suas falhas e o foco do processo de adoecimento da população, com tipo de patologia, idade, localidade, condições
sócio econômica.
O objetivo é gerar informes regulares junto à Secretaria de Saúde com ajuda do programa para a melhoria do
atendimento aos usuários na atenção às urgências e da saúde em geral, o que não vem acontecendo corretamente devido a
algumas falhas nos “Tablets” das viaturas, fator que exige o uso da ferramenta da folha de atendimentos.
No mesmo sentido, o componente de “Promoção, Prevenção e Vigilância à saúde”, o SAMU-192 e sua Central
de Regulação do pré-hospitalar, é também um componente da Rede de Atenção às Urgências, que tem por objetivo estimular e
fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e educação permanente voltada para a vigilância e prevenção das violências e
acidentes, das lesões e mortes no trânsito, alguns relativos aos acidentes de trabalho (translado) e das doenças crônicas não
transmissíveis, além de ações intersetoriais, de participação e mobilização da sociedade visando à promoção da saúde.
Segue abaixo os dados estatísticos extraídos do Sistema de Atendimento de Urgências – SAU:
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Tipos de Ligação
Atendida e não classificada
Atrelada
Desistiu do atendimento
Encaminhada para regulação
Engano
Fora da área
Interrompida
Ligação caiu durante o atendimento
Pedido de informações
Reclamação/Sugestão
Repetida
Solicitante não responde
TARM fechou sistema sem qualificar
Transferida
Trote
Total Geral

Jan
797
4.863
544
19.122
2.887
1.283
5.783
837
1.946
36
546
8.168
37
9.030
1.815
57.694

Ligações na Central 192 – DF
Fev
(%)
Mar
(%)
605
1,22
607
1,02
4.202
8,45
5.494
9,21
733
1,47
1.024
1,72
15.578 31,32 19.898 33,35
2.498
5,02
2.778
4,66
1.172
2,36
1.483
2,49
1
0,00
1
0,00
865
1,74
1.030
1,73
1.801
3,62
1.991
3,34
12
0,02
17
0,03
370
0,74
559
0,94
12.105 24,33 13.651 22,88
24
0,05
18
0,03
8.162
16,41
9.522
15,96
1.617
3,25
1.590
2,66
49.745
59.663

(%)
1,38
8,43
0,94
33,14
5,00
2,22
10,02
1,45
3,37
0,06
0,95
14,16
0,06
15,65
3,15

Abr
855
5.781
920
20.343
2.641
1.414
18
911
2.068
17
485
14.058
21
9.976
1.702
61.210

(%)
1,40
9,44
1,50
33,23
4,31
2,31
0,03
1,49
3,38
0,03
0,79
22,97
0,03
16,30
2,78

Mai
1.047
5.884
859
21.472
2.928
1.424
0
1.488
1.851
15
573
20.738
28
10.494
5.813
74.614

(%)
1,40
7,89
1,15
28,78
3,92
1,91
0,00
1,99
2,48
0,02
0,77
27,79
0,04
14,06
7,79

Jun
710
5.676
735
17.637
2.855
1.353
0
1.358
1.545
10
469
19.280
28
8.680
6.017
66.353

(%)
1,07
8,55
1,11
26,58
4,30
2,04
0,00
2,05
2,33
0,02
0,71
29,06
0,04
13,08
9,07

Tipos de Ligação
Jul
(%)
Ago
(%)
Set
(%)
Out
(%)
Nov
(%)
Dez
(%)
Atendida e não classificada
1.387
1,85
1.036
1,31
965
1,22
1.016
1,28
1.016
1,27
904
1,21
Atrelada
6.642
8,84
6.946
8,76
6.111
7,75
5.864
7,38
6.126
7,66
5.484
7,37
Desistiu do atendimento
778
1,03
834
1,05
772
0,98
717
0,90
892
1,12
864
1,16
Encaminhada para regulação
19.035 25,32 20.700 26,11 21.749 27,56 22.789 28,67
22.092
27,63
15.105
20,29
Engano
3.283
4,37
3.699
4,66
3.831
4,86
3.424
4,31
3.140
3,93
3.049
4,10
Fora da área
1.372
1,83
1.527
1,93
1.400
1,77
1.482
1,86
1.465
1,83
1.571
2,11
Interrompida
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Ligação caiu durante o atendimento
1.205
1,60
1.308
1,65
1.103
1,40
897
1,13
687
0,86
835
1,12
Pedido de informações
1.746
2,32
1.556
1,96
1.574
1,99
1.684
2,12
1.552
1,94
1.648
2,21
Reclamação/Sugestão
18
0,02
12
0,02
16
0,02
19
0,02
25
0,03
23
0,03
Repetida
583
0,78
577
0,73
580
0,74
576
0,72
645
0,81
583
0,78
Solicitante não responde
20.849 27,73 22.858 28,83 22.479 28,49 22.254 27,99
23.113
28,90
23.289
31,29
TARM fechou sistema sem qualificar
21
0,03
30
0,04
45
0,06
26
0,03
22
0,03
30
0,04
Transferida
10.768 14,32 10.517 13,26 10.860 13,76 11.726 14,75
12.418
15,53
12.340
16,58
Trote
7.488
9,96
7.693
9,70
7.417
9,40
7.026
8,84
6.771
8,47
8.704
11,69
Total Geral
75.175
79.293
78.902
79.500
79.964
74.429
Ligações pertinentes é a soma dos tipos de ligações: Atrelada + Desistiu do atendimento + Encaminhada para regulação + Ligação caiu durante o atendimento
+ Reclamação/Sugestão + Repetida
Tempo-Resposta Estimado - A partir da chegada da ligação ao médico regulador
Estimativa de Tempo-Resposta*
Jan
Fev
Mar
Abr
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Parâmetro Considerado
Fator Determinante
Médio
Médio
Médio
Médio
Tempo de atendimento
(Médico regulador)
00:05:27
00:04:48
00:04:06
00:03:20
Tempo de decisão
(Médico regulador)
00:02:42
00:02:34
00:03:14
00:02:10
Tempo de acionamento
(Rádio operador)
00:03:38
00:02:14
00:02:57
00:03:48
Tempo de partida
(Equipe USB/USA)
00:06:05
00:09:24
00:12:21
00:15:14
(Distância até o
Tempo de deslocamento
00:13:10
00:13:31
00:14:46
00:13:36
Local)
Total
00:31:02
00:32:31
00:37:24
00:38:08
Estimativa de Tempo-Resposta*
Jul
Ago
Set
Out
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Parâmetro Considerado
Fator Determinante
Médio
Médio
Médio
Médio
Tempo de atendimento
(Médico regulador)
00:02:14
00:01:58
00:01:45
00:01:32
Tempo de decisão
(Médico regulador)
00:02:44
00:02:25
00:02:25
00:02:22
Tempo de acionamento
(Rádio operador)
00:02:37
00:02:30
00:02:42
00:02:33
Tempo de partida
(Equipe USB/USA)
00:15:33
00:16:13
00:18:39
00:18:24
(Distância até o
Tempo de deslocamento
00:14:29
00:13:43
00:14:26
00:15:37
Local)
Total
00:37:37
00:36:49
00:39:57
00:39:57

Mai
Tempo
Médio
00:03:06
00:02:05
00:02:37
00:11:54

Jun
Tempo Médio
00:02:29
00:02:17
00:03:17
00:15:00

00:13:25

00:13:17

00:33:07
Nov
Tempo
Médio
00:01:24
00:02:39
00:02:42
00:20:03

00:36:20
Dez
Tempo Médio
00:01:30
00:02:16
00:02:20
00:16:24

00:15:12

00:15:13

00:42:00

00:37:43

Missões Canceladas
Incidente local
Cancelar a missão da equipe
Falha ao finalizar atendimento na primeira
regulação
Incidente desconhecido no local - Trote
Incidente sem necessidade de atendimento no local

Jan

(%)

Fev

(%)

Mar

(%)

Abr

(%)

Mai

(%)

Jun

114

9,38

167

13,97

169

12,82

144

11,38

168

12,64

125

(%)
10,5
8

0

0,00

2

0,17

1

0,08

2

0,16

2

0,15

3

0,25

4
5

0,33
0,41

4
11

0,33
0,92

3
5

0,23
0,38

3
9

0,24
0,71

3
15

0,23
1,13

10
14

0,85
1,19
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Incidente local
Localização não encontrada ou inexistente
Óbito
Ocorrência já atendida
Paciente não está no local
Paciente recusa atendimento
Paciente recusa hospitalização
Paciente removido pela Polícia Militar
Paciente removido pelo CBMDF
Paciente removido por conta própria
Paciente removido por outro meio
Solicitante cancelou o atendimento
Teste de sistema (2a reg.)

Jan
11
67
550
99
101
47
7
87
84
18
22
0

Total Geral

1.216

Incidente local
Cancelar a missão da equipe
Enviar apoio à missão
Falha ao finalizar atendimento na primeira regulação
Incidente desconhecido no local - Trote
Incidente sem necessidade de atendimento no local
Localização não encontrada ou inexistente
Óbito
Ocorrência já atendida
Paciente não está no local
Paciente recusa atendimento
Paciente recusa hospitalização
Paciente removido pela Polícia Militar
Paciente removido pelo CBMDF
Paciente removido por conta própria
Paciente removido por outro meio
Solicitante cancelou o atendimento
Teste de sistema (2a reg.)

Jul
135
0
3
6
9
13
67
564
117
97
44
5
164
110
13
28
5

Total Geral

1.380

(%)
0,90
5,51
45,23
8,14
8,31
3,87
0,58
7,15
6,91
1,48
1,81
0,00

Fev
16
67
454
90
81
62
6
118
74
19
20
4

(%)
1,34
5,61
37,99
7,53
6,78
5,19
0,50
9,87
6,19
1,59
1,67
0,33

1.195

(%)
23,28
0,00
0,52
1,03
1,55
2,24
11,55
97,24
20,17
16,72
7,59
0,86
28,28
18,97
2,24
4,83
0,86

Ago
164
0
2
1
5
9
10
75
676
110
112
40
5
165
116
14
21
1.525

Mar
13
66
535
95
106
36
4
130
102
16
37
0

(%)
0,99
5,01
40,59
7,21
8,04
2,73
0,30
9,86
7,74
1,21
2,81
0,00

1.318

(%)
31,91
0,00
0,39
0,19
0,97
1,75
1,95
14,59
131,52
21,40
21,79
7,78
0,97
32,10
22,57
2,72
4,09

Set
193
0
1
3
9
7
67
489
90
80
46
4
189
120
16
31
3
1.348

Abr
19
66
518
78
94
52
4
120
104
18
34
0
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(%)
Mai
(%)
Jun
(%)
1,50
11
0,83
11
0,93
5,22
57
4,29
68
5,76
40,95
556
41,84 476 40,30
6,17
104
7,83
101 8,55
7,43
105
7,90
81
6,86
4,11
38
2,86
41
3,47
0,32
5
0,38
2
0,17
9,49
140
10,53 127 10,75
8,22
86
6,47
79
6,69
1,42
17
1,28
18
1,52
2,69
22
1,66
25
2,12
0,00
0
0,00
0
0,00

1.265

(%)
14,32
0,00
0,07
0,22
0,67
0,52
4,97
36,28
6,68
5,93
3,41
0,30
14,02
8,90
1,19
2,30
0,22

Out
171
0
1
4
2
7
71
652
68
76
47
3
156
82
21
20
2

1.329

(%)
30,70
0,00
0,18
0,72
0,36
1,26
12,75
117,06
12,21
13,64
8,44
0,54
28,01
14,72
3,77
3,59
0,36

1.383

1.181

Nov
206
1
2
4
4
15
61
544
86
84
43
4
160
77
16
31
5

(%)
41,12
0,20
0,40
0,80
0,80
2,99
12,18
108,58
17,17
16,77
8,58
0,80
31,94
15,37
3,19
6,19
1,00

1.343

Dez
131
1
2
5
0
11
37
408
40
45
24
4
97
53
11
14
0

(%)
14,84
0,11
0,23
0,57
0,00
1,25
4,19
46,21

4,53
5,10
2,72
0,45
10,99
6,00
1,25
1,59
0,00

883

Decisão Médica/Óbitos
Segunda Decisão
Óbito

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
8.140
%
7.245
%
8.748
%
8.399
%
67 0,82% 67 0,92%
66
0,75% 66 0,79%

8.479
57

Maio

Decisão Médica/Óbitos
Segunda Decisão
Óbito

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
8.650
%
8.965
%
7.626
%
7.250
%
67 0,77% 10 0,11%
67
0,88% 71 0,98%

Novembro
6.756
%
61
0,90%

%
0,67%

Junho
%
68
0,89%

7.607

Dezembro
%
37
0,50%

7.471

É importante salientar que, houve uma queda no número total de ligações na Central 192 progressivamente
desde setembro de 2014 de 82.000 a 48.000, quando a empresa terceirizada, por si só, implantou no sistema uma ferramenta
que impedia que ligações de telefones públicos (orelhões) ou os que houvessem efetuado 2 a 3 ligações consecutivas, não
chegassem ao TARM (telefonista), não ocorrendo “o registro” da ligação pelo sistema. Todos os números de telefones públicos
ou destes com ligações consecutivas, eram bloqueados pelo sistema antes de tocar e ser acionado o TARM (telefonista) e
telefones que ultrapassassem 03 ligações ficaria por mais de 8hs também com o referido bloqueio, sem conseguirem as
ligações. Desta forma, solicita-se a retirada da referida ferramenta para liberar, como também a coleta de dados fidedignos para
termos saúde baseada em evidencia, e estudo sanitário fiel. Feito isto as ligações começaram a ter aumento progressivo e
lento, voltando aos valores normais em meados de setembro de 2015.
O tempo resposta foi severamente prejudicado tendo em vista vários fatores:
A necessidade de médicos é de extrema importância, haja vista que há 90 médicos no Regime de 20hs e 05
médicos no Regime 40hs, sendo que a necessidade, contando com absenteísmos por volta de 25%, gira em torno de 160
servidores para que assim possibilite uma maior ativação de Unidades de Suporte Avançado (USA);
Escalar um adequado número de médicos na Central Médica de Regulação, possibilitando a absorção total das
chamadas telefônicas no SAMU/DF 192 e envio de viaturas em casos pertinentes;
Redistribuição da escala padrão dos médicos nas quatro USAS contratuais e na central de regulação médica,
conforme solicitação da gerência, aumentando o numero de médicos reguladores, aumentando o tempo resposta para disparo
de viaturas e contra regulações.
Déficit severo de recursos humanos aumentando o índice de utilização de horas extras, o que vem acarretando
aos servidores uma carga horária de trabalho excessiva, com consequente diminuição da qualidade da assistência prestada à
população.
O excesso de servidores com restrições laborais de qualquer natureza, diminuindo o quantitativo de carga
horária disponível para cumprimento das escalas nas unidades de assistência direta.
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O pequeno número de bases operacionais próprias, com localização que não atendem ao posicionamento
estratégico necessário para otimização do tempo resposta nos atendimentos, apresentando precária infraestrutura e segurança.
Tal situação dificulta ainda o estoque e reposição de materiais de pronto uso, bem como a correta higienização dos materiais e
equipamentos patrimoniados. A ausência de locais adequados para a realização correta da higienização terminal das viaturas
de socorro, bem como de mão de obra que possa executar tal atividade. Hoje tal atividade é realizada pela equipe tripulante da
Viatura, aumentando ainda mais a carga de trabalho atribuída às equipes.
O percentual relativo ao número de óbitos foi apurado tendo como base o montante relativo às segundas
decisões tomadas pelos médicos reguladores, conforme planilha acima.
Realizações Finalísticas
Participar em simulados dos diversos órgãos, de forma ativa, assumindo papéis de liderança, ordenar e
supervisionar, de acordo com sua realidade diária, o fluxo efetivo de hospitais de referência e contra - referência, dentro da rede
de saúde. Reunir com colegiado de emergência para definir e estruturar a integração entre SAMU e a rede hospitalar e
estruturar trabalho conjunto com integração de pessoal, no Atendimento de Urgência da população, com viaturas CBMDF e do
SAMU, e na Central de Regulação do SAMU e do CIADE, expandindo o serviço de atendimento pré-hospitalar no DF.
Foi efetuado treinamento de educação continuada para os servidores próprios e da SES/DF, Segurança Pública
do DF, estudantes de saúde e leigos pelo Núcleo de Educação em Urgências – NEU (atual NEP) e reuniões periódicas com os
Coordenadores de Núcleos das Unidades Móveis e Fixas e visitas Técnicas semanais às Unidades Móveis e Fixas.
Instituição de parcerias com instituições de ensino para realizações de pesquisa, o Projeto SAMUZINHO, SAMU
na Escola e Escola no SAMU. Com a execução dos projetos nas escolas e comunidade, houve um aumento de crianças
orientadas e demais profissionais de educação em todo o Distrito Federal, e expandindo o conhecimento também para as
famílias dos alunos por meio das campanhas nas emissoras de rádio e TV e das cartilhas distribuídas nas escolas. Marca esta
que superou um aumento de mais de 900% de orientações as crianças, em comparação com o ano anterior, o que refletiu
diretamente na diminuição das chamadas classificadas como trote.
Implantação do Formulário de Melhoria Continua que tem como objetivo acolher idéias e sugestões dos
servidores, a reestruturação do quadro de Manutenção de veículos, utilizando profissionais com qualificação na área,
objetivando maior controle e acompanhamento de manutenções preventivas, corretivas e pequenos reparos e o suporte na
parceria firmada entre SAMUDF/SES E DETRAN DF para transporte da captação de órgãos.
Resultados Alcançados
Apresenta-se a seguir a estatística em relação as chamadas recebidas pelo SAMU.
Ligações Totais
Trotes
Ligações Procedentes
Orientação
Envio USB
Envio USA
Múltiplos Meios
Atendimento USB - Tipo B
Atendimento USA - Tipo D
Helicóptero
Transferência USB
Transferência USA
Ligações Totais
Trotes
Ligações Procedentes
Orientação
Envio USB
Envio Usa
Múltiplos Meios
Atendimento USB - Tipo B
Atendimento USA - Tipo D
Helicóptero
Transferência USB
Transferência USA

Janeiro
57.694
1.815
3,15%
55.879 96,85%
5.903 10,56%
5.530
9,90%
642
1,15%
1.305
2,34%
4.832
8,65%
581
1,04%
10
0,02%
6
0,01%
316
0,57%
Julho
75.175
7.488
9,96%
67.687 90,04%
6.097
9,01%
6.019
8,89%
695
1,03%
1.208
1,78%
5.407
7,99%
626
0,92%
5
0,01%
5
0,01%
330
0,49%

Fevereiro
49.745
1.617
3,25%
48.128 96,75%
5.423 11,27%
5.017 10,42%
582
1,21%
939
1,95%
4.288
8,91%
519
1,08%
7
0,01%
13
0,03%
289
0,60%
Agosto
79.293
7.693
9,70%
71.600 90,30%
6.516
9,10%
6.106
8,53%
712
0,99%
1.221
1,71%
5.494
7,67%
650
0,91%
9
0,01%
5
0,01%
354
0,49%

Março
59.663
1.590
2,66%
58.073 97,34%
6.993 12,04%
6.184 10,65%
582
1,00%
1.262
2,17%
5.424
9,34%
526
0,91%
7
0,01%
90
0,15%
270
0,46%
Setembro
78.902
7.417
9,40%
71.485 90,60%
6.892
9,64%
5.265
7,37%
570
0,80%
1.188
1,66%
4.758
6,66%
526
0,74%
13
0,02%
16
0,02%
322
0,45%

Abril
61.210
1.702
2,78%
59.508 97,22%
6.813 11,45%
5.739
9,64%
615
1,03%
1.180
1,98%
4.972
8,36%
559
0,94%
8
0,01%
8
0,01%
274
0,46%
Outubro
72.856
5.713
7,79%
67.823 92,21%
6.888 10,17%
5.735
8,48%
595
0,83%
1.380
1,75%
5.003
7,40%
458
0,73%
7
0,01%
13
0,02%
281
0,42%

Maio
74.614
5.813
7,79%
68.801 92,21%
6.996 10,17%
5.832
8,48%
568
0,83%
1.206
1,75%
5.088
7,40%
504
0,73%
6
0,01%
12
0,02%
289
0,42%
Novembro
79.831
7.541
9,55%
72.578 91,63%
7.002
9,88%
5.325
7,48%
565
0,82%
1.255
1,63%
4.658
6,69%
589
0,77%
12
0,02%
14
0,03%
321
0,41%

Junho
66.353
6.017 9,07%
60.336 90,93%
5.746 9,52%
5.351 8,87%
558
0,92%
1.118 1,85%
4.715 7,81%
501
0,83%
5
0,01%
10
0,02%
284
0,47%
Dezembro
78.587
7.547 9,55%
71.713 90,21%
6.999 9,32%
5.356 7,25%
597
0,82%
1.258 1,69%
4.931 6,99%
585
0,75%
11
0,02%
12
0,02%
281
0,43%

Processo de Acreditação
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192/DF começou o processo de acreditação hospitalar
em agosto de 2015. A acreditação hospitalar é uma certificação de qualidade para instituições de saúde. Trata-se de um
método de avaliação voluntário, periódico e reservado dos recursos institucionais de cada hospital para garantir a qualidade da
assistência por meio de padrões previamente definidos.
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Nos dias 22 e 23 de outubro de 2015, o Serviço de Atendimento Móvel em Urgências do Distrito Federal –
SAMU/DF – realizou a terceira reunião do processo de acreditação, gestão da qualidade e segurança, mediante consultoria
externa do Consórcio Brasileiro de Acreditação – CBA.
Durante a visita foi enfatizado a necessidade de:
– Divulgar o processo de acreditação para todos os servidores do SAMU/DF, de forma a sensibilizar e motivar
internamente nosso corpo clínico e administrativo;
– Capilarizar o processo de acreditação, mediante inserção de representantes: a) do RH; b) do Núcleo de
Medicina do Trabalho; c) dos núcleos descentralizados de apoio ao atendimento pré-hospitalar; d) do Núcleo de Saúde Mental;
e) do Transporte Aeromédico; f) do Núcleo de Educação em Urgências; g) do Serviço de Pesquisa em Urgências;
– Divulgar o Manual de Regulação Médica do SAMU - PROADI-SUS em formato disponível nos computadores
da Central de Regulação 192 e impresso em cada baia de regulação;
– Construir um protocolo de superação de barreiras culturais enfrentadas em urgências médicas e desastres;
– Listar em ficha funcional e em banco de dados, quais as línguas que cada profissional do SAMU fala, de
forma a construir um protocolo de superação de barreiras culturais;
– Avaliar necessidade de atualização do Plano de Implantação do SAMU e de distribuição de viaturas e de
rotas/acesso aos serviços de saúde;
– Construir um Plano de Contingência para a Central de Regulação em caso de necessidade de mudança da
localização da Central de Regulação (em situações de desastre);
– Construir uma Comissão de Revisão de Prontuários Médicos;
– Construir um siglário para o SAMU – DF;
Durante a visita de outubro de 2015 foi debatido amplamente o Controle de Infecções na Atenção Pré-hospitalar.
CPR DAY - (Dia da Reanimação Cárdio Pulmonar)
Dia 27 de Outubro é comemorado o dia Internacional da Ressuscitação Cardiopulmonar.Em Brasília-DF, no dia
23 de agosto de 2015, de 8 às 13 horas,no Eixão Sul, na altura da Quadra 108,foi de forma interativa, demonstrado a maneira
correta da realização deste procedimento. Em Araras (SP) o Cardiologista Dr. Agnaldo PÍSPICO, criou o boneco feito com
garrafas PET tampada e cheia de ar, cuja pressão fica idêntica ao do Tórax humano, juntamente com outros materiais
reciclados usados para encher a camiseta, que serve de invólucro ao "corpo" do boneco.
O Núcleo de Educação (NEU) do SAMU 192-DF, aperfeiçoou esse boneco criado pelo Dr. Agnaldo Píspico, e
foram confeccionados 60 bonecos. Neste mesmo dia e no mesmo local, alunos de medicina da Escola Superior de Ciências da
Saúde (ESCS) e de enfermagem da Universidade de Brasília (UNB), realizaram medição da pressão arterial (P.A) e glicemia
capilar. Também houve bonecos para demonstrar manobras de desengasgo, convulsões, desmaios, exposição de
equipamentos, viaturas de suporte avançado de vida e suporte básico de vida (USA e USB), além de motolâncias e bikelâncias.
A presença do SAMUZINHO (boneco que simboliza o projeto de educação nas escolas) foi um sucesso.A população participou
em massa do evento, estimando-se a participação de aproximadamente 2.000 mil pessoas.
Educação no Trânsito
Dia 20 de setembro de 2015, foi realizado junto com o Departamento de estradas e Rodagem (DER), o dia da
Educação no Trânsito. Foram montadas estações de primeiros socorros pelo SAMU 192 DF. A população participou adquirindo
também noções de manobras de desengasgo, convulsões, desmaios entre outras. O DER junto com o SAMU DF, instruiu o
público local no Eixão Norte, educação no trânsito tanto com veículos, motociclistas e bicicletas. A população participou em
massa do evento, estimando-se a participação de aproximadamente 1.000 mil pessoas.
1.7 – Saúde Mental
Objetivo Específico:007 – Saúde Mental – Ampliar a cobertura assistencial em Saúde Mental de forma a propiciar qualidade
na atenção e no cuidado do acometido de transtorno mental, familiar e servidores vinculados aos serviços, bem como o acesso
universal a toda população do Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1296

Implantação de serviços
substitutivos em saúde
mental

1297

Taxa de cobertura CAPS

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
Apuração

%

18

31/12/2010

Anual

0,25

31/12/2010

Anual

%

Resultado

Desejado Em
2013
2014
38,7
19,35

Desejado

2012
23

2015
19,35

Alcançado

1,63

33

11,95

11,95

Desejado
Alcançado

0,75
0,29

0,52
0,48

0,67
0,50

0,79
0,65

Fonte da
Informação
SES
CNES e IBGE/
Estimativas
populacionais
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A Política Nacional de Saúde Mental, pautada no processo da reforma psiquiátrica brasileira, tem como
fundamento a transformação de um modelo de atenção centrado na internação psiquiátrica hospitalar para um modelo de
atenção de base comunitária e territorial, constituído por uma rede diversificada de serviços, em consonância com os princípios
e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
A Saúde Mental na SES atua na implementação e consolidação desse modelo, coordenando e supervisionando
o processo de implantação da Rede de Atenção Psicossocial no Distrito Federal, com vistas à ampliação da cobertura
assistencial em saúde mental de forma a propiciar qualidade na atenção e no cuidado dos usuários dos serviços de saúde
mental, álcool e outras drogas, bem como de seus familiares.
Para fins de cálculo das taxas dos indicadores da Saúde Mental são considerados apenas os serviços
implantados que estão credenciados junto ao Ministério da Saúde. Deve-se considerar que o cumprimento dos critérios de
credenciamento dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS junto ao Ministério da Saúde depende do esforço coletivo de
vários setores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e do próprio GDF. Destaca-se que a ação intersetorial é o
cerne tanto da natureza quanto do êxito da implementação da Política Nacional de Saúde Mental.
Existem hoje no DF 17 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em funcionamento, sendo 5 para atendimento
de usuários adultos com transtorno mental e 3 voltados a crianças e adolescentes com transtornos mentais, além de 9 CAPS
voltados para o atendimento de usuários de álcool e outras drogas (sendo 2 deles voltados especificamente à população
infanto-juvenil que tem problemas com o uso de álcool e outras drogas).
Dos 17 CAPS existentes há 12 serviços habilitados junto ao Ministério da Saúde e 5 com pendência de
habilitação (detalhamento abaixo).
Para o Ministério da Saúde, o cálculo de cobertura de CAPS tem como parâmetro 1 CAPS para cada 100 mil
habitantes. Aplicando-se à rede de CAPS do DF, considerando somente os CAPS habilitado a cobertura é de 0,63, considerada
pelo Ministério da Saúde como boa cobertura.
O Desenvolvimento de Ações de Atenção em Saúde Mental compreende, entre outras coisas, equipar os
serviços de Saúde Mental do Distrito Federal com materiais permanentes e de consumo, a fim de oferecer suporte para o
funcionamento do serviço, em especial das atividades terapêuticas e comunitárias (artesanato, esportes, jogos, etc.), além das
Oficinas de Geração de Trabalho e Renda. Possibilita ainda a participação dos servidores em congressos, seminários, visitas
institucionais, bem como a organização de eventos nas regionais de saúde.
Participação de Servidores em Curso de Formação
A Saúde Mental iniciou em junho de 2013 o Curso de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão em
Neuropsicologia para servidores da Secretaria de Estado de Saúde que atuam na Rede de Atenção à Saúde (RAS). O curso
teve seu exitoso fim em junho de 2015, formando 31 psicólogos Especialistas em Neuropsicologia, 15 profissionais de saúde
que cumpriram o currículo de Extensão e 3 profissionais que cumpriram o de Aperfeiçoamento em Neuropsicologia. O Curso de
Especialização teve 526h/aula, o de Aperfeiçoamento 206h/aula e Extensão contou com 150h/aula. Foi coordenado pela
Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo o Centro de Estudos de Psicologia da
Saúde (CEPSIC) ligado a divisão de psicologia do instituto central do hospital das clínicas em São Paulo.
Foi realizada também uma ação educativa em parceria com a EAPSUS e a Associação Brasileira de Estudos
Multidisciplinares (ABRAMD) com metodologia ativa e discussão teórico prática de casos clínicos, organizada a partir de cinco
encontros presenciais, de periodicidade mensal de quatro horas cada, e dez 10 horas de dispersão para que a atividade seja
realizada em grupo, totalizando 30 horas. Houve expressiva participação das equipes dos 9 CAPS AD, com importante troca de
experiência entre os serviços, participaram cerca de 120servidores.
A saúde mental apoiou a realização do Congresso da Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares
(ABRAMD), com a presença de cerca de 190 servidores tanto com apresentação de trabalhos quanto com participação nas
diversas atividades do evento em tela.
Habilitação de Unidades de Saúde Mental junto ao Ministério da Saúde
No ano de 2015 não houve habilitação e nem implantação de serviços de saúde mental conforme planejado no
ano de 2014.
Havia a expectativa de cadastramento de 3 CAPS junto ao Ministério da Saúde, que não foram possíveis em
função de algumas pendências, abaixo listadas:
CAPS II de Planaltina com a pendência da construção de uma sala multiuso e banheiros, sendo a única
pendência para cadastramento desse Serviço junto ao Ministério da Saúde. Cabe informar que já existe projeto arquitetônico
elaborado, adequado ao espaço disponível no terreno da SES/DF onde funciona o CAPS;
CAPS ad III da Rodoviária, nomeado CAPS Candango, o processo está pronto para cadastramento com
documentações e vistorias aprovadas pelo Ministério da Saúde com pendência única da lotação do médico clínico nesta
Unidade de Saúde;
CAPS adi Plano Piloto por dificuldade de lotação de RH para o funcionamento de um CAPS III 24h e por
solicitação da Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística de que se retire o CAPS adi deste local.
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Habilitação de Serviços e Risco de Desabilitação
A Saúde Mental realizou o mapeamento dos Serviços de Saúde Mental que estão em risco de
descredenciamento.
É de fundamental importância manter o cadastramento dos serviços junto ao Ministério da Saúde sob pena de
haver suspenção dos repasses para a rede e gerar desassistência à população com demandas de saúde mental e problemas
decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Para efeito demonstrativo do impacto financeiro destes credenciamentos, pode-se ver abaixo os valores de
custeio para Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) segundo Portaria Ministério da Saúde Nº 3.089, de 23 de dezembro de
2011:
Art. 1º Fica instituído recurso financeiro fixo para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) credenciados pelo
Ministério da Saúde, destinado ao custeio das ações de atenção psicossocial realizadas, conforme descrição a seguir, por tipo
de serviço:
I - CAPS I - R$ 28.305,00 (vinte e oito mil e trezentos e cinco reais) mensais;
II - CAPS II - R$ 33.086,25 (trinta e três mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) mensais;
III - CAPS III - R$ 84.134,00 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais) mensais;
VI - CAPS AD III (24h) - R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) mensais." (NR).
(Alterado pela PRT nº 1966/GM/MS de 10.09.2013)
V - CAPS AD - R$ 39.780,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais) mensais.
Demonstrativo de Custeio com base na
Portaria Ministério da Saúde Nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011
Serviço de Saúde Mental
Situação do Serviço
CAPS adi III Taguatinga
Risco de perder credenciamento de CAPS III
CAPS II Samambaia
Passar de CAPS II para CAPS III
CAPS ad III Samambaia
Risco de perder credenciamento de CAPS III
CAPS II Planaltina
Habilitar como CAPS II
CAPS i Recanto das Emas (Infância e Adolescencia)
Habilitar como CAPS II
CAPS i Sobradinho (Infância e Adolescencia)
Habilitar como CAPS II

Custeio mensal
- R$ 105.000,00
- 84.134,00
- R$ 105.000,00
- R$ 33.086,25
- R$ 33.086,25
- R$ 33.086,25

Informações sobre custeio: Portaria Ministério da Saúde Nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011.
Pendências para Cadastramento dos CAPS
Serviço

Pendências de RH

Pendências de estrutura

CAPS i Recanto das Emas
(cadastar como caps infanto-juvenil)

1 médico (psiquiatra, neurologista ou
pediatra
2 profissionais de nível médio
1 profissional de nível superior

CAPS AD i Brasília (cadastrar como
CAPS II)

1 técnico de enfermagem

ISM (cadastrar como CAPS II)

OK

CAPS II de Planaltina (cadastrar
como caps II)
CAPS i Sobradinho
(cadastar como caps infanto-juvenil)
CAPS II Samambaia (cadastrar
como caps III – 24 horas)

1 assistente social

Reparo/manutenção (infiltração emofo, grades da
rede pluvial ausentes, fiação elétrica exposta,
torneiras inadequadas, entre outros)
Necessidade de adequação do espaço físico ao
atendimento de crianças
Necessidade de mudança de local em função de
ação movida pela Promotoria de Defesa da Ordem
Urbanística, na qual alega que a área onde se
encontra o caps não pode ser destinada a serviço
de saúde
Reparo nas instalações de modo geral (não é
necessário projeto arquitetônico)
Construção de sala multiuso (já existe projeto
arquitetônico, mas não há recursos financeiros)
Reforma no espaço para adequação de
atendimento à população infanto-juvenil
Sem pendências

CAPS Candango - (cadastrar como
caps III – 24 horas)
* CAPS AD III Samambaia (Risco
de Descredenciamento)

Hospital de Base

2 psicólogos
1 terapeuta ocupacional
11 enfermeiros
25 técnicos de enfermagem
4 assistentes sociais
4 terapeutas ocupacionais
2 técnicos administrativos
1 médico clínico
O Serviço Deixou de Funcionar 24
Horas (12 Leitos de Acolhimento
Noturno) em Função da Insuficiência
de
Rh
–
Risco
de
Descredenciamento
Demanda emergencial: 7 técnicos de
enfermagem de 20 horas (ou
ampliação de carga horária dos
existentes)
Unidade de Psiquiatria Ainda Está
sem Chefe Nomeado

Outras
pendências
Sem pendências

Sem pendências

Sem pendências
Sem pendências
Sem pendências
3 macas
8 leitos para
acolhimento
noturno

Sem pendências

Sem pendências

Sem pendências

Sem pendências

Sem pendências

Sem pendências
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Implantação de Serviços de Saúde Mental
No que diz respeito à Implantação de Unidades de Atenção em Saúde Mental - Residências Terapêuticas-DF
houve articulação com objetivo de avaliar possibilidades de implantação desses Serviços no Distrito Federal. Foram realizadas
reuniões com a primeira-dama Senhora Márcia Rollemberg e com Movimento Social Pró Saúde Mental DF. Além disto, foram
feitas visitas aos locais do “Projeto Morar Bem” da Secretaria de Gestão do Território e Habitação com objetivo de avaliação a
viabilidade de implantação de Serviços de Residências terapêuticos (SRT’s) e visitas com objetivo de avaliar o processo de
desinstitucionalização na “Casa de Passagem” do Instituto de Saúde Mental (ISM) DF visando avaliar as condições de
instalação, cuidado e terapêutica dos usuários.
A implantação do CAPS III especializado no atendimento de pacientes com sofrimento psíquico grave foi será
por meio de construção, em terreno do GDF que está contemplado na Recomendação N°012015 do Ministério Público da
União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 3° Promotoria de Justiça Regional de Defesa do Patrimônio Público.
Contudo hoje esse terreno, apesar de pertencer a Secretaria de Estado de Saúde, está ocupado por uma igreja.
Para implantação do Serviço CAPS i Samambaia tem-se um imóvel cedido oficialmente pela administração
daquela Região Administrativa à SES-DF, onde funcionou o CAPS II Samambaia (para atendimento do público adulto). Uma
vez inaugurado o espaço definitivo e realocada a equipe no novo prédio, foi autuado processo para reforma e readequação para
o Serviço infanto-juvenil. Enquanto não ocorre o início da reforma, o espaço está sendo utilizado por um centro de saúde,
provisoriamente, conforme acordo prévio com a Coordenação Regional de Saúde de Samambaia.
Reforma e Ampliação Serviços de Saúde Mental
No que se refere à reforma de unidades de atenção em saúde mental, que engloba procedimentos de obras e
instalações nos locais destinados à implantação de Serviços de Atenção em Saúde Mental cabe informar que, no ano de 2015,
foram acompanhados os processos, contudo sem execução em razão do corte orçamentário vigente no período.
Quanto à Ampliação e Reforma de Unidades de Atenção em Saúde Mental, esta-se aguardando processo
licitatório para a ampliação do CAPS II de Planaltina, uma vez que isso é um dos pré-requisitos para o credenciamento do
serviço junto ao Ministério da Saúde (atualmente a única pendência existente para a habilitação do serviço). Está em trâmite
documento que contém projeto arquitetônico referente a reforma/ampliação do CAPS II do Paranoá para ampliação deste
serviço visando extensão do horário e do número de atendimentos à comunidade. Atualmente está em trâmite na SES DF
processo de reforma de imóvel para a implantação de Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSi Sobradinho.
Diante da necessidade de expansão do espaço físico do atual CAPS II do Paranoá, está sendo acompanhado
processo autuado em 2014, o qual solicita reforma e ampliação. Tal medida possibilitará o progresso para a modalidade de
CAPS III, o qual além de proporcionar um maior número de atendimentos à população funcionará com retaguarda noturna, com
leitos de acolhimento integral.
Para ampliação e reforma da Unidade de Psiquiatria do Hospital de Bases do Distrito Federal (UP-HBDF) foi
iniciado processo contendo projeto elaborado em um consenso capaz de atender exigências normativas e necessidades
decorrentes da prática diária.
Construção de Unidades de Atenção em Saúde Mental
No que diz respeito à construção de unidades de atenção em saúde mental acompanhou os seguintes
processos visando a consolidação da Política Nacional de Saúde Mental no DF e a implementação permanente do Plano
Diretor de Saúde Mental:
CAPS ad III - Ceilândia – Atualmente o CAPS ad III Ceilândia funciona em um imóvel alugado. Entretanto, foi
autuado o processo para construção da sede definitiva da unidade. A engenharia e arquitetura da SES-DF elaborou projeto
arquitetônico para CAPS dessa modalidade. Informa-se ainda que há destinação de terreno da SES para tal edificação.
CAPS ad III - Guará – visando construção de sede definitiva, foi autuado processo para essa construção. A
SES/DF possui terreno próprio para esta destinação, bem como projeto arquitetônico específico, elaborado e aprovado.
Recentemente foi indicada emenda parlamentar para destinação desta edificação.
CAPS ad III - Planaltina – confirmando a possibilidade de implantação de um CAPS ad em Planaltina,
compartilhando o terreno da SES/DF de 5.000m² com um Centro de Saúde e uma Casa do Diabético. Vale ressaltar a
existência do projeto arquitetônico bem como o interesse da REDEPLAN (Rede Social de Planaltina DF) para a implantação de
tal Serviço.
CAPS III Paranoá – Diante da necessidade de expansão do espaço físico do atual CAPS II, foi iniciada ações
para reforma e ampliação. Tal medida possibilitará o progresso para a modalidade de CAPS III, o qual além de proporcionar um
maior número de atendimentos à população funcionará de forma ininterrupta.
CAPS ad III - Santa Maria – Atualmente o CAPS ad Santa Maria funciona em imóvel cedido oficialmente pela
Administração daquela Região Administrativa. Diante da necessidade de ampliação do espaço devido ao crescente número de
usuários, foi autuado para construção processo, o qual apresenta terreno compatível da SES/DF para esse fim, como também
projeto arquitetônico próprio e validado. Uma vez construída a nova sede do CAPS ad, a intenção é implantar no atual espaço,
um CAPS i.
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CAPS ad III - Sobradinho – Como parte do Complexo da Saúde previsto para aquela Região Administrativa, a
construção de um CAPS ad III apresenta projeto arquitetônico reconhecido e aprovado. O imóvel onde funciona o atual CAPS
ad Sobradinho, cedido oficialmente pela administração daquela Região Administrativa, deverá ser aproveitado para implantação
de um CAPS III (Transtorno).
CAPS i - Ceilândia – Tendo em vista a região de Ceilândia ser a maior população entre as Regiões
Administrativas do DF iniciou-se processo para construção do CAPS i, o qual apresenta projeto arquitetônico próprio.
CAPS i - Planaltina – ainda com apoio da REDEPLAN, visando a edificação de imóvel para implantação de um
CAPS i, apontando terreno compatível bem como projeto arquitetônico necessário.
CAPS II - Santa Maria – visando proporcionar atendimento local para a comunidade da Região Administrativa de
Santa Maria foi autuado. Vale ressaltar a existência de projeto arquitetônico validado bem como disponibilidade de terreno da
SES/DF.
CAPS adi - Brasília – Com respeito à arguição do Ministério Público da Ordem Urbana sob demanda da
vizinhança quanto à legalidade da instalação do referido Serviço, no dia 29 de julho de 2014, foi realizada reunião nas
dependências do CAPS, com a participação do Ministério Público da Ordem Urbana, Ministério Público da Infância e
Adolescência, e gestores da SES/DF. Na ocasião, ficou acordado que a SES-DF avaliaria as condições de instalação desse
CAPS em terreno próprio, na área onde funciona o Centro de Saúde nº 11, situado na Quadra 905 Norte.
Produtividade
A produtividade em Saúde Mental é coletada pelos atendimentos realizados pelas Equipes Multidisciplinares dos
Serviços da Rede de Saúde Mental do Distrito Federal composta por profissionais das seguintes especialidades: enfermagem,
clínica médica, psiquiatria, serviço social, psicologia, terapia ocupacional, neurologia, fonoaudiologia, pedagogia e nutrição.
Estes contabilizam aproximadamente 64.500 atendimentos no ano de 2015. Vale ressaltar que a Secretaria de Estado de
Saúde ainda apresenta subnotificações de sua produtividade na área de saúde mental, em função de diversos fatores como
falta de informatização de alguns serviços, ausência de técnicos administrativos, dificuldades com internet, entre outros.
Outras Realizações
No ano de 2015, a Diretoria de Saúde Mental, juntamente com o Laboratório de Saúde Mental e Cultura da
Universidade de Brasília, do Centro de Valorização da Vida (CVV) e de outras instituições parceiras, juntou-se ao movimento do
dia 10 de Setembro, reconhecido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, organizando a 4° edição da Jornada de
Prevenção do Suicídio do DF.
Implantação de serviço de prevenção do suicídio no Hospital Regional da Asa Norte em parceria com a
Universidade de Brasília. Articulações na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e mapeamento de demandas relativas à Prevenção
de Suicídio visando a execução de ações do Plano Distrital de Prevenção de Suicídio.
Referente à Atenção em Saúde Mental para as pessoas em cumprimento de Medida de Segurança, conforme
orientação da Casa Civil do Distrito Federal, as áreas técnicas da Saúde Prisional e Saúde Mental revisaram o processo que
contém a Estratégia Distrital para Atenção Integral à Pessoa em Medida de Segurança (EDAIS) a fim de reavaliá-la junto aos
Gestores empossados em 2015.
Retomada do Projeto Tenda Viva em articulação com a Sedhes para ampliar o atendimento ao usuário de
drogas em Situação de Rua na Região Central de Brasília (SCS).
Participação como representantes oficiais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em reuniões do
Comitê Distrital de Enfrentamento ao Crack e Outros Drogas (instituído pelo Decreto 36.628/2015 que atualiza e consolida a
legislação sobre o Comitê de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas)
Articulação com Defensoria Pública do DF para definição de fluxos de encaminhamento de usuários de álcool e
drogas com demanda de internação compulsória.
Acompanhamento da implantação das ações do Projeto Redes da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas
no DF. Acompanhamento da implantação de fóruns intersetoriais para discussão de casos e definição de fluxos de atendimento
de usuários de álcool e outras drogas em diversas regiões administrativas – Região Central de Brasília; Ceilândia e Taguatinga.
Articulação com SEDHES e Secretaria da Educação para avaliação de projetos comuns na área de álcool e drogas.
Elaboração de ações para ampliação do acesso aos cuidados em saúde/saúde mental de usuários de álcool e
drogas para o Plano Distrital de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, bem como elaboração junto a SEDHES e SEPLAG de
metas e ações sobre álcool e drogas para o atendimento da população usuária de álcool e outras drogas.
Elaboração de Termo de Referência para conveniamentode clínicas para internação compulsória de usuários de
drogas judicializados.
Reuniões para pactuação intersetorial do atendimento à adolescentes em cumprimento de Medida
Socieducativa - população infanto-juvenil envolvida com ato infracional objetivando implantação de ações de saúde
mental/álcool e drogas voltadas à população adolescente privada de liberdade.
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Articulação e assinatura de Termo de Cooperação entre Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Estado de
Saúde (DISAM/SES-DF), Ministério Público do DF e Territórios e SENAD para atendimento de usuários de drogas em
cumprimento de medida alternativa.
Participação do Grupo Condutor Central Intersetorial da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de
Violência (NEPAV) com objetivo de normatização e organização do fluxo de atendimento à pessoa vítima de violência.
Articulação intra e intersetorial para inclusão de ações de saúde mental/álcool e drogas no Sistema
Socioeducativo em parceira com Núcleo de Saúde do Adolescente (NUSAD/SES) e Secretaria da Criança.
Articulação junto à FEPECS com objetivo de contratação de supervisores clínico-institucionais para os Serviços
de Saúde Mental no Distrito Federal.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS
0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAISUSUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SESDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6211

DOTAÇÃO INICIAL
DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
185.000
0
0
0
185.000
185.000

0
0

0
0

0
0

Os recursos provenientes das ações de serviços sociais são utilizadas no apoio aos pacientes em tratamento
ambulatorial ou em situação de alta hospitalar como forma de viabilização do direito à integralidade da saúde. O recurso é
usado quando as circunstâncias sociais e econômicas dos pacientes não permitem a aquisição de insumos ou meios básicos a
garantia de tratamento preventivo ou da recuperação à saúde.
O auxilio é aplicado pelo paciente na compra de alimentos indispensáveis ao êxito do tratamento; na compra de
material farmacológico, exames laboratoriais e de imagem desde que não estejam disponíveis na Rede de Saúde do SUS; na
compra de passagens e despesas com locomoção que exige assiduidade no tratamento, alta médica ou necessidade da
presença de acompanhante; e na compra de materiais de higiene pessoal e equipamentos de proteção e prevenção. Sempre
considerando a prescrição de um profissional de saúde. O recurso é um instrumento importante no apoio a gestão hospitalar à
medida que dá celeridade na desocupação de leitos por pacientes que podem dar continuidade ao tratamento em suas
residências, e que muitas vezes não fazem por falta de recursos para atender as exigências dos profissionais de saúde no
momento da alta. Essa ação tem como base legal o Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, e a portaria nº 490, de 12 de
dezembro de 2008. E é amparado na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
A execução orçamentária deste Programa foi interrompida, temporariamente, por recomendação da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal que, por meio do Parecer nº 0164-PROFIS/PGDF, de 17 de dezembro de 2013, apontou
para a necessidade de publicação de Lei Distrital, criando o regime de suprimento de fundos no âmbito da Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal, para sanar eventuais problemas em seu aspecto legal. Neste sentido, a execução do Programa
está suspensa desde julho de 2013.
Esta interrupção está ocasionando prejuízos aos pacientes com menor poder aquisitivo, vinculados a Rede de
Saúde do DF, prejudicando o tratamento e ampliando o período de internação. Diminuindo também a agilidade no processo de
desocupação dos leitos hospitalares.
No ano de 2015, entendimentos foram travados entre a Secretaria de Saúde e a Procuradoria-Geral do DF,
tendo sido elaborada uma minuta de Projeto de Lei no sentido de atender as recomendações e de regularizar a execução do
Programa. A perspectiva para o ano de 2016 é o cumprimento dos fluxos e exigências legais necessários a publicação da Lei
Distrital.
Execução dos recursos do Auxílio Financeiro à Pessoa Física e número
de pessoas assistidas. de 2008 a 2013.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

300.000,00
201.452,00
400.000,00
400.000,00
626.618,24
705.000,00
725.000,00
185.000,00

R$ 163.077,60
R$ 201.452,00
R$ 175.970,00
R$ 174.490,00
R$ 410.345,07
R$ 313.460,00
Não executado
Não executado

54,4%
100%
43,9%
43,6%
65,5%
62,69%
-

1.336
1.317
1.094
1.041
1.948
1.233
-
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2175 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE
4367 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA
FEPECS-DISTRITO FEDERAL
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
0013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-GESTÃO DO PROJETO
DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECSDISTRITO FEDERAL
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
0018 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA
FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6220

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
388.000
388.000
382.684
382.684
388.000
2.000.000

388.000
2.880.445

382.684
775.493

382.684
337.500

2.000.000
434.000

2.880.445
6.560.030

775.493
91.276

337.500
40.026

434.000
2.822.000

6.560.030
9.828.475

91.276
1.249.453

40.026
760.210

Projeto Docente-Pesquisador
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no intuito de cumprir preceitos recomendados pelo
Ministério da Saúde visando ao apoio a projetos de planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde, propôs-se a
institucionalizar a função docente/pesquisador no âmbito do seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) como elemento
de valorização dos profissionais, atingindo também, além dos docentes da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da
Escola Técnica de Brasília (ETESB), a função de preceptoria.
Para tanto, a Fepecs elaborou, em razão da Portaria Nº 2.517/20121, o projeto Docente-Pesquisador: um novo
elemento para a qualificação do PCCS do SUS, com o objetivo decriar, colegiadamente, a função docente/pesquisador no
Plano de Cargos e Salários dos servidores da SES-DF. Com efeito, consoante a Portaria SGERTES/MS Nº 19/20122, a SESDF foi contemplada com a aprovação do referido projeto, com recursos no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Encontra-se em andamento o Convênio nº 01/2014, com o Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva
(CEPESC), cujo objeto é o estabelecimento de cooperação e intercâmbio para produção de conhecimento, visando à
transformação da formação de profissionais de saúde, entre outras dimensões, na reconfiguração dos saberes e das práticas
de cuidado e de ensino, do Programa de Formação em Educação para Profissões da Saúde: um caminho para a estruturação
de uma rede para o desenvolvimento da docência, da preceptoria e da pesquisa em educação de profissionais de saúde.
Tal ajuste teve sua execução iniciada no ano de 2014, com repasse da 1ª parcela ao CEPESC, no valor de R$
337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). Assim, no período de 26/05/2014 a 29/05/2015 foi desenvolvido o
Curso de Especialização em Ensino na Saúde (CEES), que se encontra em fase de certificação dos estudantes. A 2º fase está
prevista para 2016.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8429 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.300.000

2.036.000

2.036.000

1.889.277

1.300.000
1.300.000

2.036.000
2.036.000

2.036.000
2.036.000

1.889.277
1.889.277

O Governo do Distrito Federal criou o programa “REINTEGRA CIDADÃO”, por meio do Decreto nº 24.193, de 05
de novembro de 2003, que tem como objetivo proporcionar oportunidades aos sentenciados do Sistema Penitenciário do
Distrito Federal, no seu processo de ressocialização e inserção social, pelo aprendizado de novas práticas profissionais e o
oferecimento de trabalho remunerado.
O Projeto tem por objeto a prestação de serviços relacionados às atividades de auxiliar de lavanderia, técnico
administrativo e serviços gerais a serem desempenhadas por sentenciados, em regime semi-aberto, aberto e livramento
condicional, geridos pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal, assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
– FUNAP, obedecida à qualificação e aptidão de cada sentenciado.
Além disso, busca a participação do
Órgão, no que concerne à reintegração social do preso, dando sua parcela de responsabilidade social.
Os reeducandos são divididos em 3 (três) níveis, iniciando no nível 1 (um) passando para o 2 (dois)
posteriormente para o nível 3 (três). Os reeducandos poderão ascender profissionalmente, a critério da CONTRATANTE, desde
que exista vaga no nível mais elevado, em consonância com os valores contratados, atendendo aos seguintes critérios:
a) Permanecer no mínimo 06 (seis) meses no cargo;
Portaria Nº 2.517, de 1/11/2012 (MS), que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros de custeio a estados e DF para apoio a projetos de planos de
carreira e desprecarização do trabalho em saúde.
2 Portaria SGERTES/MS Nº 19, de 21/12/2012 – divulga com definição dos montantes de recursos a serem repassados ao respectivo ente federativo
beneficiário, relação dos projetos de planos de carreira e desprecarização contemplados em conformidade com o disposto na Portaria GM/MS Nº 2.517.
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b) Dedicar-se às suas atividades com empenho, de forma a receber, na sua avaliação, a pontuação mínima
necessária para sua progressão à categoria seguinte;
c) Empenhar-se na melhoria do grau de escolaridade;
d) Atingir, no mínimo, 90 (noventa) pontos na avaliação de desempenho, composta dos seguintes fatores:
e) Pontualidade;
f) Comprometimento com o trabalho;
g) Presteza / espírito de colaboração;
h) Iniciativa para solução de problemas;
i) Interesse no aprendizado;
j) Bom relacionamento com a chefia;
k) Bom relacionamento com os colegas.
Com o intuito de promover a diferenciação, valorizando a mão de obra especializada, foram definidos os
seguintes níveis de acordo com o contrato em vigor: Todos os sentenciados entrarão no nível I, e após a avaliação de
desempenho, realizada 06 meses após sua admissão, poderão progredir para os níveis II e III.
Nível I: Tarefa cuja execução requer mão-de-obra pouco especializada, pouca experiência, ensino fundamental
incompleto ou já concluído.
Nível II: tarefas cuja execução requer médio grau de especialização, alguma experiência na área que irá
desempenhar as suas funções e/ou ensino médio concluído.
Nível III: tarefas cuja execução requer alto grau de especialização, tempo considerável de experiência na área
e/ ou ensino superior concluído.
O referido Contrato, através de seu Quinto Termo Aditivo, tem por objetivo a contratação de 262 reeducandos
distribuídos em três níveis: pouca especialização, médio grau de especialização e alto grau de especialização.
O quantitativo de conveniados varia mês a mês, em decorrência de fatores como o término da pena,
desligamento, colocação no mercado de trabalho, medida disciplinar imposta pelo Sistema Prisional, retorno ao sistema
prisional, faltas injustificadas, excesso de atestados médicos, falecimento, dentre outros. O ano de 2015 finalizou com 142
reintegrados.

PROGRAMA 6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2517 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO
EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO
FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0014 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA-DISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2603 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF
0008 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SECRETARIA
DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
3874 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-APOIO A
MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF.-DISTRITO
FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9701 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE
SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0021 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDEDISTRITO FEDERAL
5776 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA
PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.-DISTRITO
FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDEDISTRITO FEDERAL
0068 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
700.000
187.989
24.000

LIQUIDADO
24.000

700.000
1.636.364

187.989
3.316.364

24.000
2.316.364

24.000
1.852.698

1.636.364

2.316.364

2.316.364

1.852.698

1.300.000

1.214.000

662.612

648.264

1.300.000
16.000.000

1.214.000
22.487.273

662.612
22.273.448

648.264
13.169.513

16.000.000

20.487.273

20.273.448

13.091.968

0
1.145.000

2.000.000
105.493

2.000.000
75.291

77.545
56.705

1.145.000
275.000

105.493
185.760

75.291
25.760

56.705
25.760

75.000

5.760

5.760

5.760

200.000
3.426.717.009

180.000
20.000
20.000
4.767.198.464 4.708.921.443 4.704.216.505

3.393.307.009

4.731.482.627 4.674.733.719 4.670.028.781

33.140.000
4.051.460

34.775.837
177.914.296

34.187.724
177.685.946

34.187.724
177.685.946
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AÇÃO/SUBTÍTULO
6988 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESSECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
6990 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO
EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO
FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0052 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
0063 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISAÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO
PILOTO
3722 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO
FEDERAL
6991 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO
FEDERAL
7261 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESDISTRITO FEDERAL
9677 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISFROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL
9678 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISLAVANDERIA HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL
9679 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SESDISTRITO FEDERAL
9680 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6007

DOTAÇÃO INICIAL

Relatório Anual de Atividades 2015 – SES
DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

2.417.460

176.443.696

176.443.695

176.443.695

1.634.000
163.155.436

1.470.600
472.798.376

1.242.251
460.322.785

1.242.251
396.470.687

8.146.436

9.704.889

8.344.318

6.734.929

3.409.000

3.332.085

2.153.067

1.918.582

49.700.000

206.683.548

206.683.548

177.264.085

60.700.000

174.319.778

174.319.778

151.376.662

24.200.000

48.761.000

41.311.152

36.259.112

3.000.000

7.927.500

6.629.782

5.212.733

8.500.000

12.900.000

12.810.810

9.900.000

1.500.000

1.943.000

856.777

591.033

4.000.000
3.614.980.269

7.226.576
7.213.553
7.213.553
5.445.408.015 5.372.307.650 5.294.150.079

Administração de Pessoal
Mesa de negociação permanente do SUS-DF
A Mesa de Negociação Permanente do SUS-DF/MNP/SUS/DF, integrante do Sistema Nacional de Negociação
Permanente do SUS-MNNP/SUS, criada por Portaria número 45/04/2011 do Governo do Distrito Federal e Resolução 07/06/11,
do Conselho de Saúde do Distrito Federal – CSDF tem como missão institucional estabelecer pactuações e demandas
decorrentes das relações funcionais e do trabalho manifestadas por cada uma das partes, bem como pactuações de acordos
que facilitem as conclusões dos trabalhos, obedecendo às regras Constitucionais e Princípios da Administração Pública.
Em 2015 a Mesa acompanhou os processos de interlocução com os profissionais de saúde, bem como os
processos de negociação do período grevista.
A MNP-SUS-DF acompanhou os processos de negociações, acordos e pactuações com o movimento sindical,
em busca de auxiliar a construção de consensos para finalização das greves, bem como acompanhou celebração de acordos
entre os sindicatos.
Além disso, diversas deliberações envolvendo o Conselho de Saúde do DF foram realizadas na perspectiva de
garantir o efetivo funcionamento do SUS, garantindo o funcionamento, acesso, humanização, resolutividade, qualidade e
funcionamento efetivo da rede. Os processos deliberados pelo CSDF, envolvendo estas negociações para os profissionais de
saúde, foram pautados pela bancada de trabalhadores do Conselho e representantes das bancadas de trabalhadores e
gestores, com vistas à efetivação e fortalecimento do SUS-DF.
Nas Conferências Regionais e na etapa Distrital, a MNP-SUS-DF esteve em todo processo de realizações das
diversas etapas regionais de forma efetiva e sendo instrumento de ação interativa entre os diversos interlocutores sociais,
interagindo para construir propostas de fortalecimento do Sistema Público de Saúde do DF.
Enfim, finalizado o ano de 2015 a Mesa já se organiza para 2016 com calendário efetivo de atividades a serem
executadas de forma efetiva.
Central de Atendimento ao Servidor – CAS
O principal objetivo da Central de Atendimento ao Servidor é prestar atendimento aos servidores e futuros
servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da escuta qualificada e acolhimento humanizado, bem como
realizar ações para reduzir o acúmulo das demandas pendentes nos setores técnicos.
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1- Tabela quantitativa detalhada:
Requerimentos
Aposentadoria/Pensão
Cessão / Requisição
Dispensa De Ponto
Licenças/ Afastamento
Pagamentos/ Pecúnias
Permuta
Prazo P/ Posse / Extemporânea
Retração/ Ampliação Ch
Remoção/Transferência
Solicitação De Documentos
Contratos Temporários
Outros
Informações Gerais
TOTAL

Jan
7
5
2
7
4
24
1
20
46
3
9
28
266
422

Fev
4
9
7
15
10
28
3
19
60
0
14
32
239
440

Relatório Anual 2015
Mar
Abr
Mai
17
22
11
42
29
23
13
6
3
12
8
15
15
18
19
62
27
51
4
8
42
22
20
34
84
86
88
5
2
12
16
10
13
44
56
51
443
457
828
779
749
1190

Jun
13
49
11
18
17
96
32
24
134
17
12
56
809
1288

Jul
17
27
12
19
18
76
95
26
122
5
5
64
733
1219

Ago
7
40
14
5
51
30
34
17
137
4
18
39
761
1157

Set
1
8
3
4
14
11
11
19
44
1
4
13
156
289

Total
99
232
71
103
166
405
230
201
801
49
101
383
4692
7533

As atividades da Central de Atendimento ao Servidor foram encerradas em 14 de setembro de 2015, embora a
extinção formal somente tenha ocorrido por meio do Decreto nº 36.918/2015, publicado no DODF Nº 228, de 27 de novembro
de 2015, em razão da reestruturação da SES-DF.
Regulação do Trabalho, Procedimentos, Judiciais e Normativos
As atividades desenvolvidas pela regulação do trabalho, procedimentos judiciais e normativos no corrente ano,
com a exposição de atribuições e quantitativo de ações judiciais, mandados de segurança, processos administrativos,
requerimentos.
Na Esfera judicial:
Quantidade de Ações Judiciais relacionadas à Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Total Jan-Nov/2015
3017
Quantidade de Mandados de Segurança relacionados à Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Total Jan-Nov/2015
381

Na Esfera administrativa:
Quantidade de Processos Administrativos relacionados à Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Total Jan-Dez/2015
613
Demais documentos (requerimentos/memorandos/ofícios) relacionados à Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Total Jan-Dez/2015
907

Concessão de Ampliação da Carga Horária (40 Horas):
O processo de Concessão de Ampliação de Carga Horária – 40 horas – é um instrumento que possibilita ao
servidor ter o aumento de sua carga horária de trabalho para atender as diversas demandas de trabalho, suprir carência de
pessoal, otimizar o serviço prestado visando o aumento da qualidade de prestação dos serviços de saúde.
Os processos de concessão de ampliação de carga horária se encontravam praticamente descentralizados em
vários órgãos internos e externos à SES. Em 2015 contava-se com um banco de dados com as solicitações de ampliação de
carga horária dos servidores e seus respectivos processos. Desta forma, conta-se com um arquivo que podemos discriminar por
Categoria Profissional, Unidade de Saúde, Matrícula e Número de Processos isso fez com que houvesse uma melhora na
gestão das concessões de ampliação de carga horária..
No final de 2015 foram feitas diversas análises para elaboração de listas de prioridade para concessão das 40
horas. Sendo analisados itens como: faltas, licenças, atestados médicos entre outros. Esses critérios foram utilizados para o
gestor analisar o perfil do servidor solicitante da ampliação da carga horária. Sendo concedidas 200 ampliações de 40 Horas
nesse período. Outro critério utilizado foi a definição de áreas onde estavam ocorrendo déficit de pessoal e categorias
específicas de servidores sendo dada prioridade aos que estivessem lotados em áreas consideradas “vermelhas” (UTI, PS,
Centro Cirúrgico, Neurocardio, Trauma e Sala Vermelha).
Até o momento existe catalogada uma lista de prioridade aguardando definição da alta gestão da SES/DF e
Governo do DF, devido ao limite prudencial para pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal e do impedimento por força do
Decreto nº. 36.007 de 12/11/2014, que trata, entre outros pontos, do impedimento de se realizarem novos empenhos e
compromissos de despesa com a ampliação de carga horária.
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Pedidos de Ampliação de Carga Horária por especialidade
Especialidades
Administrador
Ag. Serv. Comp. - Servico Social
Agente De Portaria
Analista Pol Publ E Gest Gov
Aosd - Apoio Administrativo
Aosd - Enfermagem
Aosd - Farmacia
Aosd - Lavanderia Hospitalar
Aosd - Ortopedia E Gesso
Aosd - Padioleiro
Aosd - Pat.Clinica
Aosd - Servicos Gerais
Artifice-Obras Civis
Assistente Social
Auxiliar De Enfermagem
Auxiliar De Enfermagem
Biologo
Enfermeiro
Enfermeiro Do Trabalho
Farmaceutico Bioq. Farmacia
Farmaceutico Bioq. Laborator
Fisioterapeuta
Fonoaudiologo
Fonoaudiologo
Medico - Anatomia Patologica
Medico - Anestesiologia
Medico - Cardiologia
Medico - Cirurgia Geral
Fonte: DIPlLAM/SUGEP/SES

Qtd.
9
5
1
6
2
4
9
4
18
1
64
3
1
16
394
1
7
196
2
22
31
72
8
2
2
7
1
6

Resumo Especialidade
Especialidades
Medico - Cirurgia Pediatrica
Medico - Cirurgia Plastica
Medico - Cirurgia Vascular
Medico - Cl. Med. Queimados
Medico - Clinica Medica
Medico - Coloproctologista
Medico - Endocrinologia
Medico - Gastroenterologia
Medico - Generalista
Medico - Geriatria
Medico - Gineco E Obstetricia
Medico - Homeopata
Medico - Infectologista
Medico - Mastologia
Medico - Medicina Do Trabalh
Medico - Nefrologista
Medico - Neonatologia
Medico - Neurocirurgia
Medico - Neurologia
Medico - Neurologia Pediatrica
Medico - Oftalmologista
Medico - Ort. E Traumatologia
Medico - Otorrinolaringologi
Medico - Pediatria
Medico - Pneumologia
Medico - Psiquiatria
Medico - Reumatologia
Medico - Sanitarista

Qtd.
1
1
4
2
35
1
6
1
1
1
16
1
2
1
3
4
3
3
2
1
1
21
1
15
1
6
1
1

Especialidades
Medico - Ter. Int. Pediatria
Medico - Terapia Int. Adulto
Medico - Urologista
Motorista
Nutricionista
Odontologo
Odontologo - Cirurgiao Dentista
Programador
Psicologo
Tec Em Saude
Tec. Higiene Dental - Thd
Tec. Lab. - Hemat. E Hemot.
Tec. Lab. - Pat. Clinica
Tecnico Administrativo
Tecnico Administrativo
Tecnico De Enfermagem
Tecnico Em Nutricao
Tecnico Em Radiologia
Tecnico Pol Publ E Gest Gov
Telefonista
Terapeuta Ocupacional
Total Geral

Qtd.
2
9
2
20
54
5
4
1
19
3
11
32
121
265
1
389
50
66
4
4
3
2095

No 1º e 2º quadrimestre de 2015 não foram concedidas ampliações de carga horária por força do Decreto nº.
36.007, de 12/11/2014, acima mencionado.
Abaixo segue um comparativo da Concessão ao Regime de 40 Horas no 1º Quadrimestre de 2014 (janeiro a
abril), 2º Quadrimestre de 2014 (maio a agosto) e 3º Quadrimestre de 2014 (setembro a dezembro) e 1º Quadrimestre de 2015,
2º Quadrimestre de 2015, 3º Quadrimestre de 2015:
Comparativo de Ampliação de Carga Horária 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2014 e 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2015
Quantitativo De Servidores Da Ses Que Obtiveram A Concessão De Ampliação De Carga Horária – 40 Horas
Coordenações Gerais De
Jan A Abr - Mai A Ago - Set A Dez Total - Jan A
Jan A Abr - Mai A Ago - Set A Dez Saúde - CGS
2014
2014
2014
Dez 2014
2015
2015
2015
Ceilândia
21
17
0
38
0
0
25
HSVP
4
1
0
5
0
0
0
Brazlândia
3
8
0
11
0
0
4
Guará
2
3
0
5
0
0
5
Taguatinga
72
9
0
81
0
0
15
Samambaia
9
17
0
26
0
0
25
Gama
6
139
0
145
0
0
0
ADMC
36
53
0
89
0
0
9
HBDF
251
2
0
253
0
0
29
HRAS - HMIB
5
92
0
97
0
0
18
Planaltina
71
2
0
73
0
0
2
São Sebastião
3
18
0
21
0
0
6
Sobradinho
8
10
0
18
0
0
28
Santa Maria
7
102
0
109
0
0
3
Fepecs
9
2
0
11
0
0
0
Recanto Das Emas
2
5
0
7
0
0
10
CNBRFPW
0
2
0
2
0
0
5
COMPP
0
1
0
1
0
0
0
Paranoá
2
20
0
22
0
0
12
HRAN
132
10
1
143
0
0
4
HAB
0
4
0
4
0
0
0
Total
643
517
1
1161
0
0
200
Fonte: DIPlLAM/SUGEP/SES e DODF

Total - Jan A
Dez 2015
25
0
4
5
15
25
0
9
29
18
2
6
28
3
0
10
5
0
12
4
0
200
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Redimensionamento da Força de Trabalho
O dimensionamento da força de trabalho é um dos principais instrumentos do monitoramento da força de
trabalho, se constituindo base no conjunto do esforço coletivo para adequar os trabalhadores às exigências de uma prestação
de assistência ao cidadão, com o grau de excelência possível, requer conhecimento e análise das causas que resultam nos
déficits, planejamento rigoroso com demonstrativo do que é factível a curto, médio e longo prazo.
Atualmente a SES/DF utiliza o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), ferramenta utilizada
para cadastro de todo o quadro de servidores do GDF, para acesso a lotação, carga horária e situação funcional dos servidores
de todas as categorias e especialidades. O SIGRH auxilia o gestor a mapear esse quadro de servidores da rede com o intuito
de realizar o monitoramento de toda a força de trabalho existente na SES/DF.
Ações do Redimensionamento da Força de Trabalho ocorridas em 2015
Visitas relativas ao processo de dimensionamento nas seguintes regiões de saúde:
Região
NORTE
LESTE
OESTE
CENTRO NORTE
CENTRO SUL
SUDOESTE
SUL
Fonte: DIPlLAM/SUGEP/SES e DODF

Coordenação Geral De Saúde
Sobradinho, Planaltina
Paranoá E São Sebastião
Ceilândia E Brazlândia
Asa Norte
Asa Sul, HBDF, Núcleo Bandeirante, Candangolândia,
Riacho Fundo I E Ii, Park Way e Guará
Taguatinga, Samambaia e Recanto Das Emas
Gama e Santa Maria

Periodo de Realização
HRPA
HRC (Sala vermelha)
HRAN (Centro de Saúde nº12)

Monitoramento do processo de Concessão de Horas Extras
A SES, a partir de março iniciou a análise e monitoramento dos processos de Horas Extras da Secretaria,
implementando métodos e técnicas no intuito de facilitar e aprimorar os processos, para isso desenvolveu planilhas automáticas
que auxilia sua força de trabalho.
Também está sendo padronizado o processo de elaboração da solicitação de Horas Extras no intuito de
uniformizar essas solicitações em toda rede.
Como o pagamento das Horas Extras é processo que envolve muitas etapas de análise, controle e avaliação até
dezembro de 2015 foram pagas apenas as Horas Extras referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e
julho/2015.
Foram efetivamente pagos R$ 162.461.168,69 de Horas Extras,em 2015, conforme quadro abaixo:
Mês Referência
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Maio
Junho
Setembro
Setembro
Novembro
Novembro

Valor
R$ 18.978.381,55
R$ 17.707.242,03
R$ 14.138.890,11
R$ 11.202.623,29
R$ 12.983.365,01
R$ 13.740.926,67
R$ 15.757.076,04
R$ 15.676.353,80
R$ 14.906.550,09
R$ 13.284.880,05
R$ 14.084.880,05
R$ 162.461.168,69

Horas Extras Realizadas Em
outubro de 2014
novembro de 2014
dezembro de 2014
janeiro de 2015
fevereiro de 2015
março de 2015
abril de 2015
maio de 2015
junho de 2015
julho de 2015
agosto de 2015

Planejamento, Seleção e Provimento:
Foram realizadas várias reuniões na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização,
quanto às gestões em relação ao Concurso Público, objeto do Edital nº. 01/2014 – SEAP/SES, de 28/05/2015, que culminaram
com a publicação da Portaria nº. 33/2015, no dia DODF nº. 75, de 17 de abril de 2015, a qual delegou à Secretaria de Estado
de Saúde, a competência das atividades relativas ao controle de final de fila, atualização de endereço e envio de telegramas,
bem como o controle do banco de dados referentes aos mais de dez mil candidatos aprovados no certame acima;
As reuniões na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização (atual SEPLAG) tiveram
êxito na transferência do banco de dados dos candidatos aprovados no Concurso Público, objeto do Edital nº. 01/2014 para
SES, bem como delimitou os procedimentos a serem adotados em relação aos pedidos de nomeação.
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Setor: Gerência de Planejamento, Seleção e Provimento
Publicação
Cargo/Especialidade
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Médico Pediatria
Médico Ginecologiae Obstetrícia
Médico Medicina Nuclear
Médico Anestesiologia
Médico Cancerologia
Médico Cardiologia
Médico Cirurgia Geral
Médico Cirurgia Oncológica
Médico Clínica Médica
Médico Família e Comunidade
Médico Infectologia
Médico Neonatologia
Médico Nefrologia
Médico Neurologia
Médico Psiquiatra
Médico Uti Adulto
Médico Cabeça e Pescoço
Técnico de Lab. Anatomia Patológica
Técnico Radiologia
Farm. Bioq. Farmácia
Assistente social
Fonoaudiólogo
Nutricionista
AOSD Farmácia
Físico Medicina Nuclear
Físico Radiodiagnóstico
Total de Nomeados Efetivos
Fonte: GESP/DIPLAM/SUGEP/SES

Atividades: Nomeações de servidores efetivos
Janeiro A Abril
Maio A Agosto
Qtd.
Qtd.
Nomeado
Nomeado
44
37
131
261
30
40
10
1
50
9
17
33
1
80
3
2
32
2
5
13
44
1
9
6
63
16
30
7
22
205
794

Setembro A Dezembro
Qtd.
Nomeado
63
1
7
44
31
16
30
7
1
1
201

Está em fase de instrução novos processos para a realização de concursos públicos para cargos efetivos a
serem lançados no ano de 2016; bem como, para nomeação dos aprovados em seleções vigentes, conforme quadro
demonstrativo abaixo:
Educação em Saúde:
Programa Ginástica Laboral no Edifício Sede
A Ginástica Laboral é uma das atividades da SES, incluída no planejamento da Gerência para 2014, como
iniciativa para promover a Cultura Organizacional na Secretaria. O Programa tem como proposta inicial sua implementação no
Edifício Sede e Parque de Apoio e posteriormente nas demais unidades da SES/DF tornando-se uma prática institucional na
Secretaria de Saúde. Esse Programa é realizado hoje com o apoio e parceria da Central de Competências em Gestão de
Processos que disponibiliza servidora com formação em educação física e pedagogia que supervisiona as aulas de laborais
realizadas
por
três
estagiários
formandos
em
educação
física.
A SES entende que a Ginástica Laboral tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos no ambiente de trabalho,
visando a prevenção de doenças ocupacionais e a melhoria das condições físicas e psíquicas dos funcionários da SES-DF.
Capacitação de Servidores
A SES/DF no ano de 2015 totalizou com 2.870 servidores capacitados em diversos cursos tais como: Carta de
Serviços ao Cidadão, Licitações e contratos - Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 840/2011, Gestão e fiscalização de
contratos, Excelência no atendimento ao cidadão, Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência, Palestra: Superação e
Resultados Sensacionais, Treinamento no Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP), Formulação de indicadores
para avaliação de políticas públicas, Gestão Estratégica de pessoas e planos de carreira.
Comissão do ponto eletrônico
O processo de implantação e controle do ponto eletrônico e escalas atuou de forma dinâmica e com ações
efetivas de janeiro a dezembro de 2015.
A Comissão do Ponto Eletrônico/SUGEP/SES executou as seguintes tarefas:
Implantação do Ponto Eletrônico:
– Início do processo da implantação do Ponto Eletrônico na Fundação Hemocentro, SAMU, e finalização da
implantação no Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, UPA-Ceilândia e Centros de Saúde de Taguatinga.
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Crachás e Manutenção do Forponto:
 Confecção de aproximadamente 3000 crachás (1ª via e 2ª via decorrente de perda, roubo, defeito);
 Coletas manuais das marcações nos locais que ficaram sem rede de dados entre janeiro e março de 2015;
 Visita nas Unidades de Saúde e substituição de peças de coletores do Ponto Eletrônico decorrentes de
vandalismos ou danificações por queda de raios ou descargas elétricas.
o Módulo Biométrico: 21; Fonte: 11; CPU: 02; Bateria: 03; Display do Visor: 03; Conversor do Módulo
Biométrico: 01; Bateria Pastilha: 01; Placa IO: 02; Carcaça (dobradiça): 02; Fechadura: 01; Cabo do Sensor de Proximidade: 01;
Cabo do Módulo Biométrico: 01.
Monitoramento:
 Monitoramento dos servidores de todas as Unidades Orgânicas referente às “faltas injustificadas”, para
tomada de conhecimento e providências necessárias para coibir ou responsabilizar os servidores;
 Monitoramento dos servidores de todas as Unidades Orgânicas referente ao código 238 “Falta de Marcação
Justificada”, para evitar a utilização indevida e limitada a 04 (quatro) utilizações por mês;
 Monitoramento dos servidores de todas as Unidades Orgânicas referente ao código 238 “Falta de Marcação
Justificada”, utilizados indevidamente para justificar “faltas injustificadas”;
 Envio dos relatórios às Unidades Orgânicas para justificativas com posterior envio à Corregedoria/SES para
apuração.
 Monitoramento diário dos dados de integração entre os sistemas SIGRH (recursos humanos), TrakCare
(escalas) e Forponto (ponto eletrônico);
 Encaminhamento de 20 processos à Corregedoria para apurar vandalismos nos coletores do Ponto
Eletrônico;
Treinamentos:
 Unidades Orgânicas do Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Centros de Saúde de Taguatinga,
Hemocentro e SAMU;
 Treinamento para lançamento de escalas de serviço;
 1º Treinamento de ponto eletrônico para as chefias;
 Treinamento de ponto eletrônico para GP/NCE/Comissão Local
 2º Treinamento de ponto eletrônico para as chefias
 Palestras sobre Portaria nº 199/2014, Portaria nº 31/2012 e SISREF que foram realizados nas Unidades
Orgânicas semanalmente entre maio de 2015 e julho de2015.
Unidades Orgânicas visitadas: (2 palestras: 1 pela manhã e 1 à tarde)
– Asa Sul, Asa Norte, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Sobradinho, Taguatinga.
Escalas:
 Cobrança do lançamento das escalas contratuais e extras no sistema de escalas TrakCare;
 Criação da funcionalidade de alteração de escalas em tempo real para garantir a transparência e agilidade
das chefias na distribuição dos servidores, para envio ao SIGA Brasília;
 Implantação de diversas melhorias no Trakcare, iniciando o processo que trará a conferência automática das
escalas dos servidores (manutenção evolutiva).
 Criação de novas legendas de afastamentos, licenças e atividades.
Integração:
 Alteração do processo de integração entre os sistemas de escalas e ponto eletrônico visando agilidade na
transferência de dados e maior confiabilidade das escalas dos servidores confrontadas com os registros eletrônicos;
 Integração das escalas dos servidores com o SIGA Brasília;
Levantamento dos locais e serviços da SES/DF
 Padronização da nomenclatura dos locais e serviços das Unidade de Saúde;
 Alteração da forma de distribuição de profissionais visando informar o local preciso onde o servidor está
trabalhando.
 HRAN finalizado em novembro de 2015;
 SAMU finalizado em dezembro de 2015;
 HBDF iniciado em dezembro de 2015.
Saúde Ocupacional
Por meio do Decreto nº 36.561, de 19 de junho de 2015, publicado no DODF nº 118, de 22 de junho de 2015, foi
instituída a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal, passando a ser competência da
Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, atualmente pertencente à SEPLAG-DF, realizar estudos, normatizar, propor
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diretrizes, planejar, controlar, analisar e auditar as não conformidades das ações em matéria de Segurança e Saúde no
Trabalho e de Perícia Médica.
Os órgãos, competências, atribuições, cargos e funções dos servidores desta Secretaria de Saúde, lotados na
Diretoria de Saúde Ocupacional, ficaram remanejados para a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e
Desburocratização (atual SEPLAG), com lotação na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, bem como as Unidades
de Perícia Médica Oficial e de Segurança e Saúde no Trabalho.
A unificação englobou, ainda, a transferência dos prontuários dos servidores, arquivos e mobiliários das
Unidades envolvidas, mediante inventário patrimonial e documental, a critério da Subsecretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho/SEPLAG.
Assim, a concessão, homologação e acompanhamento de licenças médicas dos servidores desta Secretaria são
de competência da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/SEPLAG-DF.
Fundação Hemocentro
A remuneração dos servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília está sob a administração desta
Fundação. Em média, foram remunerados, em 2015, 298 servidores ativos por mês. No ano, foram pagos em média 314
benefícios, entre auxílios transporte, auxílios creche e auxílios alimentação. Do total de benefícios liquidados em 2015 –
R$1.242.250,70 –, destaca-se os gastos com auxílio alimentação, no valor de R$1.161.700,71, representando cerca de 93,5%
dos gastos da espécie.
Os recursos orçamentários repassados à Fundação, além das despesas com pessoal e concessão de
benefícios a servidores, destinaram-se à execução de despesas com contratos de prestação de serviço de natureza continuada,
que visam manter o bom andamento da área fim, e os serviços administrativos essenciais ao desenvolvimento das atividades
da Fundação Hemocentro, tais como, manutenção do Sistema Hemocentro do Ciclo do Sangue – SISTHEMO; manutenção de
máquinas e equipamentos; locação de impressoras e copiadoras; despesas com energia elétrica, água e esgoto e telefonia fixa
e móvel.
Sob a ação Capacitação de Recursos Humanos, em 2015, despendeu-se R$20.000,00, para capacitação de
10(dez) servidores.
O Programa abrange também a Modernização e a Gestão do Sistema de Informação e Tecnologia da FHB.
Sob a ação de Modernização do Sistema de Informação liquidou-se R$24.000,00 e sob a ação Gestão de
Informação e dos Sistemas de Tecnologia, foram realizados gastos tais como:
 Manutenção do SISTHEMO(Sistema de Gestão de Informação do Hemocentro);
 Suporte técnico para o firewall;
 Serviço de impressão e reprografia corporativa e manutenção preventiva e corretiva de impressoras
térmicas, totalizando liquidação no valor de R$648.263,57.
A ação de Reforma do Hemocentro ainda não foi iniciada devido aos prazos de tramitação do processo para
contratação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a fim de cumprir as exigências referentes aos
projetos impostas pela Caixa Econômica Federal.
Armazenamento e Distribuição de Medicamentos
Em 2015, observou-se avanço nas ações relativas à adequação da estrutura física dos almoxarifados de
medicamentos e produtos para a saúde, com a manutenção dos contratos referentes à locação dos imóveis destinados às
Centrais de Abastecimento Farmacêutica da SES/DF. A execução de 30,42% do orçamento destinado para o programa, tendo
em vista a suplementação no valor de R$ 443.000,00 para quitar as dívidas referentes aos pagamentos dos alugueis, foi aquém
do esperado. Projetava-se maior utilização do orçamento disponível, visto que se encontram sob o financiamento do programa
os contratos para locação dos imóveis (Contrato nº 319/2014 – Aluguel Galpão para a Farmácia Central e Contrato nº
13663/2013 – Aluguel do Galpão para o Núcleo de Medicamentos Básicos e Estratégicos – NUMEBE) e o projeto de
reestruturação da Logística de medicamentos e produtos para a saúde, visando à contratação de carregadores, equipamentos e
carros para a carga e descarga e transporte desses insumos da Farmácia Central para as unidades assistenciais da rede
SES/DF. No entanto, apesar do recurso estar disponível, ainda há mensalidades com atraso de pagamento.
Lavanderia
Considerando os processos para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços
de natureza contínua de lavanderia hospitalar, os quais devem ser prestados no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF),
na Coordenação Geral de Saúde de Sobradinho (CGSS) e na Coordenação Geral de Saúde do Gama (CGSG), reformulado em
19 de março do corrente ano, processos números 060.013.793/2014, 060.013.794/2014 respectivamente estão em tramitação
sem conclusão até o momento por falta de recursos financeiros.
O serviço em tela é de natureza continua ocasionando a execução por meio de indenização, uma vez que os
serviços de lavanderia desempenham papel fundamental para a continuidade e qualidade dos serviços prestados. Além de que,
os motivos que deram causa à contratação emergencial ainda persistem.
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Diante deste panorama a paralisação da prestação do serviço significaria na cessação de fornecimento de
roupas limpas para o hospital e demais unidades atendidas e, consequentemente, a paralisação dos atendimentos, uma vez
que todos os setores hospitalares necessitam de roupa processada adequadamente para funcionar, sob pena de incorrer em
risco de desencadear a ocorrência de infecções hospitalares, sem falar de outros enormes prejuízos à saúde dos usurários do
Sistema Único de Saúde, como a suspensão na realização de vários procedimentos, cirurgias, atendimentos nas unidades
básicas de saúde e etc. Comprometendo a realização de procedimentos hospitalares e ambulatoriais e colocar em risco a
segurança dos pacientes.
Melhoria nas Estruturas Físicas
Os Contratos de Manutenção Predial em todos os edifícios da Secretaria de Saúde, dividido em 16 lotes, por
Região Administrativa, segue em andamento.
Descrição da Obra – Manutenção Predial - Regular

Ra / Local

Ação / Subtítulo

Manutenção Predial HBDF e NCPC – Lote I
I
Manutenção Predial Brasília Centro – Lote II
I
Manutenção Predial Brasília Asa Sul – Lote III
I
Manutenção Predial Brasília Asa Norte. – Lote IV
I
Manutenção Predial Gama – Lote V
II
Manutenção Predial HRT – Lote VI
III
Manutenção Predial Taguatinga (Centro) – Lote VII
III
Manutenção Predial LACEN e Brazlândia – Lote VIII
I, IV
Manutenção Predial Sobradinho – Lote IX
V
Manutenção Predial Planaltina – Lote X
VI
Manutenção Predial Paranoá – Lote XI
VII
Manutenção Predial Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro e
VIII, X, XI, XIX
Candangolândia – Lote XII
Manutenção Predial Ceilândia – Lote XIII
IX
Manutenção Predial Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo e
XII, XV, XVII, XX
Águas Claras – Lote XIV
Manutenção Predial Santa Maria – Lote XV
XIII
Manutenção Predial Administração Central, Lago Sul, Lago Norte, Varjão
I, XVI, XVIII,
e São Sebastião – Lote XVI
XXIII, XIV

2990.0008

Porcentagem Estimada Entre Valor
Empenhado e Valor do Contrato Anual
37,45 %
20,59 %
39,76 %
29,71 %
74,59 %
17,09 %
36,47 %
28,12 %
66,45 %
56,61 %
33,22 %
31,38 %
51,36 %
61,06 %
39,79 %
55,70 %

Continua em andamento também os Contratos de Manutenção de Equipamentos de Infraestrutura como ar
condicionado, sistemas condicionadores de energia, câmara de cadáveres e sistemas de vapores de água quente.
Descrição da Obra – Manutenção de Equipamentos de Infraestrutura
Manutenção nos Sistemas Condicionadores de Energia da SES/DF.
Manutenção Preventiva e Corretiva do Ar Condicionado do HRPa.
Manutenção de Ar Condicionado do HRC, HRSam e HRBz.
Manutenção de Ar Condicionado do LACEN, NB-3, HRPl e HRS.
Manutenção Preventiva e Corretiva do Ar Condicionado do HRAN.
Manutenção da Câmara de Cadáveres dos Hospitais/SES
Manutenção do Ar Condicionado do HRT
Manutenção de Ar Condicionado HBDF e DITEC/ CPD/SUPRAC - EMERGENCIAL (O Contrato terminou em 26/04/2015,
mas continua a prestação de serviço sem cobertura contratual).
Manutenção nos SGDV (sistema de vapor e água quente) – EMERGENCIAL (O Contrato terminou em 24/03/2015, mas
continua a prestação de serviço sem cobertura contratual).
Manutenção de Ar Condicionado do HRSM – EMERGENCIAL (O Contrato terminou em 03/05/2015). Os serviços não
estão sendo executados.
Manutenção de Ar Condicionado do HMIB – EMERGENCIAL (O Contrato terminou em 07/08/2015, mas continua a
prestação de serviço sem cobertura contratual).

RA / Local
Diversos
VII
IX, XII, IV
I, VI, V
I
Diversos
VII

(*)% Cumprido
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Diversos

100%

Diversos

100%

XIII

100%

I

100%

Vigilância
Em 2015, os serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, foram mantidos nas Unidades da
SES/DF. Além de vigilância ao patrimônio público, os serviços possuem como alvo beneficiado os servidores da SES/DF, a
população do Distrito Federal, bem como todos os usuários dos mais variados serviços de saúde ofertados nas unidades da
SES/DF.
Quantidade de postos de Vigilância por lote
Lotes
Regionalizados

Quantidade
postos

Lote 01

236

Lote 02

53

Lote 03

152

Lote 04

170

Região Administrativa
Paranoá, DIVAL, Núcleo Bandeirante, Parque Way, Candangolândia e Riacho Fundo, São Sebastião, Asa sul,
Gama, Santa Maria, CS-04-Estrutural, Samambaia.
Santa Maria- Hospital Regional de Santa Maria
Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Parque Way, Candangolândia e Riacho Fundo, Sebastião, Asa Sul,Ceilândia,
Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Gama.
Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Asa Norte, Núcleo Bandeirante, Parque Way, Candangolândia e Riacho Fundo,
São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Samambaia,Guará
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Lotes
Regionalizados

Quantidade
postos

Lote 05

388

Lote 06
260
Total Geral de postos de vigilância

Região Administrativa
Braslândia, Ceilândia, Samambaia, ISM,S.I.A, STRC/Sul, Asa Sul, Núcleo Bandeirante, Parque Way,
Candangolândia e Riacho Fundo, Recanto das Emas, Taguatinga, Guará.
Sede. HBDF,COMPP, FEPECS, FHB, LACEN
1259

Limpeza
Os contratos para a prestação de serviços de limpeza têm por objeto a higienização e conservação hospitalar,
limpeza de bens móveis e imóveis, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas unidades de saúde da SES-DF.
Os serviços de limpeza estão sendo mantidos por dispensa de licitação desde 2010. O processo regular está em
tramitação sendo desmembrados os serviços de jardinagem, carregador, lavagem de caixa d’água, desratização,
desbaratização e dedetização e lavagem de ambulância para atender legislação vigente.
A principal dificuldade, no entanto, está na definição das metragens das unidades de saúde , classificação das
áreas quanto ao nível crítico, quantitativo de material, informações estas necessárias para finalização do Termo de referência
de acordo com a legislação em vigor. Neste quadrimestre o calculo já se encontra em fase final, segundo o setor competente.
Funcionários do Serviço de Limpeza por lote
Lotes
Regionalizados

Quantidade Funcionários

Lote 01

847

Lote 02

945

Lote 03
396
Lote 04
993
Total Geral de funcionários do serviço de
limpeza

Região Administrativa
Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, São
Sebastião, Asa Sul, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia
Guará, Núcleo Bandeirante, Parque Way, Candangolândia e Riacho Fundo, São Sebastião, Asa
Sul,Cruzeiro Velho, Ceilândia,Taguatinga, Braslândia, Samambaia,
Asa Sul, HBDF, S.I.A., S.T.R.C/Sul
Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Asa Norte, SVS, Sede, SIG
3.181

Recepção
Foram mantidos os Serviços de Recepção no âmbito das Unidades de Saúde da SES/DF, com o fornecimento
de mão-de-obra adequada à execução dos serviços. Visando atendimento à crescente demanda pela prestação de serviços de
natureza frequente e, provendo a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com mão-de-obra para realização das
atribuições de recepcionista, melhorando o desempenho e garantindo a continuidade das atividades desta instituição com um
atendimento ainda mais humanizado, através da contratação regular de empresa especializada.
Totais por lote
Lote 01

Recepcionista
150

Lote 2

159

Lote 3

147

Lote 4

63

Total Geral

Regionais de Saúde
Diretoria Geral de Saúde da Asa Norte
Diretoria Geral do Hospital de Apoio de Brasília
Diretoria Geral de Saúde de Sobradinho
Diretoria Geral de Saúde de Planaltina
Diretoria Geral de Saúde do Paranoá
Diretoria Geral de Saúde de São Sebastião
Diretoria Geral do Hospital de Base
Diretoria Geral da Asa Sul
Diretoria Geral de Saúde do Guará
Diretoria Geral de Saúde de Taguatinga
Diretoria Geral do Hospital São Vicente de Paulo
Diretoria Geral de Saúde do Gama
Hospital Regional de Santa Maria
Diretoria Geral de Saúde dos Recantos das Emas
Diretoria Geral de Saúde de Samambaia
Diretoria Geral de Saúde do Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Riacho Fundo
Hospital Regional de Ceilândia
Hospital Regional de Brazlândia
519

*Este contrato teve termo em 16 de maio de 2015, e não foi renovado por decisão estratégica do Senhor
Secretário de Saúde.
Além da manutenção dos serviços de vigilância e limpeza foram acompanhados os serviços de manutenção de
PABX, maquinário gráfico, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de lavar, secadoras,
calandras e centrífugas,com fornecimento de peças de equipamentos marca Suzuki e Baumer, da SES/DF.
Os contratos emergenciais de vigilância e limpeza de 2015 tiveram termo em 06 de outubro de 2015, e
encontram-se em fase de licitação, tanto no âmbito da própria SES (limpeza) como também no âmbito da SEGAD(vigilância).
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Manutenção e Conservação da Frota de Veículos da SES
Série Histórica – 2010/2014 até 30/12/2015 - Consumo de Combustíveis (Litros)
Ano

Etanol

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Diesel S-B 500/ litros

75.491.19
48.441,85
16.159,72
5.258,01
4.548,27
3.053,42

1.026,94
36.348,12
32.166,05

Diesel S-10/ litros

Gasolina / litros

200.916,64
271.986,04
317.513,56

562.634.01
522.398,78
530.900,82
612.378,37
627.233,23
558.543,98

Diesel / litros
Comum e Aditivado
709.724.27
702.070,88
771.209,96
1.515.049,64
569.033,25
398.898,57

Valores Gastos até 30/12 2015 com Combustível em R$

1

Contrato

Empresa

Objeto

Diesel – S10

121/2014

Milenium

Combustível

960.305,96

Diesel
S - B500
92.958,94

Gasolina

Etanol

1.971.258,52

8.455,38

Diesel Comum e
Aditivado
1.151.869,48

Total
4.184.848,28

Gastos em 2015 com os Contratos de Locação pela SES DF de Veículos Automotores
Valores Mensais

1
2

Veiculo
FIAT STRADA
FIAT FIORINO
FIAT UNO

Assinatura

Vigência

26/05/2010

25/05/2015

26/05/2010

25/05/2015

Qtde Veículos
2
6
43
51 veículos
locados

Unitário

Total
Contrato

Valor Total 2015

1.300,00
990

10.400,00
42.570,00

50.266,67
37.818,00

TOTAL GERAL -

88.084,67

Manutenção e Conservação da Frota de Veículos da SES: relata-se que no decorrer do exercício de 2015 o
Núcleo de Manutenção de Frota, encaminhou e acompanhou a manutenção de 123 veículos oficiais de propriedade da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que são: ambulâncias, caminhões e veículos operacionais. A manutenção
desses veículos foi realizada nas oficinas terceirizadas.
Outras Realizações
Em janeiro de 2015 em determinação do Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, foram vistoriados todos
os veículos locados e frota própria pela SEGAD, nesta vistoria foram recolhidos 32 (trinta e dois) veículos locados tendo em
vista a redução de frota e despesas do GDF. Os veículos frota própria tipo caminhão, foram recolhidos devido à idade que os
mesmos se encontram em circulação. No entanto foram reintegrados a frota até a aquisição de novas viaturas tipo caminhão,
assim como outras instruções processuais para pretensas aquisições visando renovação da frota e atendimento das demandas
crescentes.
Em fevereiro do corrente ano foram entregues à SES 30 veículos tipo doblô às Unidades de Saúde, os quais
são utilizados preferencialmente pelas equipes NRAD.
No início do exercício de 2015 a Secretaria contava com acervo de 76 ambulâncias, da marca Renault, esse
número foi reduzido para 51 (cinquenta e um) veículos devido ao elevado custo de manutenção.
Ressalte-se que fora concluído o procedimento licitatório para aquisição de 85 ambulâncias, culminando no
contrato 109/2015 – SES/DF, cuja execução suprirá a carência dos veículos tipo ambulância, de acordo com as demandas
atuais.
No decorrer do exercício a frota locada foi reduzida de 247 (duzentos e quarenta e sete) veículos para 123
(cento e vinte e três) veículos locados, veículos estes que atendem as demandas da administração central e todas as unidades
de saúde.
Diariamente são disponibilizados em média: (02) dois caminhões com motoristas para a farmácia central,
almoxarifado e patrimônio, bem como veículos operacionais com motorista para: NUTEL/DIAU/SULIS, GETR, malote, SUPRAC,
DEAT/SULIS, DITEC, DECEM, Núcleo de Pequenos Reparos/DIAU/SULIS, Farmácia Alto Custo, 102 Sul, Ceilândia, Papuda e
Farmácia Escola. Constantemente são necessários empréstimos de veículos tipo van ou ônibus junto a FEPECS e SVS, para
atender a demanda no transporte de servidores para as visitas técnicas agendas pelo SES/DF.
Telefonia
Os serviços de telefonia são fundamentais para a execução das atividades das unidades, o aludido serviço de
telefonia fixa é prestado por meio de um Registro de Condições Comerciais. Com o intuito de manter o bom funcionamento da
infraestrutura básica das unidades administrativas e de atendimento a saúde pública, esta Secretaria de Estado procedeu à
instrução de termo de referencia para a contratação de serviços de telefonia fixa e móvel para suas unidades.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF)
O FSDF, Fundo Especial constitucionalmente definido, atua nos termos do Decreto Nº 12.232, de 30 de agosto
de 1994, na aplicação do produto de receitas especificadas, repassadas de forma automática pelo Fundo Nacional de Saúde,
bem como oriundas do Tesouro do Distrito Federal, que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços
previstos nos instrumentos de planejamento instituídos e fiscalizados pelo Conselho de Saúde e demais órgãos de controle
interno e externo.
Dessa forma, tem como finalidade ser o instrumento de administração e suporte financeiro para gerir, executar,
promover, supervisionar e fiscalizar as atividades relacionadas com a execução financeira e orçamentária das ações do sistema
de Saúde do Distrito Federal, Portaria nº 276, de 02 de dezembro de 2015, sob a orientação e supervisão direta do Secretário
de Saúde do Distrito Federal.
Atividades Realizadas
No decorrer do exercício de 2015 o FSDF desenvolveu as seguintes atividades:
 Descentralização de créditos orçamentários para a Secretaria de Saúde do DF (UG 170101), Fundação
Hemocentro de Brasília – FHB (UG 170202) e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS (UG 170203)
e NOVACAP (UG 190201), num total de 575 Notas de Crédito emitidas;
 595 solicitações de Notas de Crédito Adicional relativas a alterações orçamentárias da Secretaria de Saúde
do DF (UG 170101), da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB (UG 170202) e da Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde – FEPECS (UG 170203), totalizando R$ 2.359.488.242,90 bilhões de reais suplementares;
 Após alteração da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, publicada
no DODF nº , de 27 de novembro de 2015, e da Portaria nº 276, de 02 de dezembro de 2015, o FSDF absorveu parcialmente a
competência de ordenador de despesas, cabendo a responsabilidade de ordenar emissão de nota de empenho, liquidação,
pagamento e suprimento de fundo, nos termos do Inciso II, art. 30, do Decreto 32.598, de 15 de dezembro de 2010, combinado
com a Portaria citada;
 Emissão de 7.363 notas de empenho;
 Emissão de 25.287 previsões de pagamento e 21.661 notas de lançamento.
 Análise dos processos de pagamento da Secretaria de Saúde do DF;
 Emissão de 23.293 ordens bancárias;
 Elaboração mensal de conciliações bancárias de conta corrente e aplicação financeira de aproximadamente
124 contas do Banco Regional de Brasília, 181 contas do Banco do Brasil, das quais, 25 contas são de convênios e 8 contas da
Caixa Econômica Federal de contratos de repasses;
 Conciliação contábil da unidade gestora 170901 – FSDF;
 Devolução de recursos à Secretaria de Fazenda, emissão de comprovantes de pagamento de ordens
bancárias das contas do Banco do Brasil;
 Prestação de informações sobre previsões e pagamentos realizados;
 Geração de relatórios gerenciais aos gestores da SES/DF;
 Apuração de superávit financeiro de convênios e repasses fundo a fundo superiores a R$ 207 milhões e
conciliação da “Conta Única da SES” no BRB;
 Ingresso mensal no SIGGO dos rendimentos das aplicações de todas as contas correntes ativas;
 Análise das prestações de contas bimestrais do PAD-JUD – Programa de Atendimento as Demandas
Judiciais da Saúde e de 19 (dezenove) Unidades Regionais de Saúde relativas ao Programa de Descentralização em Ações de
Saúde - PDPAS.
Receita do Fundo de Saúde do Distrito Federal em 2015
No exercício de 2015 ingressaram no FSDF as receitas constantes do quadro abaixo:
Fontes do GDF3
3.122.320.414,96

Fundo Constitucional4
2.566.271.265,36

1325
0

1386
638.467.094,78

6.327.058.775,10

O DF repassou recursos nas fontes 100 (Ordinário não Vinculado), 101 (Cota parte do FPE e do DF), 102 (Cota Parte do FPM), 105 (Transf. De ITR), 109
(Transf. de IPI-Exportadores) e 300 (Ordinário não Vinculado).
3

4Fonte
5

130 (Fundo constitucional do Governo Federa).

As fontes 121 e 132 indicam recursos provenientes de Convênios com a União. Foram considerados os valores de superávit financeiro.

6A Fonte 138 indica recursos provenientes do MS (Repasses Fundo a Fundo). Foram considerados os valores de superávit financeiro
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FONTES DE RECEITAS / RENDIMENTOS + SUPERÁVIT
Fundo Constitucional
132
138
0
29.674.837,00
139.054.400,00
169.081.796,00
TOTAIS
2.566.271.265,36
29.674.837,00
777.521.494,78
6.496.140.571,10
COMPARATIVO POR FONTES EM RELAÇÃO AO TOTAL
39,50%
0,46%
11,97%
100%

Fontes do GDF
352.559,00
3.122.672.973,96
48,07%

No gráfico abaixo consta a composição das receitas por fontes de recursos, acrescida dos rendimentos e
superávit:

19,78%
0,76%
FONTE GDF
79,46%

FUNDO CONSTITUCIONAL
CONVÊNIOS

65,30%

REPASSES FUNDO A FUNDO

Repasses financeiros por Bloco de Financiamento, sem os rendimentos financeiros e superávit:
Bloco
Assistência Farmacêutica
Atenção Básica
Gestão Do Sus
Investimento
Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar
Vigilância Em Saúde
Total Geral

Valor Total
24.535.178,97
101.020.367,75
2.301.100,00
10.693.479,23
478.516.072,87
21.400.895,96
638.467.094,78

%
3,8%
15,8%
0,4%
1,7%
74,9%
3,4%
100%

Composição da receita relativa aos recursos fundo a fundo por blocos de financiamento:

500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-

Série1

Série2
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Em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de R$ 2.562.892.260,00
evidencia-se que a receita do FSDF obteve um acréscimo nominal de 9%, tendo em vista que no exercício de 2012 a receita foi
de R$ 2.804.422.410,00, ou seja, um crescimento de R$ 241.530.150,00.
Ainda, em relação ao exercício de 2011, observa-se que a receita do FSDF obteve um acréscimo nominal de
23%, tendo em vista que no exercício de 2013 a receita foi de R$ 3.151.621.816,58, ou seja, um crescimento de R$
588.729.556,58.
Comparando o exercício de 2011 com 2014, e sabendo que a receita arrecada em 2014 foi de R$
3.443.571.603,95, identificamos acréscimo nominal de 34%, ou seja, um crescimento de R$ 880.679.343,95.
Finalmente, se compararmos a receita realizada no exercício 2011, R$ 2.562.892.260,00, com a receita de
2015, R$ 3.929.869.305,74, evidencia-se um acréscimo nominal de 53%, que representa crescimento de R$ 1.366.977.045,74.
Objetivando melhor identificação da evolução da receita real do FSDF, apresentamos tabela explicativa abaixo:
Exercício
2011
2012
2013
2014
2015

Receita
2.562.892.260,00
2.804.422.410,00
3.151.621.816,58
3.443.571.603,95
3.929.869.305,74

Comparativo
241.530.150,00
588.729.556,58
880.679.343,95
1.366.977.045,74

%
9%
23%
34%
53%

O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita real do FSDF no período de 2011 a 2015, sem incluir os
recursos transferidos pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal.

3.929.869.305,74
2.562.892.260,00

2.804.422.410,00

2011

3.151.621.816,58

9%
2012

3.443.571.603,95

23%

34%

2013

COMPARATIVO

2014

%

53%
2015

RECEITA

Planejamento e Orçamento
O Planejamento e Programação em Saúde da SES/DF desenvolveu ao longo do ano de 2015, além de suas
atividades rotineiras, atividades do planejamento participativo para elaboração do Plano de Saúde 2016-2019, do PPA 20162019 e da Programação Anual de Saúde - PAS 2016.
Dentre essas atividades realizadas destacam-se:
 Contextualização do Plano Distrital de Saúde 2016-2019 através da consolidação de dados e informações
sociodemográficas, epidemiológica e orçamentário-financeiro.
 Discussão sobre os indicadores para o PPA, Pacto de Saúde (universais e específicos),além dos específicos
das áreas para composição dos instrumentos de planejamento.
 Alinhamento dos instrumentos de Planejamento 2016-2019, o Plano Distrital de Saúde – PDS e o PPA).
 Participação da 6ª Plenária Popular da Saúde do Território do Centro Oeste e Tocantins.
 Elaboração do Cenário de Saúde do DF e prospecção.
 Realização da Oficina para Elaboração dos Eixos, Diretrizes e objetivos do Plano de Saúde e PPA.
 Participação das Oficinas de Metas Estruturantes para a Saúde - Gestão de RH, Modelo de Assistência,
Gestão de Planejamento e orçamento e financeiro e Assistência Farmacêuticarealizado pelo CSDF nas datas: 12 e 13/05, 26 e
27/05, 09 e 10/06, realizada no Centro de Convenções.
 Avaliação da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 .
 Participação da 9ª Conferencia de Saúde do Distrito Federal período 20 e 21/07/2015.
 Participação da Audiência Pública para apresentação dos Eixos, Diretrizes e Objetivos do Plano de Saúde
no CSDF.
 Elaboração do Mapa Estratégico da SES 2016-2019.
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 Apresentação prévia ao Conselho de Saúde do Distrito Federal – CSDF, o Plano Distrital de Saúde – 20162019 (Eixos, Diretrizes e Indicadores),em 18/08/2015.
 Realização da Oficina de Elaboração de Metas e Indicadores do Plano de Saúde (02 e 03/09/15).
 Colaboração técnica para definição de indicadores do Painel de Contribuição do Governador.
 Cadastramento das Emendas Parlamentares Federais liberadas no sistema do Fundo nacional de Saúde /
Ministério da Saúde: 21 emendas liberadas no sistema para cadastro, sendo registradas 28 propostas para Saúde, sendo para
o incremento de teto MAC (11 propostas = valor R$ 42.654.563,00) e 17 propostas cadastradas para plano de trabalho (sendo
15 aprovadas nomérito pelo Ministério da Saúde e 10 destas propostas foram empenhadas pelo Ministério da Saúde,
totalizando o valor de R$ 27.649.751,00).
Detalhamento por nível de atenção
Atenção Especializada
Emendas custeio incremento teto MAC
Emendas custeio (reforma)
Emendas investimento (construção,
ampliação e equipamentos)
TOTAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Emenda bloqueada
Atenção Primária
Emendas investimentos

Qtd

Valor original da emenda

11
2
6
19
1
2

Valor com limite

Valor cadastrado

R$

42.654.563,00

R$ 27.362.783,00

R$

42.654.563,00

R$

2.700.000,00

R$

1.124.775,00

R$

1.368.200,00

R$

9.900.000,00

R$

8.900.000,00

R$

9.717.235,00

R$
R$

56.754.563,00
1.500.000,00

R$

3.561.176,00

R$ 37.387.558,00
R$
R$

2.000.000,00

R$
R$
R$

53.739.998
3.490.000,00

Emendas Parlamentares 2015
Valor Cadastrado

Limite
Orçamentário

Status
Parecer

R$ 58.849.739,00

R$
57.356.998,00

R$
39.419.458,00

Até o presente momento não há ingresso
de recurso

Valor Total

Empenho/
Portaria

Valor De
Ingresso De
Receita No
FSDF

Valor Total da
Emenda Liberada

Fonte: GEPLAN/DIPPS/SUPRAC - SES DF

Análise Orçamentária SES
A SES/DF iniciou o exercício de 2015 com um grande desequilíbrio fiscal de ordem orçamentária e financeira
proveniente do ano de 2014.Dentre os principais problemas encontrados destaca-se: dívida de aproximadamente 700 milhões
herdada de 2014; a escassez de recursos para saldar esta dívida junto aos fornecedores,o elevado corte no orçamento da
SES/DF acarretando interrupção e comprometimento dos serviços de saúde do DF e a instabilidade na prestação dos serviços
de saúde tendo em vista a insegurança dos servidores com atraso nos salários, falta de pagamento das horas extras, não
recebimento de 13º e férias de 2014 e parcelamento dos salários.
Esta situação ocasionou uma instabilidade institucional também entre os fornecedores e prestadores de serviços
contratados pela SES. Diversos deles por não receberem seus pagamentos não se sentiam seguros em continuar prestando ou
fornecendo seus produtos. Por isso, no decorrer do ano ocorreu desabastecimento de produtos e até licitações desertas tendo
em vista a idoneidade da SES.
Diante deste cenário foi declarado Estado de Emergência na Saúde do Distrito Federal, por meio dos Decretos
nº 36.279/2015 e 36.613/2015.
Neste contexto, no início de 2015, foi realizada, junto ao Ministério da Saúde, uma cooperação técnica com o
objetivo de analisar o orçamento da SES/DF e encontrar medidas para equilibrar a situação orçamentária- financeira.
Tal cooperação resultou em algumas medidas como:
Sensibilização e cooperação entre SES, Governador e Deputados Distritais quanto às alterações das emendas
parlamentares para suprir as necessidades mais urgentes indicadas pela SES. O montante das emendas ultrapassou 300
milhões de reais atribuídas em uma grande maioria ao custeio da Secretaria,
Análise e gestão dos recursos provenientes do MS para melhorar sua utilização nas ações essenciais à
assistência de saúde, investimentos e manutenção de projetos,
Maior agilidade na apuração do superávit existente para racionalizar sua utilização naquelas demandas não
supridas com recursos da fonte do tesouro,
Esforço para habilitação e credenciamento de serviços junto ao MS tendo em vista a adequação e a captação
de recursos da MS - Fonte 138 com a produção de serviços assistenciais.
Priorização dos processos de aquisição e contratação com recursos específicos e aptos para serem executados
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

811

Relatório Anual de Atividades 2015 – SES

Racionalização na execução orçamentária priorizando as demandas mais urgentes acarretando uma redução
significativa de reconhecimento de dívida para 2016 principalmente se comparado com 2014
Comparando o orçamento liquidado em 2011 e o aprovado em 2015 (Tabela) observa-se um aumento de 38%.
Dentre todos os grupos de despesa, o pessoal foi o que mais cresceu nos últimos 5 anos, com um acréscimo de 52%
comparando entre 2011 e 2015. Por outro lado, observa-se que as despesas correntes aprovadas na LOA 2015 foram inferiores
às despesas liquidadas de 2011. Esse fato gerou um desgaste durante todo o exercício na busca de alternativas para honrar
com os compromissos assumidos e não causar interrupção dos serviços de saúde. Vale ressaltar que os valores liquidados de
2014 não refletem as despesas efetivas daquele ano, que geraram uma Dívida de Exercício Anterior (DEA) apurada em
aproximadamente R$ 700 milhões. Isso explica parte da grande dificuldade enfrentada desde o início de 2015 para a
manutenção dos serviços de saúde.
Comparativo Execução Orçamentária 2011 - 2015
2011*
Liquidado
3.199.871.572
3.179.113
1.058.806.466
62.117.522
0
7.294.137
4.331.268.809

Grupos De Despesas
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos Da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversão Financeira
Amortização da Dívida
Total Geral

2012*
Liquidado
3.720.357.773
351.603
1.259.876.916
50.501.494
0
868.228
5.031.956.015

2013*
Liquidado
4.202.067.768
234.436
1.462.610.561
77.359.506
0
506.467
5.742.778.738

2014*
Liquidado
4.908.894.582
0
1.516.514.317
52.235.577
0
0
6.477.644.476

2015
LOA 2015***
4.856.770.543
0
1.029.462.355
94.765.495
850.000
0
5.981.848.393

Ao longo desses cinco anos, alguns novos serviços foram abertos aumentando as despesas exponencialmente.
Entretanto, o aporte de recursos, apesar de também crescer, não seguiu o mesmo compasso tornando habitual a geração de
DEA.
No exercício de 2015, a dotação aprovada em Lei para a unidade Orçamentária 23.901 foi de R$
4.569.225.740,00 sendo que após as alterações, a dotação autorizada foi de R$6.901.254.786. Essa suplementação, de R$
2.332.029.046,00 foi fruto do esforço das diversas áreas, das negociações com os órgãos responsáveis além da melhora da
organização interna para gerir os recursos existentes.
Neste período a liquidação atingiu 90% da despesa autorizada, demonstrando um significativo aumento em
relação à 2014, no qual atingiu liquidação de 71%.
Execução por Fonte de Recurso
Despesa Empenhada
Até o Quadrimestre
%
3.404.693.864
97%
2.569.210.013
100%
574.160.189
90%
61.246.351
44%
3.035.982
7%
6.612.346.399
96%

Fonte de
Despesa Autorizada
Recurso
GDF
3.509.870.497
FCDF
2.569.255.046
138
641.310.685
MS
338
139.054.400
CONV
41.764.158
OCE
Total
6.901.254.786
SIGGO, Posição em 12/01/2016

Despesa Liquidada
Até o Quadrimestre
3.165.253.747
2.566.271.265
445.767.815
20.292.207
1.662.482
6.199.247.517

%
90%
100%
70%
15%
4%
90%

Saldo Orçamentário
(Disponível)
105.176.633
45.033
67.150.496
77.808.049
38.728.176
288.908.387

Considerando a execução por Categoria de Despesa, observa-se que a maior execução deu-se na categoria 1Pessoal e Encargos Sociais (98%), seguida de 3-Outras Despesas Correntes (75%), ambas com crescimento em relação ao
exercício de 2014. Por último, a despesa de categoria 4-Investimentos (15%), a qual teve um decréscimo de 3% em relação ao
exercício anterior, refletindo as dificuldades orçamentárias enfrentadas no período.
Execução por Categoria de Despesa
Categoria de Gasto

Dotação Autorizada
R$

1-Pessoal e Encargos Sociais
2-Juros e Encargos da Dívida
3-Outras Despesas Correntes
4-Investimentos
5-Inversões Financeiras
6-Amortização da Dívida
Total
SIGGO, Posição em 12/01/2016

4.794.076.024
1.998.500.726
108.678.036
6.901.254.786

%
69%
0%
29%
2%
0%
0%
100%

Empenhado
R$

Liquidado
%

4.734.773.497
1.828.900.849
48.672.053
6.612.346.399

R$
99%
0%
92%
45%
0%
0%
96%

Saldo orçamentário
(Disponível)

%

4.688.062.389
1.494.377.140
16.807.987
6.199.247.517

98%
0%
75%
15%
0%
0%
90%

59.302.527
169.599.877
60.005.983
288.908.387

Analisando a execução com base na categoria de despesa com maior dotação orçamentária, 1-Pessoal e
Encargos Sociais, observa-se que 54% da despesa é executada com recursos oriundo do Fundo Constitucional do DF - FCDF e
o restante com recursos do Tesouro.
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É importante lembrar que o ano de 2015 foi o primeiro exercício em que os recursos do FCDF integraram o
orçamento do GDF, parte compondo o orçamento da SES e a outra parte compondo o orçamento do Instituto de Previdência
Social – IPREV.
Até o ano de 2014 os recursos do FCDF eram executados via o sistema SIAFI (sistema do governo federal) e
estavam sob gestão da SES/DF. A partir de 2015 os elementos referentes aos pagamentos de inativos e pensionistas
comporam o orçamento do IPREV.
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais - SIGGO
Elemento de Despesa
04-Contratação.por Tempo Determinado
09-Salário-Família
11-Vencimentos e Vant.Fixas
13-Obrigações Patronais
16-Outras Despesas Variáveis
92-Despesas de Ex.Anteriores
94-Indenizações e RestituiçõesTrabalhistas
96-Ressarcimento Despesas Pessoas Requisitado
Total
%
OBS:Os elementos 01,03,05 a partir do exercício 2015, passaram a ser executado no orçamento do
IPREV.

FCDF
63.365.708
1.994.347.004
390.262.025
72.986.519
143.095
21.505.662
0
2.542.610.013
54%

GDF
16.658.338
1.451.570.423
241.578.734
157.359.852
306.823.976
4.646.781
389.106
2.179.027.210
46%

Total
80.024.047
3.445.917.428
631.840.759
230.346.371
306.967.070
26.152.442
389.106
4.721.637.224
100%

Consulta por Elemento e Fonte de Recurso, posição em 22/01/2016

Das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, a maior parte da despesa concentra-se no elemento 11Vencimentos e Vantagens Fixas e 13-Obrigações Patronais.
Considerando apenas a fonte 138, a liquidação alcançou 70% dos recursos oriundo do Ministério da Saúde (MS)
ingressados no FSDF, em 2015. Observa-se ainda que a maior liquidação ocorreu no bloco de assistência farmacêutica (83%)
e em seguida o bloco da Média e Alta Complexidade (MAC).
Execução fonte 138 por Bloco de Financiamento
Blocos
Atenção Básica
Mac
Assist. Farmac.
Vigil.Em Saúde
Gestão Sus
Investimento
Total

Autorizada
31.454.952
524.507.702
27.711.000
25.921.666
9.734.840
19.845.840
639.176.000

Empenhado
18.255.695
503.634.900
25.232.845
9.865.140
6.992.912
10.178.696
574.160.189

% Emp/Aut
58%
96%
91%
38%
72%
51%
90%

Liquidado
11.983.679
390.157.410
22.987.632
5.054.081
6.254.919
9.330.093
445.767.815

% Liq/Aut
38%
74%
83%
19%
64%
47%
70%

Em relação à execução por Objetivo Específico- OE, observa-se que a maior dotação autorizada é a do OE 08 Gestão e Manutenção do Estado a maior execução, com liquidação de 96%, tendo em vista que a despesa de pessoal está
nesse objetivo, conforme abaixo:
Execução Orçamentária por Objetivo Específico do PPA
Objetivo Específico
01 - Atenção Primária
02 - Assistência Especializada
03 - Vigilância em Saúde
04 - Assistência Farmacêutica
05 - Gestão e Planejamento
06 - Urgência e Emergência
07 - Saúde Mental
08 - Gestão e Manutenção do
Estado
09 - Outros
Total

128.748.547
530.046.007
34.816.536
154.534.565
35.960.944
28.538.200
15.345.791

(63.547.070)
365.697.688
18.032.282
88.980.145
94.986.082
(10.642.537)
(8.358.243)

Dotação
Autorizada
65.201.477
895.743.695
52.848.817
243.514.710
130.947.026
17.895.663
6.987.548

3.580.597.269
60.637.881
4.569.225.740

1.829.650.235
17.230.465
2.332.029.047

5.410.247.504
77.868.346
6.901.254.786

Dotação Inicial

Alterações

Empenhado
29.869.513
789.316.228
15.017.445
234.210.045
119.096.147
15.968.391
5.516.462
5.337.961.006
65.391.161
6.612.346.399

Liquidado
21.577.692
605.556.413
6.978.939
178.885.638
104.282.201
11.404.225
3.208.438

Disponível
33%
68%
13%
73%
80%
64%
46%

35.331.964
106.427.467
37.831.372
9.304.665
11.850.879
1.927.272
1.471.086

5.211.132.222 96%
56.221.748 72%
6.199.247.517 90%

72.286.498
12.477.185
288.908.387

Sem considerar as despesas de Pessoal e Encargos Sociais, por elemento de despesa, as despesas que
tiveram a maior execução durante o exercício foram as dos elementos30- Material de Consumo (69,17%) e 39- Outros Serviços
de Terceiros- Pessoa Jurídica (63,63%).
Execução por Elemento de Despesa
Código
Elemento de
Despesa (A)
04
08
11

Elemento de Despesa (B)
Contratação por Tempo Determinado
Outros Benefícios Assistenciais
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil

Despesa
Autorizada ( C)
80.024.053
8.169.560
3.503.969.000

% do Total da
Despesa
Autorizada (D)
1,16%
0,12%
50,65%

Despesa
Liquidada (E)

% Liquidada x
Autorizada(F= E/C)

80.024.047
100%
8.159.499
99,88%
3.445.917.428
98,34%
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Código
Elemento de
Despesa (A)
13
14
16
18
20
21
30
32
33
35
36
37
39
41
46
47
48
49
51
52
61
71
92
93
94
96

Despesa
Autorizada ( C)

Elemento de Despesa (B)

Obrigações Patronais
Diárias- Civil
Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil
Auxílio Financeiro a Estudantes
Auxílio Financeiro a Pesquisadores
Juros sobre a Dívida por Contrato
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Passagem e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
Locomoção de Mão- de- Obra
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Contribuições
Auxílio Alimentação
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Auxílio Transporte
Obras e Instalações
Equipamentos e Materiais Permanentes
Aquisição de Imóveis
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Despesa de Exercício Anteriores
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Ressarcimento e Despesas de Pessoal Requisitado
Total
Extraído do SIGGO em 21/01/2016

635.093.497
256.633
231.032.647
58.535.790
335.440
475.566.353
1.532.560
5.131.646
290.210
3.515.924
195.230.199
585.265.933
80.310.164
156.719.228
12.519.895
1.443.000
10.055.231
8.115.466
122.843.947
367.391.538
337.530.507
36.099.055
830.515
6.917.807.991

% do Total da
Despesa
Autorizada (D)
9,18%
0,00%
3,34%
0,85%
0,00%
0,00%
6,87%
0,02%
0,07%
0,00%
0,05%
2,82%
8,46%
1,16%
2,27%
0,18%
0,02%
0,15%
0,12%
1,78%
0,00%
0,00%
5,31%
4,88%
0,52%
0,01%
100%

Despesa
Liquidada (E)

% Liquidada x
Autorizada(F= E/C)

631.840.759
11.328
230.346.371
58.535.789
331.698
328.929.332
50.986
3.333.204
1.757.550
194.250.423
372.428.974
79.943.152
156.356.428
12.435.698
1.441.500
10.035.842
16.807.987
318.349.560
268.458.678
26.152.442
389.106
6.246.287.780

99,49%
4,41%
99,70%
100%
98,88%
0,00%
69,17%
3,33%
64,95%
0,00%
49,99%
99,50%
63,63%
99,54%
99,77%
99,33%
99,90%
99,81%
0,00%
13,68%
0,00%
0,00%
86,65%
79,54%
72,45%
46,85%
90%

Em relação aos restos a pagar observa-se que em 2015 foram inscritos R$13.057.556,00 de restos a pagar
processados, o que significa R$ 3.462.777,41 a mais que o exercício anterior. Apesar desse aumento o ano de 2014 foi menor
devido a dívida gerada para o exercício de 2015. Quanto aos restos a pagar não processados foram inscritos R$
142.925.670,00 o que representa R$ 81.763.176,00 a menos que o exercício anterior.
Resumo de Restos a Pagar
Restos A Pagar
Processado
Não Processado
Total

Inscrito

Pago

Cancelado

Retenção

A Pagar

13.057.556,65
142.925.670,69
155.983.227,34

6.936.834,81
41.377.686,48
48.314.521,29

408.389,22
84.288.097,09
84.696.486,31

3.328.603,19
3.328.603,19

17.259.887,12
5.712.332,62
22.972.219,74

Extraído do siggo em 21/01/2016

Cumprimento da Emenda Constitucional 29
Em 2015, conforme a Emenda Constitucional 29/2000, a participação mínima do GDF em ASPS de 13%, foi
superada em 7%. Ou seja, foi aplicado em despesas classificadas em ASPS o total de 2.833.461.064,21, o que significa
999.691.039,14 a mais que o exigido em Lei.
Origem dos Recursos

Valor Acumulado

%
1) Base de Cálculo Estadual
9.296.156.697,10
12,00
2) Base de Cálculo Municipal
4.788.208.142,79
15,00
3) Total: (1) + (2)
14.084.364.839,89
13,02
Descrição das Despesas
Valor (R$)
4) Total Aplicado nas Funções 10 e 28
2.885.080.119,70
5) Exclusões e Outras exclusões*
51.619.055,49
6) Total: (4) - (5)
2.833.461.064,21
SUPERAVIT (+) : (6) - (3)
999.691.039,14
*Outras exclusões: Despesas que não se enquadram em ASPS e saldo financeiro no final do exercício no PDPAS

Participação Mínima
R$ 1,00
1.115.538.803,65
718.231.221,42
1.833.770.025,07
%
20%
7%

Gestão de Custos na SES/DF
A Gestão de Custos na SES/DF está institucionalizada por meio da Portaria nº 79, de 29 de abril de 2015. Tem
como objetivo macro conhecer os custos dos serviços prestados, bem como demonstrar os processos de trabalho que
compõem esses serviços de modo a auxiliar os gestores na tomada de decisão,visando à melhoria na gestão dos recursos.
Dada a importância dos resultados alcançados com a implantação da gestão de custos e a necessidade de
utilização de ferramentas efetivas que propiciem a melhoria da gestão na SES, a iniciativa tornou-se um objetivo estratégico no
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Plano de Saúde 2016 – 2019 e fez parte do Projeto Estratégico no Plano de Governo em 2015, que teve como meta a
implantação em todas as unidades hospitalares da rede.
Isso posto, 2015 foi um ano de notório avanço no que se refere à implantação. O exercício foi encerrado com 17
(dezessete) unidades de saúde, entre hospitais e UPAs, com gestão de custos implantada, sendo que dessas, 13 (treze) com
dados de custo total lançados no Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS – APURASUS. O ano anterior fechou com
11 (onze) unidades de saúde com a gestão implantada, dessas, apenas 6 possuíam dados inseridos no APURASUS.
Outro avanço que cabe destaque é a implantação da gestão de custos na Atenção Primária, com o
fortalecimento da parceria com o Ministério da Saúde, que viabilizou a inserção das informações de custos no APURASUS.
Para possibilitar esses avanços, foram realizadas duas capacitações para Implantação da Gestão de Custos
(abril e agosto), onde foram treinados 31 servidores das regionais. Com essas capacitações, a gestão de custos alcançou mais
de 85% das Coordenações Gerais de Saúde e Unidades de Referência Distrital, além do Hospital da Criança de Brasília.
Quanto ao status de implantação da Gestão da Custos na rede, o cronograma priorizou as unidades
hospitalares, unidades de pronto atendimento – UPAs e unidades da atenção primária, nessa ordem. Terminou o ano com o
seguinte alcance:
 Unidades Hospitalares: Hospital Regional de Ceilândia - HRC, Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB,
Hospital Regional de Santa Maria - HRSM, Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, Hospital Regional do Guará - HRGu,
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, Hospital Regional de Planaltina - HRPl, Hospital Regional do Gama - HRG, Hospital
Regional de Sobradinho - HRS, Hospital Regional de Samambaia - HRSAM, Hospital de Apoio de Brasília - HAB, Hospital
Regional de Brazlândia - HRBz, Hospital Regional de Taguatinga - HRT e Hospital da Criança de Brasília - HCB;
 Unidades de Pronto Atendimento: Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e São Sebastião;
 Atenção Primária: diversas unidades de saúde das coordenações de saúde de Ceilândia, Recanto das
Emas, São Sebastião e Núcleo Bandeirante.
O monitoramento da implantação se dá por meio de pontuação conferida conforme avanço nas quatro fases da
implantação. O produto do monitoramento demonstra o status das Coordenações Gerais de Saúde referente ao acumulado de
2015, descrito no gráfico abaixo:
Status de Implantação

Os resultados possibilitaram conhecer o custo total das diversas unidades que alcançaram a fase
“Preenchimento APURASUS” e que obtiveram o relatório de custo total da unidade.
Unidades Hospitalares
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Fonte: ApuraSUS, 08/01/2016

Unidades de Pronto Atendimento:
Categoria de Despesas
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Total Geral Mês
Fonte: ApuraSUS, 29/09/15

Valor médio mensal

Valor médio mensal

R$ 1.735.718,45
R$ 89.734,72
R$ 265.284,56
R$ 17.161,10
R$ 2.107.898,82
jun e julho/2015

Valor médio mensal

R$ 1.644.140,51
R$67.396,39
R$ 256.217,54
R$15.703,81
R$ 1.983.458,25
abril a julho/2015

R$ 1.958.213,33
R$ 93.528,60
R$278.013,34
R$ 18.231,42
R$ 2.347.986,70
maio a julho/2015

Unidades da Atenção Primária à Saúde – APS:
Despesas
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Total Geral

APS - Ceilândia
R$ 942.178,45
R$ 32.617,58
R$ 65.701,84
R$ 3.525,59
R$ 1.044.023,47

(%)
90%
3%
6%
0,3%

APS - Rec. das Emas
R$ 490.029,44
R$ 19.252,14
R$ 49.946,77
R$ 2.837,40
R$ 562.065,75

(%)
87%
3%
9%
1%

Outra vertente trabalhada foi a melhoria constante na qualidade da informação de custos e produção nas
unidades de saúde, com base na padronização de relatórios de análise crítica, a fim de prover o agente de custos de
ferramentas gerenciais que impliquem na qualificação de informações técnicas para a melhoria da gestão.
Para 2016, o cronograma prevê a implantação nas demais unidades e serviços de saúde, entre elas: Unidades
Mistas, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Serviço Móvel de Urgência – SAMU; Centro de Orientação Médico
Psicopedagógica, Laboratório Central – LACEN, Instituto de Saúde Mental – ISM, e ampliação para Atenção Primária.
Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde
Controle de Credenciamento e Habilitação
Foram realizadas no período de janeiro a dezembro de 2015 vistorias técnicas de controle, credenciamento e
habilitação de serviços de saúde em estabelecimentos de saúde públicos e privados, conforme quadros abaixo:
Controle de Credenciamento e Habilitação
Vistorias Técnicas para Controle de Serviços de Saúde já credenciados em
Estabelecimentos de Saúde Privados
Manutenção de Credenciamento
Estabelecimento
Especialidade
Diagnóstico da América Asa Sul, Clínica Brasília de Radiologia, Radiograph, Hospital
Ressonância Magnética
São Francisco, Radiologia Alvorada e Radiologia Diagnostick.
Seane, Renal Care, CDRT, IDR Samambaia, Soclimed, Nephron Taguatinga (2),
Nefrologia
Nephron Gama e Renal Vida.
Hospital Home, Hospital São Mateus, ICDF e Hospital São Francisco.
UTI Adulto
Hospital São Francisco
UTI Neo
Instituto Brasília de Arritmia Cardíaca
Eletrofisiologia pelo método Carto
Centro Especializado em Reabilitação II - CER CEAL
Saúde Auditiva e Saúde Intelectual
ICDF - Instituto de Cardiologia do DF
Cardiologia
IRT - Instituto de Radioterapia de Taguatinga e Hospital Santa Lúcia.
Radioterapia

Quantidade
06
09
04
01
01
01
01
01
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CBV
Oftalmologia
01
SUBTOTAL
25
Vistorias Técnicas para Controle de Serviços de Saúde já credenciados em
Estabelecimentos de Saúde Públicos
Manutenção de Credenciamento
Estabelecimento
Especialidade
Quantidade
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte
Radiologia
01
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte
CME
01
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte
Laboratório
01
HBDF - Hospital de Base do Distrito Federal
Neurologia
01
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte, HBDF - Hospital de Base do Distrito Federal, HRSAMHospital Regional de Samambaia e HRT - Hospital Regional de Taguatinga, HRC - Hospital Regional
de Ceilândia, HRSM - Hospital Regional de Santa Maria, HMIB - Hospital Materno Infantil e HRG Hospital Regional do Gama
UTI Adulto
08
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte, HRT - Hospital Regional de Taguatinga, HRBZ - Hospital
Regional de Brazlândia e HRPL - Hospital Regional de Planaltina
UCIN
04
HRC - Hospital Regional de Ceilândia, HRSM - Hospital Regional de Santa Maria, HRT - Hospital
Regional de Taguatinga, HBDF - Hospital de Base do Distrito Federal, HMIB - Hospital Materno Infantil
e HRS - Hospital Regional de Sobradinho
UTI Neo
06
HRSM - Hospital Regional de Santa Maria, HRT - Hospital Regional de Taguatinga, HBDF - Hospital
de Base do Distrito Federal, HMIB - Hospital Materno Infantil e HRS - Hospital Regional de Sobradinho
UTI Pediátrica
05
HRAN - Hospital Regional da Asa Norte
Centro Cirúrgico
01
Subtotal
28
Total Geral
53
Vistorias Técnicas para Credenciamento/Habilitação de Novos Serviços de Saúde em Estabelecimento de Saúde Privados
Hospital Sírio Libanês
Brasília Medicina Hiperbárica
Renal Vida (2)

Radioterapia
Terapia Hiperbárica
Nefrologia

Subtotal
Vistorias Técnicas para Credenciamento/Habilitação de Novos Serviços de Saúde em Estabelecimento de
Saúde Públicos
Estabelecimento
Especialidade
HBDF - Hospital de Base do Distrito Federal
Leito de Saúde Mental para AD e Transtorno
HUB - Hospital Universitário de Brasília
Cardiologia
HAB - Hospital de Apoio de Brasília
Unidade de Serviços e Cuidados Prolongados
HUB - Hospital Universitário de Brasília
Cirurgia Vascular
HUB - Hospital Universitário de Brasília
Eletrofisiologia
HUB - Hospital Universitário de Brasília
Cardiologia Intervencionista
HUB - Hospital Universitário de Brasília
Cirurgia Cardíaca
HUB - Hospital Universitário de Brasília
Implante Coclear
HRSAM - Hospital Regional de Samambaia
UTI
HRSM - Hospital Regional de Santa Maria
TNE
HMIB- Hospital Materno Infantil, HRC - Hospital Regional da Ceilândia e HRG
Serviço de Diagnóstico de Câncer de Colo de Útero - Hospital Regional do Gama,
SRC
Oficina Ortopédica
Órteses e Próteses
CAPS II - SM, CAPS AD III Candango, CAPS Infanto Juvenil II Recanto das
CÁPS
Emas
Subtotal
Total Geral
Fonte: Gerência de Controle de Habilitação e Credenciamento - GCHC/DICOAS/SUPRAC/SES, jan a dez/ 2015.

01
01
02
04
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
03
17
21

Observa- se que houve um aumento de 10,42% nas vistorias de manutenção de serviços de credenciamento
privados e públicos ao comparar com o mesmo período de 2014. Verifica-se aumento nas vistorias técnicas de controle de
serviços de saúde já credenciados em estabelecimentos privados de 19,05% e de 3,70% na rede pública. Houve também
redução de credenciamentos de novos serviços nos estabelecimentos privados de 42,86%, enquanto que registra-se um
aumento significativo de credenciamentos de 70% da rede pública, no entanto, os serviços de credenciamento privado e
público sofreu uma redução de 22,22% ao comparar com no ano de 2014.
Comparativo das vistorias técnicas de credenciamento/habilitação ano de 2014 e 2015
Comparativo 2014/2015
Descrição
Vistorias Técnicas de Controle de Serviços de Saúde já Credenciados em Estabelecimentos
Públicos
Vistorias Técnicas de Controle de Serviços de Saúde já Credenciados em Estabelecimento Privados
TOTAL
Descrição
Vistorias Técnicas de Credenciamento/Habilitação Novos em Estabelecimentos Públicos
Vistorias Técnicas de Credenciamento/Habilitação Novos em Estabelecimentos Privados
Total

Ano 2014

Ano 2015

%

21

25

19,05

27
48
Ano 2014
17
10
27

28
53
Ano 2015
04
17
21

3,70
10,42
%
-42,86
70
-22,22
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Fonte: Gerência de Controle de Habilitação e Credenciamento - GCHC/DICOAS/SUPRAC/SES, jan a dez/ 2015

Publicações Portarias Ministerial das Habilitações:
– PRT SAS/MS nº 67 de 20/01/2015 - habilitação do Centro de Saúde nº 8 do Gama, para CEO -Tipo I.
– PRT SAS/MS nº 27 de 13/01/2015 - Autorização e renovação para retirada e transplantes de órgãos e
tecidos. Rim - no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF.
– PRT SAS/MS nº 408 de 11/05/2015 - concede renovação de autorizaçãoao banco de tecido ocular humano:
Banco de Olhos do DF
– PRT - Interministerial Nº 621 DE 27/05/2015 - fica alterado para 30/12/2015, o prazo fixado para validade
da certificação como Hospital de Ensino: HUB, HBDF, HRAN, HMIB, HRS.
– PRT GM/MS nº 811 de 19/06/2015 - habilita estabelecimento como SAD - NRAD Asa Norte.
– PRT SAS/MS nº 712 de 6/08/2015 - concede autorização e renovação de autorização para retirada e
transplante de órgãos: Córnea e Esclera: ICDF e Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto.
– PRT GM/MS nº 1.625 de 1/10/2015- remanejou recurso financeiro para habilitação da Casa de Parto de São
Sebastião e suspendeu repasse de recursos aos leitos de UTI para o HRT, HUB, HMIB.
– PRT GM/MS nº 1.069 de 9/10/2005 – renova autorização e a habilitação do estabelecimento de saúde para
realização dos exames de histocompatibilidade- Fundação Hemocentro
– PRT SAS/MS nº 784 de 1/09/2015- habilita estabelecimentos de saúde como Centro de Trauma - DF: HBDF
( tipo III), HRT ( tipo II), HRS ( tipo II), HRAN ( tipo I), HRC ( tipo I), HRPa ( tipo I), HRG ( tipo I),
– PRT SAS/MS nº 1.152 de 12/11/2015 – concede autorização e renovação para retirada e transplantes de
órgãos - ICDF: para fígado e válvula cardíaca.
– PRT SAS/MS nº 1.155 de 17/11/2015 – concede autorização e renovação de autorização a
estabelecimentos e equipes de saúde para retirada e transplante de órgãos – Hospital Brasília: fígado e Hospital Santa Lúcia:
medula óssea autogênica.
– PRT SAS/MS nº 1.264 de 18/12/2015 - Habilita o Hospital da Criança como serviço de fibrose cística
– PRT SAS/MS nº 1.327 de 22/12/2015 - Renovação de autorização para Transplante Renal do HBDF
– PRT SAS/MS nº 1.330 de 22/12/2015 - Renovação para transplante de córnea do HUB.
Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares
No período de janeiro a agosto de 2015, o processamento das informações relacionadas aos atendimentos
ambulatoriais e hospitalares gerou um faturamento de R$ 262.927.266,72 (duzentos e sessenta e dois milhões e novecentos e
vinte e sete mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). Segue abaixo quadro demonstrativo de
faturamento por tipo de financiamento e complexidade dos procedimentos:
Faturamento por Tipo financiamento e Complexidade de Procedimento no período de jan a set/2015

Tipo de Financiamento
Assistência Farmacêutica
Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação - FAEC
Média e Alta Complexidade - MAC
Total Geral
Tipo de Financiamento
Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação - FAEC
Média e Alta Complexidade - MAC

Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA
1º Quadrimestre
2º Quadrimestre
Valor Aprovado
Valor
Quantidade
Quantidade
(R$)
Aprovado (R$)
2.284.563
3.076.493,29
4.234.819
5.183.621,71
166.509

12.084.682,84

188.128

Total
Quantidade
6.519.382

Valor
Aprovado (R$)
8.260.115,00

14.577.634,55

354.637

26.662.317,39

5.719.385
60.838.572,54
5.926.545
53.932.804,34
8.170.457
75.999.748,67
10.349.492
73.694.060,60
SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES – SIH
1º Quadrimestre
2º Quadrimestre
Valor Aprovado
Valor
Quantidade
Quantidade
(R$)
Aprovado (R$)

11.645.930
18.519.949

114.771.376,88
149.693.809,27
Total

Quantidade

Valor
Aprovado (R$)

2.564

3.830.962,74

2.847

4.668.430,66

5.411

8.499.393,40

52.592

49.972.536,30

55.367

54.761.527,75

107.959

104.734.064,05

55.156

53.803.499,04

58.214

59.429.958,41

113.370

113.233.457,45
Total Geral
Fonte: SIA e SIH/MS - Jan a Ago/2015. Dados sujeitos a alterações. (Dados controlados pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e
Hospitalares - GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES).
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Comparativo do faturamento ambulatorial e hospitalar da SES-DF em jan a set/2014 e 2015.
Sistema

Tipo de Financiamento
Ano 2014 (jan-set) Ano 2015 (jan-set) Variação %
Assistência Farmacêutica
9.051.152,47
8.260.115,00
-9%
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC
26.203.016,81
26.662.317,39
2%
Sistema de Informações
Ambulatoriais - SIA
Média e Alta Complexidade (MAC)
161.631.047,59
114.771.376,88
-29%
TOTAL
196.885.216,87
149.693.809,27
-24%
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação FAEC
12.152.485,19
8.499.393,40
-30%
Média e Alta Complexidade - (MAC)
114.363.472,63
104.734.064,05
-8%
Sistema de Informações
Hospitalares - SIH
TOTAL
126.515.957,82
113.233.457,45
-10%
Total Geral
323.401.174,69
262.927.266,72
-19%
Fonte: SIA e SIH/MS - jan a ago/2014 e jan a ago2015. (Dados controlados pela Gerência de Processamento de Informações Ambulatoriais e Hospitalares GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES). Dados sujeitos a alterações.

Observa-se que houve redução no faturamento geral de 19% quando comparado ao mesmo período em 2014.
O faturamento ambulatorial (SIA) teve redução de 24%. A MAC redução de 29% e a assistência farmacêutica 9%, enquanto o
FAEC teve um aumento de 2%. O faturamento hospitalar teve redução de 10%, comparado ao mesmo período de 2014. O
FAEC e a MAC tiveram uma redução de 30% e 8%, respectivamente.
Comparativo do faturamento hospitalar e ambulatorial da SES/DF no período de jan a ago de 2014 e 2015.
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Fonte: GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES, jan-ago-2014/2015. Dados extraídos do SIA/DATASUS/MS e SIH/DATASUS/SES, sujeitos a alterações.

A Tabela abaixo demonstra queda na produção médico-hospitalares em todos os serviços, com exceção
daqueles relacionados à hemoterapias, radiodiagnóstico, necrópsias e ressonância magnética, no segundo quadrimestre de
2015.
Variação da produtividade dos serviços médico-hospitalares realizados nas unidades hospitalares regionais, incluídas
as URD e USP no 1º e 2º quadrimestres de 2015.
Atividades
Ambulatório (*)
Consultas e Atendimentos

Emergência
Total
Internações

Saídas

Cirurgias

Obstetrícia

Partos

Altas
Óbitos
Total
Eletivas
Emergência
Não informada (**)
Total
Internações
Altas
Óbitos
Saídas
Normal
Cirúrgico
Total

Nascimentos
Ambulatório/Emergência
Exames Patologia Clínica
(Inclui LRGu, LRC e LACEN*)
Internação

1º Quadrimestre
712.007
752.639
1.464.646
45.864
44.880
1.549
46.429
4.923
11.363
2.766
19.052
14.805
14.771
17
14.788
7.739
4.512
12.251
13.539
2.955.353
577.615

2º Quadrimestre
Variação (%)
365.532
-48,66
734.029
-2,47
1.099.561
-24,93
34.302
-25,21
35.837
-20,15
1.179
-23,88
37.016
-20,27
4.647
-5,60
8.745
-23,04
2.620
-5,28
16.012
-15,96
11.508
-22,27
11.998
-18,77
12
-29,42
12.010
-18,78
6.127
-20,83
3.541
-21,53
9.668
-21,09
9.498
-29,85
2.556.072
-13,51
417.438
-27,73
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1º Quadrimestre
2º Quadrimestre
Variação (%)
Total
3.532.968
2.973.510
-15,83
Exames Anátomos Patológicos
47.237
21.001
-55,84
Necrópsias
2
2
100
Diagnóstico e Proced. Esp. em Hemoterapia
95.591
130.404
36,42
Métodos Diagnósticos em Especialidades
66.394
75.468
-13,67
Radiodiagnóstico
201.635
206.917
2,62
Ultrassonografia
32.144
30.340
-5,62
Tomografia Comput.
33.083
19.892
-39,88
Ressonância Magnética
865
1.101
27,28
Total
267.727
258.250
-3,54
Fonte:NUEST/GEMOAS/DICOAS/SUPRAC/SES, jan-ago/2015. Dados extraídos do SIH/DATASUS/MS e SINASC/DATASUS/MS, sujeitos a atualizações.
Nota: (*) Excluídos os atendimentos ambulatoriais dos CAPS, UPAS e UBS.
(**) No SIH quando é utilizado o BPA consolidado. Não existe campo para informar o tipo de cirurgia se eletiva ou emergência, só é permitido no BPA
individualizado, que se encontra em fase de implantação pelo MS.
URD (Unidade de referência Distrital) e USP (Unidade de Saúde Prisional).
Imagenologia

Atividades

O maior contingente de pacientes não residentes internados em unidades hospitalares do DF continua sendo
oriundo do Estado de Goiás, seguido da Bahia. Em relação ao total de internações ocorridas no segundo quadrimestre, 37,49%
foi de pacientes de fora do Distrito Federal, um aumento de 0,52% em relação ao primeiro quadrimestre. Quanto aos pacientes
residentes do DF houve uma redução de 51,81%.
Variação das internações por estado de origem (residentes no DF e fora do DF) no 1º e 2º quadrimestres de 2015.
Internação por estado de origem

1º Quadrimestre
N

2º Quadrimestre
%

Goiás
11.273
19,43
Minas Gerais
641
1,10
Bahia
119
0,21
Outros Estados
924
1,59
Subtotal (residentes fora do DF)
12.957
22,33
Distrito Federal
45.061
77,67
Total
58.018
100,00
Fonte: GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES, jan-ago/2015. Dados extraídos do e SIH/DATASUS/SES.
Nota: % Variação refere-se ao “N” do segundo/primeiro quadrimestre 2015.

N

%
11.137
638
131
1.118
13.024
21.717
34.741

32,06
1,84
0,37
3,22
37,49
62,51
100,00

Variação
%
-1,21
-0,47
10,08
21
0,52
-51,81
-40,12

O maior contingente de pacientes não residentes atendidos nas emergências hospitalares do DF também é
oriundo do Estado de Goiás, seguido de Minas Gerais. Em relação ao total de atendimentos ocorridos no segundo
quadrimestre, 13,91% foi de pacientes de fora do Distrito Federal e comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2015 houve
uma redução de 8,35%. Em relação aos pacientes residentes no DF, a redução foi de 5,49%.
Variação dos atendimentos de emergência por estado de origem (residentes no DF e fora do DF) no 2º
quadrimestre de 2015
1º Quadrimestre
N
%
Goiás
88.046
13,90
Minas Gerais
1.507
0,24
Bahia
288
0,05
Outros Estados
517
0,08
Subtotal (residentes fora do DF)
90.358
14,27
Distrito Federal
542.891
85,73
Total
633.249
100,00
Fonte: GEPI/DICOAS/SUPRAC/SES, jan a ago/2015. Dados extraídos do e SIH/DATASUS/SES.
Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde no Distrito Federal
Atendimentos de emergência por Estado de Origem

2º Quadrimestre
N
%
80.221
13,46
1.682
0,28
467
0,08
546
0,09
82.816
13,91
513.080
86,09
595.996
100,00

Variação
%
-8,89
11,61
62,15
5,61
-8,35
-5,49
-5,88

São disponibilizadas as informações da base de dados do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde público e privado, propiciando ao gestor o conhecimento da realidade da rede assistencial existente e suas
potencialidades, visando auxiliar no planejamento em saúde.
Os estabelecimentos no Distrito Federal estão distribuídos por esfera de responsabilidade. A maioria dos
estabelecimentos no DF é da esfera privada, 4.928. Alguns estabelecimentos públicos estão em território estadual, pertencem à
União como o Hospital Universitário de Brasília, Hospital das Forças Armadas, Hospital Naval de Brasília. Os estabelecimentos
próprios do SUS-DF são classificados como Estadual.
Quantidade de estabelecimentos por Esfera Administrativa públicos e privados contratados vinculados ao SUS-DF período de jan a set/2015.
Esfera
Federal
Estadual
Privada
TOTAL

Total (jan-set/2015)
02
325
22
349
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Fonte: CNES/DATASUS/MS - jan a ago/2015. Dados sujeitos a alterações. (Dados controlados pela Gerência de Cadastramento de Estabelecimentos de
Saúde - GECES/DICOAS/SUPRAC/SES-DF).

Os estabelecimentos de saúde no DF estão relacionados abaixo por tipos de unidades, totalizando 4.928
estabelecimentos cadastrados. A maioria dos estabelecimentos cadastrados são Consultórios Isolados.
Estabelecimentos de saúde públicos e privados, por tipo, quantidade em 2014 e 2015
Tipo de Unidade
Qtd. 2014
Qtd. 2015
Posto de Saúde
49
16
Centro de Saúde/Unidade Básica
128
170
Policlínica
96
62
Hospital Geral
38
32
Hospital Especializado
29
23
Unidade Mista
1
1
Pronto Socorro Geral
1
1
Pronto Socorro Especializado
3
2
Consultório Isolado
3.795
3.200
Unidade Móvel Fluvial
2
2
Clínica/Centro de Especialidade
1.506
1.375
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (Sadt Isolado)
212
182
Unidade Móvel Terrestre
10
4
Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência
51
60
Farmácia
3
3
Unidade de Vigilância em Saúde
19
18
Cooperativa
8
8
Hospital/dia - Isolado
11
9
Central de Regulação De Serviços De Saúde
1
1
Laboratório Central De Saúde Pública Lacen
1
1
Secretaria de Saúde
1
1
Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica
12
11
Centro de Atenção Psicossocial
13
17
Pronto Atendimento
7
6
Central de Regulação Médica das Urgências
1
1
Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)
13
16
Oficina Ortopédica
1
1
Central de Notificação, Captação e Distr. de Órgãos Estadual
2
TOTAL
6.012
5.225
Fonte: CNES/DATASUS/MS, jan a ago/2015. Dados sujeitos a alterações. (Dados Controlados pela Gerência de Cadastramento de Estabelecimentos de
Saúde GECES/DICOAS/SUPRAC/SES-DF).

Apresenta-se a seguir, traz a quantidade de leitos hospitalares disponíveis nos estabelecimentos de saúde do
DF.
Número de leitos hospitalares existentes nas Unidades de Referencias Distritais (URD) - jan a agosto de 2015
URD
HBDF
HCB
HSVP
HAB
Total
Fonte: GECES/DICOAS/SUPRAC/SES/DF. Dados extraídos do SNES, jan a ago/2015, sujeitos a alterações.

Nº de leitos
747
17
113
53
930

A Tabela abaixo traz o detalhamento dos leitos clínicos por especialidades existentes, SUS e não SUS.
Número de leitos clínicos por especialidades clínicas, SUS, não SUS e total, no Distrito Federal - jan a set/2015
Especialidades
AIDS
Cardiologia
Clinica Geral
Dermatologia
Geriatria
Hansenologia
Hematologia
Leitos Dia
Nefrourologia
Neonatologia
Neurologia
Obstetricía

Existentes
18
273
1.321
11
28
3
35
140
47
96
82
464

SUS
15
158
814
5
0
1
29
46
40
96
60
393

Não SUS
3
115
507
6
28
2
6
94
7
0
22
71

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

822

Especialidades

Existentes
Oncologia
152
Outras Especialidades
678
Pediatria
582
Pneumologia
92
Saude Mental
30
Queimado Adulto
17
Queimado Pediatrico
1
Total
4.070
Fonte: GECES/DICOAS/SUPRAC/SES/DF. Dados extraídos do SNES, maio-ago/2015, sujeitos a alterações.
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SUS
Não SUS
49
103
295
383
496
86
76
16
30
0
16
1
0
1
2.619
1.451

Monitoramento e Avaliação
Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde/Transição COAP-2013-2015 - Processo permanente orientado
por indicadores, objetivos, metas e responsabilidades, estabelecidos num processo de monitoramento dos cronogramas
pactuados pela SES-DF. No exercício de 2014 foram realizadas 3 (três) reuniões quadrimestrais, para o monitoramento dos
indicadores, 2 (uma) reuniões com duração de 04 (quatro) horas para apresentar os resultados dos indicadores 01 (uma) com o
Conselho de Saúde do Distrito Federal e 01 (uma) com o Colegiado de Gestão para apresentar os resultados dos 55
indicadores pactuados para o ano de 2014. Todas as informações comprobatórias referentes ao acompanhamento estão
armazenadas no SISPACTO e seus resultados compõem o Relatório Anual de Gestão - RAG - 2014, disponibilizados no
SARGSUS - Sistema de Apoio a Elaboração do RAG e site da Secretaria.
Elaboração da revisão da Pactuação Transição COAP - 2013-2015 (Indicadores de Transição para o COAP Contrato Organizativo de Ação Pública - SES-DF), exercício 2015. Processo de transição do Pacto pela Saúde orientado por
indicadores universais, específicos e complementares, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011. Foram pactuados 57 (cinquenta
e sete) indicadores, sendo 33 (trinta e três) indicadores universais, 23 (vinte e três) específicos e 01 (um) complementar.
Realizados 04 (quatro) reuniões com as áreas técnicas, para revisão das metas de 2015. Os indicadores que sofreram ajustes
em 2015 foram: 4,6, 7, 8, 9, 10,11, 12C, 18,19, 20, 22, 25, 28,29, 35,36, 37, 44, 51 e 60. Retirado da pactuação o indicador 55.
Participação na elaboração dos instrumentos de planejamento: PPA e Plano de Saúde na orientação da
construção
Elaboração dos seguintes Relatórios:
 RAG - Anual de Gestão de 2014 - O Relatório descreve as metas estabelecidas pela gestão, as ações
realizadas e resultados alcançados ao longo do exercício observado, além dos meios orçamentários, financeiros, patrimoniais e
logísticos utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais. Todas as informações comprobatórias são armazenadas
no Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão - SARGSUS. São utilizadas as bases de dados nacionais com
informações que servem para qualificar os processos e práticas do monitoramento e avaliação da gestão. Apresentado para o
CSDF e aprovado por meio da Resolução 447, de 24/08/2015, publicada no DODF nº 163, de 24/08/2015, p. 6.
 RAQ - Quadrimestral 2015 (1º e 2º Quadrimestres) - Elaborado e apresentado na Comissão de
Fiscalização, Governança, Transparência e Controle - CFGTC da Câmara Legislativa do Distrito Federal-CLDF, em 25/08/2015
e 08/12/2015, respectivamente, com a presença de representantes do Controle Social e Controle Externo.
 Produtividade Médica dos Centros de Saúde e Postos de Saúde da SES - Jan a Jun/2015 - Relatório
que disponibiliza a produção médica, possibilitando avaliar a eficiência da prestação dos serviços nas unidades básicas.
 Relatório Anual de Atividade da Diretoria - relatório que informa todas as ações realizada no ano pela
DICOAS.
Central de Competências em Gestão De Processos
A Central de Competências em Gestão De Processos reestruturada para tem sido a fonte de orientação para a
remodelagem da estrutura organizacional da SES DF e dos processos de trabalho de suas unidades.
Este ano as principais atividades desenvolvidas pela Diretoria foram com relação à modelagem da nova
estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, em atendimento aos Decretos Nº 36.236, de 01/01/2015, e o Decreto Nº 36.757,
de 26/09/2015, com a realização de planilhas de custos, desenho de organogramas, facilitação de reuniões, apresentações
para validação das propostas e escrita dos decretos para publicação, segundo as orientações dos Órgãos Centrais de Gestão e
Movimentação Administrativa, Governança e Consultoria Jurídica do Governo do Distrito Federal.
No ano de 2015, esta Diretoria realizou as seguintes oficinas de capacitação em Gestão de Processos:
Capacitação em Gestão de Processos – Ferramenta Bizagi
Oficinas de Capacitação em Gestão de Processos
Datas

Solicitantes

Quantidade de servidores

29 e 30/06/2015

HRAN e DICOAS

12

13 e 14/07/2015

HRPA, HBDF E DICOAS

27

28/08/2015

DIPDEMA

12
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Foram realizadas diversas ações para a reestruturação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para
atendimento às disposições do Decreto do GDF Nº 36.757, de 16 de setembro de 2015, que culminou com a publicação do
Decreto nº 36.918 de 26/11,2015, publicado no DODF de 27/11/2015.
Apresentações da Proposta da Nova Estrutura da ADMC para os conselheiros do Conselho de Saúde do Distrito
Federal em 17/11/2015 e de 23 a 27/11/ 2015 para os servidores.
Apresentações da Proposta da Nova Estrutura das Regiões de Saúde e Unidades de Referência Distrital – DF
para os servidores das Regiões, conforme a seguir:
Além disso, foi realizada uma pesquisa na ADMC como continuidade ao Ciclo de Palestras dos Fóruns
Temáticos realizados nos anos anteriores e que teve como objetivo a participação dos servidores nas escolhas dos temas a
serem futuramente abordados. Esse Ciclo de Palestras buscou proporcionar momentos de aprendizagem, reflexão e troca de
experiências, contribuindo para a melhoria da gestão e da qualidade de vida no trabalho.
Regulação em Saúde
Acompanhamento e Contratualização
Em 2015, apenas dois hospitais renovaram os contratos de prestação de serviços de internação em UTI:
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF e Hospital São Mateus, que ofertam, juntos, 38 leitos (30 UTI Adulto e 8 UTI
Pediátrica). Os Hospitais HOME, Santa Marta e São Francisco, cujos contratos venceram entre fevereiro e abril, não renovaram
os ajustes, gerando um déficit de 40 leitos ao longo do ano.
São realizadas sistematicamente ações de supervisão médica e análise de contas das internações em UTI nos
hospitais contratados, a fim de garantir cuidados terapêuticos adequados, transparência e economicidade.
Pacientes internados em leitos regulados de hospitais contratados
Mês *
Número de pacientes/mês
Número de diárias/mês
Valor total/mês
Valor médio da diária
Janeiro
111
2.133
6.953.383,04
3.259,91
Fevereiro
100
841
2.712.729,44
3.225,60
Março
122
1.334
4.756.225,73
3.565,39
Abril
97
1.430
5.169.445,30
3.615,00
Maio
81
1.150
3.391.487,89
2.949,12
Junho
71
1.151
3.850.963,86
3.345,75
Julho
79
922
3.343.336,17
3.626,18
Agosto
76
933
3.274.227,62
3.509,35
Setembro
89
971
3.362.426,16
3.462,85
Outubro
92
1.066
4.284.233,19
4.018,98
Novembro
87
1.184
4.951.546,96
4.182,05
Dezembro
68
661
2.718.480,19
4.112,68
Total
1.073
13.776
48.768.485,55
3.540,10
*Por mês de entrega das faturas

Regulação da Alta Complexidade Interestadual
A Regulação da Alta Complexidade Interestadual responde pela operacionalização do benefício do tratamento
fora de domicílio instituído pelo Ministério da Saúde aos pacientes atendidos pelo SUS no Distrito Federal.
É providenciado o agendamento do paciente em serviços de saúde de outras unidades federativas, concedendo
as passagens terrestres ou aéreas para deslocamento do paciente, bem como ajuda de custo ao paciente. As passagens e a
ajuda de custo são fornecidas ainda a acompanhantes e doadores, quando necessário, de acordo com o que determina a
legislação.
Destacam-se ainda no ano de 2015, a formalização do 3º termo aditivo do contrato nº 079/2012 de passagens
Aéreas e Terrestres para transporte dos pacientes do Programa de Tratamento Fora de Domicílio, iniciado em 06/08/2012.
Custo de Passagens Aéreas e Terrestres em 2015
Mês
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Total Geral

Qtde de Bilhetes
Emitidos
2
173
434
370
313
325
306
393
312
264
310
338
3.540

Custo das Passagens
Aéreas
1427,86
122.966,48
350.986,62
264.588,02
181.901,25
182.508,58
267.609,44
296.028,78
253.125,13
193.607,58
211.122,31
220.201,90
2.546.043,95

Qtde de Bilhetes
Emitidos
Contrato Suspenso
133
251
152
218
206
220
144
146
176
182
82
1.910

Custo das Passagens
Terrestres
Contrato Suspenso
20.073,09
36.396,74
21.975,44
32.018,28
31.343,22
33.701,98
23.227,00
23.414,79
27.137,85
28.973,09
12.895,86
291.157,34
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Obs: os números do mês janeiro e fevereiro de 2015 estão em desacordo com os demais devido à suspensão
do Contrato nº 079/2012
Mês
1º quadrimestre
2º quadrimestre
3º quadrimestre
Total Geral

Ajuda De Custo
111.080,10
235.271,25
162.481,65
508.833,00

Regulação da internação hospitalar
A Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) compõe o Complexo Regulador do DF e é a unidade
responsável pela regulação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal
(UCIN) dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS no Distrito Federal (DF). Além dos leitos próprios da rede SES/DF, a
CRIH conta com unidades conveniadas e contratadas para ampliar o acesso. É regulamentada por protocolos operacionais e
clínicos previstos nas Portarias SES/DF nº 199 e 200, atualizadas em 06 de agosto de 2015, as quais determinam o
funcionamento da CRIH, as atribuições dos profissionais integrantes da equipe e os critérios de admissão e alta das UTIs.
O escopo atual de atuação da CRIH é a disponibilização de leitos de UTIs (adultos, pediátricos e neonatais) da
Rede própria, conveniada ou contratada, e os leitos de UCINs para pacientes internados no âmbito do DF.
Dinâmica de funcionamento
As solicitações de UTI e UCIN são realizadas pelas equipes assistentes das unidades solicitantes,
estabelecimentos assistenciais de saúde vinculados ao SUS. As internações ocorrem nas unidades hospitalares da Rede
SES/DF, próprias, conveniadas ou contratadas, também chamadas unidades executantes.
Unidade
SOLICITANTE
EXECUTANTE

Hospitais
SES/DF
Todos os hospitais e UPAS da rede SES/DF
HBDF, HRAN, HMIB, HRC, HRG, HRPa, HRS,
HRSam, HRSM, HRPl

Hospital conveniado

Hospitais contratados

HUB

ICDF

HUB

ICDF e Hospital São Mateus

A CRIH funciona ininterruptamente durante 24 horas e sua equipe é composta por médicos reguladores e
médicos supervisores, enfermeiros controladores e enfermeiros analisadores.
As atribuições dos profissionais que executam os processos da CRIH são:
 Médico Regulador: analisar, priorizar e autorizar as internações solicitadas à CRIH nos leitos de toda a rede
SES (leitos próprios, contratados ou conveniados).
 Enfermeiro Controlador: monitorar a situação diária dos leitos de UTI e UCIN (altas, internações e
bloqueios); rastrear, extraordinariamente, leitos de terapia intensiva nas unidades privadas de saúde do DF não contratadas
pela SES, a fim de atender mandados judiciais que determinam à CRIH o cumprimento da ordem; notificar solicitações de visita
à equipe de supervisão da CRIH.
 Médico Supervisor: acompanhar os pacientes internados sob regulação nos leitos de terapia intensiva das
unidades contratadas pela SES/DF; autorizar/negar procedimentos/medicamentos de alto custo solicitados por essas unidades;
visitar e avaliar pacientes internados em UTI da rede particular de saúde do DF quando solicitada sua transferência para UTI da
rede pública para deferir ou indeferir o pedido de remoção.
 Enfermeiro Analisador: analisar as contas hospitalares referentes aos pacientes internados sob regulação
em UTI contratada.
O sistema utilizado para regulação dos leitos de internação hospitalar é o TRAKCARE, que está implantado em
todos os hospitais públicos do DF, no HUB e hospitais privados contratados.
Apresenta-se abaixo o fluxo de internação hospitalar:
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Ressalta-se que a fim de assegurar maior transparência no processo de regulação da internação hospitalar, sem
violar a privacidade do paciente e o sigilo profissional, o acesso às informações referentes à regulação dos leitos foi
disponibilizado ao Poder Judiciário, Defensoria Pública da União e do DF e Ministério Público do DF.
Cobertura Assistencial
Atualmente a SES conta com um total de 400 leitos de UTI, sendo 353 próprios, 36 contratados e 11
conveniados, e 107 leitos próprios de UCIN. O quantitativo de leitos de UTI e UCIN da Rede SESDF por unidade, por tipo de
leito e por suporte está discriminado a seguir:
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Quantitativo de Leitos de UTI E UCIN da Rede SES/DF (Próprios, Conveniados e Contratados)

Unidade Executante
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HBDF1
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRAN
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HMIB
Crônicos
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRC
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRG
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRPA
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRS
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRSAM
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRSM
Crônicos
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRT
Inativos
Subtotal
Regulados
Eletivos (não
regulados)
HRPL
Inativos
Subtotal
Total Rede Própria

Geral
8

UTI (atualizado em 29/12/2015)
Adulto
NeuroCirúrgica
Coronária
Trauma
Rede Própria
5
5
24

UCIN
Materna

Pediátrica

Neonatal Total UTI

UCIN

Total
UCIN

0

6

1

49

0

0

10
0
18
8

15
20
20
0

3
0
8
0

0
4
24
0

0
0
0
0

3
4
9
0

2
0
3
0

33
28
82
8

0
0
0
12

0
0
0
12

2
0
10
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
8

0
0
0
14

0
0
0
30

2
0
10
52

0
5
12
16

0
5
12
16

0
0
0
0
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
0
0
10
0

2
4
8
20
0

0
0
2
30
8

4
4
10
60
18

0
0
8
16
20

0
0
8
16
20

0
2
10
20

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
8
0

0
2
18
20

0
4
20
16

0
4
20
16

0
10
20
7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
10
20
7

0
1
16
12

0
1
16
12

3
2
10
8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
10

3
2
10
18

0
0
12
7

0
0
12
7

2
2
10
20

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3
10
0

2
5
20
20

0
7
7
0

0
7
7
0

0
6
20
60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
11

0
0
0
10

0
6
20
81

0
0
0
8

0
0
0
8

0
0
20
60
8

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
10
0
21
6

0
0
0
10
8

0
10
20
91
22

0
0
0
8
4

0
0
0
8
4

0
0
8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
6
0

0
0
8
0

0
1
22
0

0
0
4
12

0
0
4
12

0
0
0
166

0
0
0
20

0
0
0
8

0
0
0
24

0
0
0
10

0
0
0
56

0
0
0
69

0
0
0
353

0
4
12
107

0
4
12
107
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Rede Conveniada
Regulados
Eletivos (não
regulados)
Inativos
Total Rede Conveniada
Rede Contratada
Regulados
ICDF
Eletivos (não
regulados)
OXTAL
Regulados
Total Rede Contratada
Total Geral De Leitos

4

0

0

0

0

0

4

8

3
1
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4
4

3
5
11

0

0

17

0

0

6

0

23

0
11
11
184

0
0
0
20

0
0
17
25
Resumo
Rede Própria

0
0
0
24

0
0
0
10

2
0
8
64

0
0
0
73

2
11
36
400

Materna

Pediátric
a

Neonatal

Total UTI

Total
UCIN

8

37

67

295

107
0
0
29
107

HUB

Adulto
Leitos Uti

NeuroTrauma
24

Geral

Cirúrgica

Coronária

Regulados
Eletivos (não
regulados)
Crônicos
Inativos
Subtotal

149

5

5

17
0
42
166

15
0
20
20

2
0
0
10

5
14
13
56

2
0
5
69

44
14
84
353

Regulados
Eletivos (não
regulados)
Inativos
Subtotal

4

0

3
0
0
0
0
4
8
24
Rede Conveniada
0
0

0

0

4

8

3
1
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4
4

3
5
11

Regulados
Eletivos (não
regulados)
Subtotal
Total
Observação:

11

0

0
0
0
0
0
0
Rede Contratada
17
0

0

6

0

34

0
11
184

0
0
20

0
17
25

0
0
10

2
8
64

0
0
73

2
36
400

0
0
24

1. Os leitos inativos estão contabilizados no quantitativo geral da unidade.
2. Os leitos eletivos não são regulados pela CRIH.
Fonte: Sistema Trakcare/ Intersystems

Solicitações de UTI e UCIN
Todas as solicitações de internação em UTI são avaliadas pelos médicos reguladores da CRIH, conforme
protocolos vigentes de regulação, para que se dê o encaminhamento sistemático dos pacientes gravemente enfermos às
unidades de terapia intensiva da rede SES/DF.
O sistema Trakcare não gera relatórios gerenciais fidedignos quando realiza-se pesquisa para:





Número de solicitações de UTI/mês por solicitante;
Número de óbitos na fila de espera da CRIH;
Histórico da ocupação dos leitos de UTI;
Internação sob mandado judicial (MJ) ou fora de fluxo (FF).

Outros dados, tais como tempo médio de permanência na fila, total de direcionamentos, total de internações em
UTI reguladas, não são fornecidos pelo sistema informacional vigente, ocasionando óbices ao monitoramento e avaliação
internos.
Judicialização em Terapia Intensiva
O processo de regulação da internação hospitalar sofre interferência do Poder Judiciário por meio dos
mandados judiciais, que determinam a internação em leito de terapia intensiva. Demonstra-se abaixo o quantitativo de ações
judiciais recebidas na CRIH para cumprimento em unidades de terapia intensiva:
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Mandados Judiciais UTI - 01/01/2015 a 31/12/2015
Cumpridos
Mês/Ano
Prioridade Prioridade Prioridade Prioridade Prioridade
Não
Óbito***
1
2
3
4a*
4b*
Priorizado**
Jan/15
26
58
23
00
57
Fev/15
25
34
24
00
56
Mar/15
19
37
12
00
39
Abr/15
28
47
25
00
66
Mai/15
33
32
20
00
50
Jun/15
32
45
15
00
42
Jul/15
37
34
13
00
35
Ago/15
31
54
15
00
38
Set/15
33
22
30
07
00
00
33
Out/15
20
28
15
05
00
00
49
Nov/15
10
21
13
02
01
00
23
Dez/15
17
28
14
01
00
00
16
Total
311
440
219
15
01
00
504
Média Mensal 25.9
36.6
18.2
3.7
0.25
00
42
%
18.1
25.7
12.7
0.8
0.05
00
29.4
*Prioridades acrescidas a partir da Portaria nº 200, de 6 de agosto de 2015.
**Casos em que ocorre internação/óbito/cumprimento da ação anterior à avaliação do regulador da CRIH.
***Casos que evoluíram para óbito antes mesmo de terem sido encaminhados para um leito de UTI.
****Casos retirados da fila de espera por melhora clínica.
***** Até a data de fechamento deste relatório não haviam sido cumpridos devido à indisponibilidade de leitos.

Não Cumpridos
Melhora
Pendente*****
Clínica****
16
00
23
00
16
00
28
02
26
00
16
00
09
00
21
01
23
00
20
00
10
00
08
02
216
05
18
0.4
12.6
0.2

Total
MJ
180
162
123
196
161
150
128
160
148
137
80
86
1711
142.5
100%

Apesar de não ser responsável pelo provimento do leito pós-alta e remoção dos pacientes egressos das UTIs, a
CRIH empreende esforços para evitar a permanência de pacientes em leitos de terapia intensiva após a alta médica. O tempo
de permanência do paciente na UTI, após a sinalização da alta médica, e os custos aproximados dessas diárias são:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Mensal

Diárias em UTI Após Alta Médica – Ano 2015
Tempo De Permanência Após Alta Médica Em Dias
Custo Com Diárias Pós-Alta Médica (nº de diárias após a alta
(período entre a alta médica e a vacância do leito)
médica x valor da diária*)
419
R$ 1.639.547,00
257
R$ 1.005.641,00
318
R$ 1.244.334,00
277
R$ 1.083.901,00
300
R$ 1.173.900,00
283
R$ 1.107.379,00
423
R$ 1.655.199,00
444
R$ 1.737.372,00
315
R$ 1.232.595,00
398
R$ 1.557.374,00
344
R$ 1.346.072,00
376
R$ 1.471.288,00
4154
R$ 16.254.602,00
346.1
R$ 1.354.550,10

* Valor médio estimado da diária de UTI (2014): R$ 3.945,57.

Regulação Ambulatorial
A Central de Marcação de Consulta e Exames (CMCE) é a unidade responsável pelo agendamento das
consultas e exames que estão sob regulação. O acesso ofertado corresponde à primeira consulta na especialidade, estando os
retornos sob a gestão da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS).
Dinâmica de Funcionamento
A CMCE funciona no horário das 7h às 23h, de segunda a sexta-feira. Atualmente o processo de agendamento
eletrônico pela CMCE acontece apenas nas especialidades reguladas.
O processo regulatório ambulatorial se inicia por meio da inserção de uma solicitação médica (procedimento ou
consulta) via Núcleo de Regulação, Controle e Avaliação (NRCA) ou Gerência de Regulação, Controle e Avaliação (GRCA),
vinculados à SAIS, em qualquer unidade de saúde do DF. Nestes locais, através do sistema SISREG, é inserida a solicitação
do paciente que automaticamente entra nas filas de espera dos procedimentos. Na CMCE, os médicos reguladores, baseandose em protocolos médicos e de regulação e de acordo com a priorização da solicitação e da oferta de vagas, avaliam, priorizam
e autorizam as solicitações. Quando autorizada (marcada) a solicitação, a operação (videofonistas) identifica, automaticamente,
e informa ao usuário sobre o agendamento. Atualmente, o serviço de videofonia é terceirizado, contratado pela CODEPLAN,
sendo a VANERVEN SOLUTIONS a empresa a prestadora dos serviços.
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O sistema utilizado para regulação ambulatorial é o sistema SISREG III, ferramenta disponibilizada
gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Todas as unidades de saúde da SES/DF estão cadastradas para utilizar o SISREG,
exceto os Postos de Saúde Rurais. As solicitações nos postos rurais são direcionadas às unidades de referência de cada região
administrativa.
As especialidades não reguladas observam um fluxo de atendimento estabelecido pelas Coordenações de
Especialidade cuja gestão está vinculada à SAIS. A regulação do acesso das especialidades não reguladas promoveria a
disponibilização do recurso de forma mais equânime e adequada às necessidades do usuário, preservando a transparência e a
priorização clínica no acesso aos serviços de saúde.
Especialidades Reguladas: Consultas em dermatologia; Consultas e procedimentos em Oftalmologia;Consultas
em radioterapia; Consultas em Especialidades Pediátricas: alergologia, cardiologia, cirurgia pediátrica, endocrinologia,
gastroenterologia, homeopatia, imunologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, onco-hematologia, pneumologia e
reumatologia; Consultas em Endocrinologia; Consultas em Otorrinolaringologia; Consultas em Saúde Auditiva; Consultas em
Alergologia e Imunologia Adulto; Consultas em Cirurgia Vascular; Consultas em Cirurgia Plástica; Consultas em Oncologia
Clínica; Consultas em Mastologia; Consultas em Cardiologia; Exames cardiológicos: Ecocardiografias; Cateterismo cardíaco;
Angioplastia; Estudo eletrofisiológico; Holter 24 horas; MAPA; Teste de esforço; Tilt test; Exames radiológicos: Mamografia;
Tomografia computadorizada; Ressonância magnética; Densitometria óssea.
Apresenta-se, na tabela a seguir, a produtividade referente às especialidades reguladas até 31 de dezembro de
2015 e a fila de espera para referido procedimento:
Estatística SISREG III – Produtividade e Fila de Espera do Regulador
Especialidades
Consulta em Cardiologia - Adulto
Consulta em Cardiologia - Arritmia
Consulta em Cardiologia - Cirurgia Cardíaca
Consulta em Cardiologia - Coronária
Consulta em Cardiologia - Insuficiência Cardíaca
Consulta em Cardiologia - Pediatria
Consulta em Cardiologia - Risco Cirúrgico
Consulta em Cardiologia – Fibrilação Atrial
Consulta em Cardiologia - Valvulopatia
SUBTOTAL
Consulta em Otorrinolaringologia-Geral
Adenoamigdalectomia
Otorrinolaringologia - Estética
Rinologia Cirúrgica
Otologia Cirúrgica
Surdez
Otoneurologia
Paralisia Facial
Cirurgia Endoscópica Nasal
SUBTOTAL
Saúde Auditiva
SUBTOTAL
Consulta em Endocrinologia – Geral
SUBTOTAL
Consulta em Dermatologia – Geral
Consulta em Dermatologia - Acne Grave
Consulta em Dermatologia – Hanseníase
Consulta em Dermatologia – Pediatria
Consulta em Dermatologia – Psoríase
Consulta em Dermatologia – Tumores
SUBTOTAL
Consulta em Oftalmologia – Geral*
Consulta em Oftalmologia – 0 a 15 Anos
Consulta em Oftalmologia – Catarata
Consulta em Oftalmologia – Córnea
Consulta em Oftalmologia – Degeneração Macular
Consulta em Oftalmologia – Estrabismo
Consulta em Oftalmologia – Glaucoma
Consulta em Oftalmologia – Hanseníase

Produtividade em 2015
10.391
480
543
198
126
1.470
1.642
83
146
15.079
13.539
401
52
171
337
100
37
21
71
14.729
1.896
1.896
1.761
1.761
18.352
230
91
450
72
228
19.423
21.518
3.404
1.807
605
169
680
1.761
51

Fila de Espera
05.01.2015
24.793
917
0
637
19
2.286
4.833
137
10
33.632
16.260
615
2
0
0
9
0
0
0
16.886
0
0
205
205
18.456
15
4
2.329
2
34
20.840
10.117
6.323
1.929
257
42
824
2.057
7
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Estatística SISREG III – Produtividade e Fila de Espera do Regulador
Especialidades
Consulta em Oftalmologia – Plástica Ocular
Consulta em Oftalmologia – Retina do Recém Nascido
Consulta em Oftalmologia – Retina Geral
Consulta em Oftalmologia – Transplante de Córnea
Consulta em Oftalmologia – Uveíte
Consulta em Oftalmologia – Pterígio/Calázio
SUBTOTAL
Procedimentos Ambulatoriais em Oftalmologia
SUBTOTAL
Consulta em Alergologia - Pediátrica
Consulta em Endocrinologia - Pediatria
Consulta em Gastroenterologia - Pediatria
Consulta em Homeopatia - Infantil
Consulta em Imunologia - Pediatria
Consulta em Nefrologia - Pediatria
Consulta em Neurocirurgia - Pediatria
Consulta em Neurologia - Pediatria
Consulta em Onco-Hematologia - Pediatria
Consulta em Pneumologia - Infantil
Consulta em Reumatologia - Pediatria
Consulta em Cirurgia Pediátrica
SUBTOTAL
Consulta em Oncologia
Consulta em Radioterapia
SUBTOTAL
Consulta em Alergologia – Geral
Consulta em Alergologia – Angioedema Primário
Imunodeficiência Adulto
Imunodeficiência Infantil
SUBTOTAL
Cirurgia Plástica - Geral
Cirurgia Plástica Câncer de Pele
Cirurgia Plástica Fissura Lábio Palatal
Cirurgia Plástica Hemangioma Infantil
Cirurgia Plástica Lesão Medular
Cirurgia Plástica Lipodistrofia por Antiretrovirais
Cirurgia Plástica Reconstrução Mamaria Pós Mastectomia
Cirurgia Plástica – Reconstrução de Membros
Cirurgia Plástica Pós Bariátrica
Cirurgia Plástica Triagem
Subtotal
Consulta em Mastologia
Subtotal
Consulta em Cirurgia Vascular - Alta Complexidade
Consulta em Cirurgia Vascular - Doenças Arteriais
Consulta em Cirurgia Vascular - Doenças Venosas e/ou Linfáticas
Subtotal
Ecocardiografia
Hemodinâmica (cateterismo e angioplastia)
Estudo Eletro Fisiológico
Holter 24 Horas
MAPA
Teste de Esforço ou Teste Ergométrico
Tilt Test
SUBTOTAL
Tomografia Computadorizada
Ressonância Magnética
Mamografia

Produtividade em 2015
999
309
1.213
51
127
981
33.675
10.419
10.419
3.361
299
824
45
34
437
151
3.128
276
199
163
2.020
10.937
1.001
838
1.839
1.187
3
9
0
1.198
379
29
2
1
1
12
44
4
43
1.856
2.371
3.834
3.834
12
427
1.549
1.988
30.776
3.119
369
2.251
3.021
4.898
196
44.630
31.622
40.688
14.052

Fila de Espera
05.01.2015
991
461
3.000
0
7
4.343
30.358
5.234
5.234
977
2.730
2.241
11
36
403
0
10.169
127
1.485
8
6.990
25.177
795
703
1.498
1.308
0
11
0
1.319
312
0
8
6
0
10
0
0
29
693
1.058
88
88
0
3
21.755
21.758
2.550
0
41
10.492
1.792
4.006
67
18.955
9.315
836
5.542
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Estatística SISREG III – Produtividade e Fila de Espera do Regulador
Especialidades
Densitometria Óssea
Subtotal
Total

Produtividade em 2015
9.251
95.613
259.392

Fila de Espera
05.01.2015
3.734
19.427
196.435

Fonte: Data SUS e SISREGIII
*Grupo de Oftalmologia Geral corresponde a pacientes acima de 16 anos

Ressalta-se que, do quantitativo total de atendimentos em Oftalmologia Geral diminuiu devido ao término do
Programa “Carreta da Visão”, executado pelo último Governo, acarretando aumento da demanda para a especialidade.
No ano de 2015, ocorreu a modificação do fluxo regulatório da especialidade de Endocrinologia Adulto, com a
finalidade de aproveitamento de vagas e ampliação do acesso da população ao serviço. Desta forma, a especialidade passou a
receber, via regulação, somente os pacientes para primeira consulta na especialidade, e, após esta avaliação, os direciona
internamente para as subespecialidades necessárias, evitando duplicidades de inserção em filas de espera e uma demanda
desqualificada para o acesso.
Ainda no primeiro semestre de 2015, um decreto publicado no DODF, que por motivo de emergência, deslocou
pediatras lotados na ADMC para atendimento em urgência e emergência dos hospitais da rede SES, desarticulou grande parte
da carga horária de médicos reguladores, acarretando prejuízos ao processo regulatório e retardando a implantação de novas
especialidades no escopo regulatório.
Desta forma, a perspectiva de ampliação da regulação proposta no último relatório anual não se efetivou por
dificuldades tanto na implantação dos projetos quanto na aquisição de recursos humanos para se poder ampliar o escopo
regulatório. Reitera-se que, para que qualquer ampliação seja efetivada, são necessários:
 Encaminhamento das diretrizes e plano de implementação de cada especialidade para o processo
regulatório;
 Estudo sobre a demanda reprimida e a oferta proposta;
 Fluxograma de atendimento/especialidade;
 Adequação da equipe da CMCE (horas/servidor);
 Aumento do quadro de operadores (videofonistas).
Corregedoria da Saúde
A Corregedoria da Saúde (COR) possui o objetivo de auxiliar a administração da SES no monitoramento e
gerenciamento quanto aos aspectos da eficácia, eficiência, efetividade e qualidade dos serviços, numa lógica moderna de
atuação, qual seja, aprimorando sua gestão por meio de ações preventivas, corretivas e educativas que visem ao
aperfeiçoamento dos seus processos de trabalho, a redução das incertezas e a responsabilidade gerencial.
No primeiro semestre de 2015, a COR sofreu inspeção da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), que
rejeitou o processo de trabalho e sugeriu que a COR passasse por uma reformulação de estrutura, competências e
aprimoramento técnico e profissional.
A Portaria nº 180 de 18 de setembro de 2015, publicada no DODF 182 de 21 de setembro de 2015, alterada
pela Portaria nº 540 de 18 de setembro de 2015, publicada no DODF 192 de 5 de outubro de 2015, institui Grupo de Trabalho
para elaborar proposta de norma adequada para alteração de competências regimentais de unidade subordinada à
Corregedoria da Saúde com vistas a implantação de um procedimento de mediação e conciliação entre as partes envolvidas na
prática de supostas infrações disciplinares, como meio de solução de controvérsias.
A Corregedoria-Geral da Saúde faz parte do Sistema de Correição do Distrito Federal – SICOR/DF, instituído
pela Lei nº 4.938, de 19 de setembro de 2012, integrante da lógica e cooperação do Sistema de Controle Interno, na medida em
que previne e apura as irregularidades através de instauração e condução de procedimentos correicionais.
Por meio da Portaria nº 565 de 8 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 236 de 10 de dezembro de 2015,
o Corregedor-Geral instituiu e regulamentou as Comissões de Processo Disciplinar (CPDs) e as Comissões de Sindicância
(CSINDs).
No ano de 2015, a Corregedoria da Saúde recebeu 225 denúncias para que se procedessem investigações
preliminares que, somadas à demanda em investigação no montante 209 denúncias de 2014, totalizou-se 434 denúncias para
análise. Para solucionar essa demanda, instaurou-se uma força-tarefa em regime de mutirão onde estão sob processo de
investigação 343 denúncias em fase de conclusão.
Neste exercício também foram instaurados 181 Processos Administrativos Disciplinares e 3 Sindicâncias.
O Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde proferiu o julgamento de 136 procedimentos disciplinares,
resultando nas decisões administrativas seguintes:
Há um passivo de 336 procedimentos administrativos disciplinares conclusos para julgamento.
Durante o exercício de 2015 foram respondidas 395 denúncias advindas da Ouvidoria da Saúde por meio do
Sistema TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública.
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Capacitação
Durante o exercício de 2015 a Corregedoria da Saúde encaminhou 58 servidores para treinamento no curso de
Procedimentos Administrativos Disciplinares; 1 servidor para o curso Básico de Informática – Excel e 3 servidores para o curso
da Lei 840/2011; todos disponibilizados pela e-Gov.
Ouvidoria
A Ouvidoria Geral da Secretaria de Saúde no ano de 2015 realizou a implantação de melhorias no sistema de
informação, TAG – Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública, em parceria com a Ouvidoria Geral do Governo do Distrito Federal,
aprimorando assim a fonte de dados com detalhamento de informações, permitindo maior qualidade aos relatórios e
viabilizando uma elaboração e distribuição periódica de relatórios, com o objetivo de fornecer informações importantes para
subsidiar tomada de decisão pelos gestores, o que fortaleceu as relações da ouvidoria com os gestores e consequentemente as
ações das ouvidorias da Unidades Regionais de Saúde, garantindo assim o fortalecimento das Ouvidorias como instituição e
instâncias de garantia dos direitos humanos.
Durante esse ano, houve uma maior Integração entre as equipes de Ouvidorias Regionais da Saúde e a
Ouvidoria Geral da Saúde, onde foi possível trocas de informações em tempo real, proporcionando melhor acompanhamento
das atividades desenvolvidas e das dificuldades locais, fortalecendo a Ouvidoria, como instrumento de gestão estratégica na
identificação de oportunidades de melhorias no aprimoramento dos serviços prestados pela SES-DF e ainda promovendo
reuniões para planejamento e decisões unificadas com os Ouvidores das Unidades Regionais de Saúde, além de supervisões
técnicas das atividades realizadas pelos Ouvidores.
Além da sensibilização dos gestores quanto à importância do cumprimento dos prazos para respostas as
manifestações e prosseguimos com a realização do controle de qualidade das respostas às manifestações recebidas dos
usuários, a Ouvidoria Geral da Saúde prosseguiu com a capacitação de profissionais de Ouvidoria, por meio de treinamentos,
cursos de capacitação, seminários, congressos e conferências para ouvidores e servidores atuantes em ouvidoria, bem como
ofertou treinamento e sensibilização aos operadores de “call center” que atendem os usuários da saúde através da central de
atendimento 160, assim possibilitando um melhor atendimento ao cidadão e um controle de qualidade das demandas
registradas mais eficiente.
Durante o exercício de 2015, o número de manifestações acolhidas e registradas nos sistemas de informações
utilizados pela Ouvidoria da Saúde atingiu o total de 26.125 manifestações, conforme especificado abaixo:
Tipos De Manifestações
Tipo

Quantidade
103
478
1.355
1.982
8.064
14.141
26.125

Sugestão
Informação
Denúncia
Elogio
Solicitação
Reclamação
Total
* Fonte: Sistema TAG e OuvidorSUS.

Do total de manifestações recebidas pela Ouvidora Geral da SES, em 2015, pode ser verificado que o índice de
resolubilidade em aproximadamente 78%, foi mantido apesar das dificuldade encontradas pela Ouvidoria Geral da Saúde.

Situação das Manifestações
Em
andamento
Em andamento

Pendentes

11%
Concluídas
Pendentes
11%

Concluídas
78%

Considerando os resultados apresentados, elenca-se os 10 (dez) assuntos mais frequentes, registrados por
meio do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG, conforme tabela abaixo:
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Principais Assuntos Registrados
Assunto
1 Mau Atendimento em Unidade de Saúde
2 Solicitação de Combate ao Foco da Dengue
3 Solicitação de Fiscalização da Vigilância Sanitária
4 Dificuldade no Agendamento da Consulta
5 Falta de Medicamento na Rede SUS
6 Solicitação de Agendamento de Consulta
7 Elogio ao Atendimento de Profissional da Saúde
8 Dificuldade no Agendamento de Cirurgia
9 Demora na Realização do Exame
10 Solicitação de Agendamento de Exame Médico
Subtotal
Total
* Este percentual é um valor aproximado em relação ao total geral de demandas

Total

%*
2.109
1.769
1.632
1.615
1.506
1.431
1.091
739
579
574
12.775
25.109

8,40%
7.05%
6.50%
6.43%
6.00%
5.70%
4.35%
2.94%
2.31%
2,29%
51,97
100%

** Fonte: Sistema TAG.

Dentre as atividades da Ouvidoria Geral da Saúde da Secretária de Estado de Saúde podemos destacar a
participação em eventos como: Audiência Pública no Senado Federal sobre doenças raras e Audiência Pública sobre epilepsia
no COMPP; 1ª Conferência Livre do SUS; 9ª Conferência de Saúde do Distrito Federal; 15ª Conferência Nacional de Saúde;
Congresso do CONASENS; XXXI Congresso Nacional de secretárias Municipais de saúde: Painel – “Ouvidoria Mudança a partir
do Cidadão” Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS; Dia do Ouvidor, Organizado pela Ouvidoria
Geral do GDF, no Palácio do Buriti; Encontro de Ouvidores Estaduais do SUS; 5º fórum Nacional de Políticas de Saúde em
Oncologia; Fóruns sobre Autismo e Epilepsia realizados no Senado Federal; 31º Fórum temático sobre Asma; Fórum de Saúde
Perinatal; Oficina referente ao modelo de Atenção à Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde; Oficina de Saúde Mental;
Reuniões periódicas com os Ouvidores Regionais; Reuniões com a Ouvidoria Geral do GDF; Reuniões do Conselho Gestor do
HBDF; Relatoria de Audiência pública realizada pela Gerência de Nutrição/GENUT/SES; Semana Mundial da Alergia; Visitas
técnicas nas Ouvidorias das regionais de saúde e Visitas técnicas acompanhando o Secretário de Estado de Saúde do Distrito
Federal na regionais de saúde.
Dificuldades encontradas que interferiram na execução das atividades:
Detecta-se como uma das dificuldades a sensibilização dos gestores quanto à importância da efetivação do
controle social/ouvidoria, como também identifica-se a necessidade de maior autonomia e participação das Ouvidorias junto ao
Conselho Gestor e a melhoria da infraestrutura das unidades de Ouvidoria e tivemos ainda obstáculos na efetivação do controle
social e contratempos na disponibilização de matérias de divulgação das atividades da Ouvidoria.
Identifica-se que com a Decreto do Estado de Emergência pelo Governador do Distrito Federal, houve o
impedimento de nomeações de 6 ouvidores para as Ouvidorias Regionais das Coordenações Gerais de Saúde da Asa Norte,
Asa Sul, Samambaia, Paranoá, Santa Maria e São Sebastião. Isso contribui para o descumprimento dos prazos de respostas
por algumas Coordenações-Regionais de Saúde.
Aquisições
Durante o exercício de 2015, foram realizados 332 pregões, no total de1.694 itens adquiridos, conforme quadro
abaixo:
Quantitativo de Pregões do período de 2015
Pregões
Total de Itens Itens Adquiridos
Itens Fracassados
Total
332
2879
1694
687
Fonte: Central de Compras - CCOMP/SUAG/SES/DF, atualizado até 11/01/2016.

Itens Desertos
249

Itens Cancelados
21

Itens Andamento
228

Destaca-se os principais motivos que ensejaram o cancelamento e o fracasso dos itens nos pregões eletrônicos
no exercício financeiro de 2015:
 Apresentação de proposta pelas empresas com valor a maior que o estimado na pesquisa de preço pela
administração;
 Falta de atendimento às exigências técnicas requeridas em Edital para aquisição do objeto;
 Divergência entre a especificação do objeto ofertado e a requerida pela área técnica demandante, apurada
em parecer técnico;
 Alegação de débito em aberto referente ao exercício financeiro 2014;
As medidas tomadas pela Central de Compras no sentido de dar celeridade ao processo licitatório foram:
 Interlocução com à área técnica para adequação do Termo de Referência no que diz respeito à
documentação exigida na habilitação e contratação, em atendimento a determinação do TCDF;
 Ampliação da interlocução, negociação com registro no chat, com as licitantes no momento da sessão do
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Pregão Eletrônico, visando o êxito da licitação;
 Priorização dos Processos e Pregões do mutirão de aquisição de medicamentos.
Dos pregões realizados, 50% são referentes a materiais, 44% refere a medicamentos e 6% para serviços.
Quantitativo de Pregões por Objeto 2015.
Total de
Itens adquiridos Itens Fracassados
Mês
Pregões
Itens
Material
165
1411
966
270
Medicamento
148
1430
717
416
Serviço
19
38
11
1
Total
332
2879
1694
687
Fonte: Central de Compras - CCOMP/SUAG/SES/DF, atualizadoaté 11/01/2016.

Itens Desertos

Itens Cancelados

Itens Andamento

58
190
1
249

14
6
1
21

103
101
24
228

Em relação às outras modalidades de licitação, foram instruídos 159 processos de Adesão às Atas de Registro
de Preços, 42 de Inexigibilidade, 12 credenciamentos e 430 dispensas de licitação.
Assessoria de Comunicação
A equipe de atendimento à imprensa atendeu 8.162 demandas. Os veículos que mais demandaram a Ascom
foram a TV Globo, a TV Record e o Correio Braziliense.
A Agência de Notícias publicou 940 matérias. Agosto foi o mês com o maior número de publicações, com 99
textos no site. Porém, julho teve o maior número de acessos: 31.523.
A página da Secretaria de Saúde no Facebook começou 2015 com 43.408 fãs e chegou ao final do ano com 55
mil fãs. No Twitter, eram 3.433 seguidores em janeiro de 2015, chegando ao final do ano com 4.300 seguidores. Até junho, as
publicações nas mídias sociais eram feitas por equipe da pasta. Depois, uma empresa contratada (Moringa Digital) passou a
alimentar as redes sociais. Com isso, o Facebook passou de uma média de 60 curtidas/mês para 2.846 em julho, mantendo
uma média de 1.500 novas curtidas por mês.
Na área de artes gráficas, de janeiro a dezembro de 2015, foram produzidas 110 peças entre informativos,
banners, panfletos e convites.
A equipe do Cerimonial esteve presente em 177 eventos, entre janeiro e dezembro de 2015, organizando ou
apenas auxiliando representantes da Secretaria de Saúde em eventos externos. Março foi o mês de maior número de eventos
(25), seguido de agosto (23).
Cerca de 90% das notícias e eventos tiveram cobertura fotográfica de equipe da ASCOM.

3.

DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

A SES/DF no cumprimento de sua missão, "Garantir ao cidadão acesso universal à saúde mediante atenção
integral e humanizada", busca dispor as condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as
enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde. Para alcançar esse escopo,
a SES/DF realiza ações em três eixos, infraestrutura, gestão e atenção à saúde. Nesse contexto, as ações relevantes
realizadas em 2015 em cada um desses eixos serão apresentadas.
 Na competência novembro de 2015 do CNES, a SES contava com 246 equipes de Estratégia Saúde da
Família-ESF. Além das ESF, contava ainda com 13 Equipes de Estratégia de Agentes Comunitários-EACS, 84 Equipes de
Saúde Bucal-ESB, 4 Núcleos de Apoio à Saúde da Família – ENASF e 2 Equipes de Atenção Básica parametrizada – EAB.
 Comparando os dados de 2015 com os dados de 2014 ocorreu um aumento no número de ESF de 242
(duzentos e quarenta e duas) para 246 equipes no entanto a cobertura caiu de 25,45% para 25,32%, pois a base populacional
do DF foi atualizada.
 As 03 propostas cadastradas em 2013 estão em andamento (Samambaia na Q. 210 e duas em Ceilândia na
QNP 16/20 e Q.500 do Sol Nascente).
 Recuperação e Adequação da estrutura Física de 06 UBS, das quais 3 foram concluídos e já prestaram
contas. Outras 3 continuam em obras: CS n° 05 Lago Sul, CS n° 08 do Gama, CS N° 11 da Ceilândia
 O Curso de Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde é um projeto em parceria com a
ETESB/FEPECS para a realização de curso de qualificação de 400 (quatrocentas) horas para os Agentes Comunitários de
Saúde – ACS
 O Distrito Federal mantém 168 estabelecimentos de ensino da rede pública cadastrados no PSE e 128
(cento e vinte e oito) equipes de atenção primária que atuam no Programa.
 Até o mês de dezembro foram notificados 623 óbitos de Mulheres em Idade Fértil, sendo que 324 foram
investigados o que corresponde a 56,82% de casos investigados
 Atendidos uma média de 325 pacientes no programa dialítico nos serviços da rede própria da SES/DF,
enquanto cerca 1.030 pacientes realizam programa dialítico na rede privada conveniada
 O tratamento de radioterapia da rede privada respondeu por cerca de 1.200 pacientes por ano, 1/3 da
demanda necessária e ainda assim com tempo de espera de 60 dias.
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 Produção HCB: A análise preliminar das metas quantitativas demonstrou que no período de janeiro a
setembro foram realizadas 56.524 consultas médicas nas especialidades pediátricas, 52.943 Consultas e Procedimentos de
Assistência Complementar Essencial, sendo 17.360 Consultas médicas/outros profissionais de nível superior. Foram realizados
ainda 10.875 procedimentos especializados como quimioterapia de tumores de criança e adolescente 7.329 exames por
métodos gráficos, 233.526 exames laboratoriais, 13.773 exames de bioimagem sendo processadas 906 AIH’s de internações.
 No ano de 2015 a SES/DF dispõe de 400 leitos de UTI, sendo 353 leitos próprios e 47 leitos não próprios,
sendo 36 contratados e 11 conveniados, que somados aos 107 leitos de cuidados intermediários neonatais totalizam 507 leitos
destinados aos cuidados dos pacientes críticos.
 De janeiro a dezembro, foram produzidas e servidas 8.729.244 refeições
 A SES forneceu, no período de janeiro a novembro de 2015, 5.964 órteses e próteses ambulatórias e 23.954
cirúrgicas.
 Vigilância ambiental, atuou-se na inspeção, controle e orientações acerca da Dengue, Chikungunya, Zika
Vírus (foco - mosquito), Raiva, Leptospirose, Leishmaniose, roedores, morcegos, pombos, pardais, vetores e outras zoonoses.
 Conforme dados do programa de visitas domiciliares da Dengue no Distrito Federal, para os 4 ciclos, o total
de visitas previstas é de 3.000.000 no ano. A meta estabelecida foi de 80% das visitas previstas, totalizando, para os 4 ciclos,
2.400.000 visitas no ano.
 O LACEN realizou 532.926 exames/ensaios/análises
 Projeto de implantação do sistema de distribuição por dose individualizada nos hospitais: em 2015, houve
uma pequena melhora quando comparada a 2014, sendo que, em dezembro/2015, a cobertura foi de 50,27% dos leitos
hospitalares, frente à meta anual de 100%, e inferior ao resultado alcançado em 2013 (50,67%), frente a meta anual de 50%
(em 2013).
 As farmácias do componente especializado (antigo Alto Custo) realizaram 224.402 atendimentos
 Interlocução junto à Regulação de UTI e SAMU no sentido de agilizar transferências de pacientes críticos.
 Repactuação e definição dos fluxos Assistenciais de referência e contra referência, dentro da Rede de
Urgência e Emergência, nas diversas especialidades e subespecialidades garantindo a integralidade do tratamento aos
usuários do SUS.
Dificuldades Encontradas
De modo geral, uma das principais dificuldades encontradas no ano de 2015 foi o desequilíbrio fiscal encontrado
com dívidas, atrasos e parcelamentos de salários gerando uma instabilidade institucional interna e externamente.
Além dessa dificuldade encontrada relata-se ainda:
 Bloqueio de alguns leitos de UTI devido a inadequação do ambiente de trabalho por ausência da
manutenção de ar condicionado, vazamentos, sobrecarga da rede elétrica
 Desabastecimento de insumos básicos para a assistência segura e resolutiva aos pacientes críticos, dentro
os quais destaca-se:
 Antibióticos de primeira e segunda linha;
 Sedativos intravenosos
 Drogas vasoativas
 Soluções para Hemodiálise( ácida, básica e desinfectante)
 Tomografias Computadorizadas e Ressonância Magnética sem manutenção
 Raio X + processadoras sem manutenção
 Parque tecnológico desatualizado
 Ainda permanecem sem contratos de manutenção: Ventiladores pulmonares, Máquinas de HD, Osmose
reversa e qualidade da água, monitores multiparamétricos, fototerapias, incubadoras, berços aquecidos...;

Morosidade na tramitação dos Processos de Compra com Recursos previamente disponíveis,

Morosidade na tramitação de Processos de Pagamento dos Empenhos já emitidos e dos Processos para
Pregão e Registro de Preços,

Dificuldades na composição de equipe de servidores para o trabalho

Dificuldade no Registro da produção profissional no Sistema Integrado de Saúde e no envio do mesmo
para o Ministério da Saúde,

Dificuldade na constituição de Novas Equipes consistidas de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da
Família pela deficiência de profissionais com carga horária de 40 horas e pela falta de novas contratações desde 2011

Dificuldade de manutenção de Recursos Humanos nos Hospitais, UPAS e CEOS, pela grande diferença
de remuneração com a Atenção Básica,

Transferências e/ou remoções de Servidores sem o aval da Gerência, o que desestrutura as Equipes já
consistidas de Saúde Bucal e prejudica a manutenção do credenciamento dos CEOS, Falta de paridade na proporção, (1:1),
entre os profissionais de Nível Superior (Cirurgiões-Dentistas) e os profissionais de Nível Médio (Técnicos de Higiene Dental) o
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que dificulta o rendimento adequado dos trabalhos.
 Déficit considerável de Recursos Humanos, dificuldades para pagamento de horas extras, greve de
servidores da Saúde
 A ausência de locais adequados para a realização correta da higienização terminal das viaturas de socorro
do SAMU
Perspectivas para 2016
 Manter o equilíbrio fiscal para melhor gerir os recursos disponibilizados para a SES/DF
 Nomear servidores para suprir aquelas áreas mais demandadas e reabrir leitos e serviços fechados por falta
de pessoal
 Aumento do efetivo de servidores lotados nas unidades laboratoriais, de exames de imagem e anatomia
patológica, bem como melhor distribuição dos existentes, de forma a manter todas as unidades igualmente supridas de recursos
humanos, proporcionalmente à produção;
 Aumentar a celeridade dos processos de aquisição de reagentes/insumos para a realização de exames
laboratoriais, de anatomia patológica e de imagem;
 Aumentar a gama de exames padronizados pela SES/DF, evitando contratações externas de laboratórios,
de anatomia patológica e de imagem particulares para atender demandas de pacientes, o que ocasiona gastos maiores do que
quando adquiridos por processos regulares de aquisição. Desta forma, poderemos aumentar o nível de qualidade dos
laboratórios e do apoio diagnóstico ofertado às equipes médicas;
 Reestruturação da Rede laboratorial, padronização de exames e ampliação dos exames realizados pela
SES-DF com objetivo de atender a população usuária do SUS-DF, com total assistência prevista pela Constituição de 1998;
 Modernização tecnológica dos Núcleos de Anatomia Patológica e Citopatologia.
 Instalação de laboratórios de imunohistoquímica nos Núcleos de Anatomia Patológica de Taguatnga,
Ceilândia e Sobradinho.
 Ampliação dos exames de imagens realizados, incluindo a conclusão da digitalização da Rede SES-DF a
fim de oferecer serviços de qualidade, eficácia e eficiência;
 Participação e integração de todas as áreas administrativas da SES-DF a fim de dar maior celeridade ao
procedimento licitatório, seguindo toda a legislação e, assim, proporcionando efetivamente, atendimento de qualidade aos
pacientes usuários do SUS-DF.
 Reforma da Central de Manipulação de Quimioterápicos do HRT.
 Reforma da Central de Manipulação de Quimioterápicos do HBDF.
 Conclusão da modernização do acelerador linear do HBDF (3D, oficina de moldes, tomógrafo de
planejamento).
 Aquisição de um acelerador linear para HBDF (SICONV) com vistas a futura inativação do aparelho de
cobalto
 Contratação de Oncologistas Clínicos para manutenção do HBDF e habilitação do HRT.
 Contratação de Cirurgiões Oncológicos para manutenção do HBDF e habilitação do HRT.
 Contratação de técnicos de radioterapia e físicos para manutenção do HBDF e habilitação do HRT.
 Correção das falhas e restrições ao abastecimento de quimioterápicos ou outras soluções de gestão.
 Criação do Grupo Condutor da Linha de Cuidados do paciente oncológico com participação de integrantes
com poder de decisão.
 Criação do Grupo de Trabalho de acompanhamento da construção do Hospital do Câncer do Distrito
Federal.
 Fortalecimento da Regulação Ambulatorial de Oncologia.
 Ampliação e consolidação da Assistência Primária como vetor da prevenção, rastreamento e detecção
precoce do câncer.
 Habilitação e consolidação do HUB, HBDF e HRT como centros de referência na assistência cirúrgica.
 Contratação complementar de clínicas de radioterapia.
 Contratação complementar de clínicas de mamografias para rastreamento.
 implementar a reformulação do Sistema de Informação da SES/DF dentro do âmbito odontológico,
 nomear os Cirurgiões-Dentistas e Técnicos em Higiene Dental aprovados no Concurso Público realizado em
setembro de 2014,
 realizar cursos de educação continuada em saúde bucal para Cirurgiões-Dentistas e Técnicos em Higiene
Dental, compor e cadastrar novas Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família na proporção de 1:1, conforme
PLANO DISTRITAL DE SAÚDE BUCAL aprovado no Conselho de Saúde do DF – Resolução No. 392 de 19/06/2012-DODF,
28/06/2012,
 elaborar, produzir e distribuir material educativo em Saúde Bucal, adquirir os equipamentos odontológicos
necessários às ampliações e novas Unidades de Saúde,
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 adequar as áreas físicas do HRBz, HRG, HRGu , CSC-11 e CSG 08 para credenciamento de novos Centros
de Especialidades Odontológicas, construir CEO no Itapoã Parque, HRPa, e no Riacho Fundo II – 4ª. Etapa, habilitar os CEO
tipo III da SES-DF para oferecer também as especialidades de Implantodontia e Ortodontia conforme prevê a Portaria 718 da
SAS/Ministério da Saúde,
 finalizar a reformulação da Política Distrital de Saúde Bucal e dar continuidade a finalização dos protocolos
de atendimentos por especialidade das áreas odontológicas na Rede SES-DF.
 Manter o Colegiado das Emergências, como fórum de debate quinzenal e normatização das questões da
Urgência e Emergência na Rede Assistencial da SES/DF, juntamente com apresentações dos protocolos da rede de saúde e
divulgação de treinamentos em ATLS nas urgências e emergências organizados e fornecidos por profissionais da rede de
saúde/DF ou em parceria com outros serviços e continuar a discussão e definição dos fluxos Assistenciais de referência e
contra referência, dentro da Rede de Urgência e Emergência, nas diversas especialidades e subespecialidades garantindo a
integralidade do tratamento aos usuários do SUS.
 Visitas as Unidades de Emergência dos Hospitais Regionais e aos Boxes e Salas Vermelhas e Amarelas
para dimensionamento da rede assistencial de urgência e emergência e redesenho do SIS-Saúde, visando aperfeiçoar os
processos de trabalho entre todos os componentes da RUE e manter o monitoramento diário da situação das portas de
Urgência e Emergência Hospitalares e Pré Hospitalares Fixas, com acompanhamento do número de pacientes na fila de espera
para atendimento e tempo de espera por ordem de prioridade segundo os critérios de classificação de risco de Manchester com
apresentação no final de cada bimestre para o grupo de gestores. Manter a captação mensal das escalas de serviço dos
médicos da Urgência e Emergência, com a elaboração e compartilhamento da escala de referência de forma a garantir
assistência de qualidade à população.
 Manter o acompanhamento diário do cumprimento das escalas de serviço e necessidade de adequação das
escalas de referência e manter o acompanhamento diário dos informes de situação das portas, junto ao Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU, com atuação direta junto ao gestor para melhor atuação da unidade perante a Rede SES/DF.
 Realizar a interlocução com outros setores da SES/DF para agilizar a solução dos problemas encontrados
nas unidades de emergência e a interlocução junto à Regulação de UTI e SAMU no sentido de agilizar transferências de
pacientes críticos.
 Manter o monitoramento dos pacientes que estão de alta das UTIs, como ação integrante da Gestão de
Leitos, visando reduzir o tempo médio de permanência e interligar o Complexo Hospitalar Central (HBDF) aos Hospitais de
Referência (HRC, HRG, HRS, HRT), Portas de Entrada para as Linhas de Cuidado do AVC e Trauma, num primeiro momento,
garantindo agilidade de atendimento e economicidade para casos de menor complexidade.
 Participar da elaboração do projeto de ação para monitoramento das atividades que serão desenvolvidas
na RIO/2016 juntamente com a Segurança Pública do Distrito Federal, garantindo assim a população assistência em Urgência/
Emergência durante a realização do Jogos Olímpicos/2016 e apoiar os Eventos Externo e Eventos em Massa como
responsável por planejar e promover o adequado atendimento aos eventos do calendário oficial do Governo do Distrito Federal,
da SES-DF.
 Buscar apoio junto a SUGETES para melhorar o dimensionamento dos servidores na SES/DF, priorizando o
atendimento de urgência e emergência (móvel e fixas).
 Concretizar o projeto de locação de imóvel para instalação da Farmácia do Componente Especializado
(Antigo Alto Custo) e implantação do serviço na regional de saúde do Gama;
 Ampliação do tempo de vigência das APAC’s (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade, que
atualmente é de 3 meses);
 Promover o aumento do número de itens licitados; a redução do tempo para a conclusão do processo
licitatório, do número de itens fracassados e dos pedidos de aquisição emergencial;
 Elaborar registros dos fornecedores que recorrentemente apresentam problemas na entrega de produtos da
assistência farmacêutica, de modo a orientar no Termo de Referência a dosimetria na aplicação da sanção;
 Realizar estudo de viabilidade econômica para avaliar a construção de novo galpão e reforma dos prédios
existes para as Centrais de Abastecimento Farmacêutico ou o aluguel de imóveis;
 Promover a reestruturação física e de material nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde e dos
hospitais;
 Motivar a reforma, ampliação e a adequação da área física da Farmácia Viva além de consolidar parcerias
com órgãos relacionados à área agrícola;
 Motivar o retorno da linha telefônica e a informatização do Núcleo de Farmácia Viva;
 Motivar a abertura de novo concurso público para Farmacêutico/Bioquímico – Farmácia e pleitear a
nomeação de Farmacêutico/Bioquímico – Farmácia e de Auxiliar Operacional de serviços Diversos – AOSD - Farmácia;
 Articular a melhoria da informatização das Unidades Básicas de Saúde, com a criação de centros de custo
para controle de estoque em cada unidade;
 Promover a ampliação da cobertura do sistema informatizado nas unidades de saúde e a sua adequação,
de forma a atender as necessidades dos gestores e servidores usuários do sistema;
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 Aumentar a cobertura do serviço de Farmácia Clínica nas unidades de saúde da SES/DF e capacitar mais
farmacêuticos para atuarem na área;
 Concluir o Projeto de Implantação da Dose Individualizada nos Hospitais da SES/DF;
 Concluir a elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrões das farmácias hospitalares;
 Concluir a elaboração do Manual de Qualidade da Assistência Farmacêutica do Distrito Federal, iniciado por
meio da criação de Grupo de Trabalho, juntamente com a revisão da Política de Assistência Farmacêutica do DF;
 Elaborar Guia para o Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;
 Elaborar normatizações para a dispensação de medicamentos na Alta hospitalar;
 Desenvolver projeto para ampliar a divulgação da Relação de Medicamentos Padronizados na SES/DF
(REME/DF) para toda equipe multidisciplinar de saúde e para a sociedade.
 Concluir o Projeto de Implantação da Dose Individualizada nos Hospitais da SES/DF;
 Concluir a elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão das farmácias hospitalares;
 Mapear os Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS da SES/DF, definir o elenco dos medicamentos
dos CAPS e padronização do serviço farmacêutico nos CAPS;
 Mapeamento e Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde;
 Normatização da Assistência Farmacêutica na Unidades Básicas de Saúde compostas por Estratégias
Saúde da Família.
 Integrar os Sistemas FORPONTO e SIGRH
 Readequação do quantitativo de servidores
 Capacitação dos servidores
 Padronização dos processos de trabalho.
 Melhorias na gestão da informação de TI
 Higienização de dados da saúde
 100% da central de marcação de consultas e exames
 100% da vigilância eletrônica
 Expansão do SIS para os novos serviços demandado
 Finalizar sala segura no DATACENTER
 Maior participação do controle social, por meio da regularização de conselhos regionais;
 Realização de Conferências Regionais para deliberação de políticas de saúde que visem o fortalecimento da
assistência à saúde no DF;
 Melhor execução dos recursos para a Qualificação do Controle Social do SUS – Capacitação Técnica dos
Conselheiros de Saúde – DF;
 Execução do Projeto Hot Line, a implementação do Manual de Procedimentos de Ouvidoria.
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A Fundação Hemocentro de Brasília - FHB, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, de
caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviços de saúde, no campo da Hemoterapia, órgão do Sistema
Único de Saúde vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, instituída nos termos do Decreto nº 14.598, de
04 de fevereiro de 1993, com base na autorização concedida pela Lei nº 206, de 13 de dezembro de 1991, integra a
Administração Indireta do Distrito Federal.
Em primeiro de agosto de 2013, a Fundação passou a ter uma nova estrutura administrativa, conforme Decreto
Nº 34.538, de 31 de julho de 2013.
De acordo com o novo Estatuto aprovado por meio do Decreto Nº 34.539, também de 31 de julho de 2013,
compete à Fundação Hemocentro de Brasília, na qualidade de órgão gestor do Sistema de Sangue, Componentes e
Hemoderivados - SSCH:
I - promover a conscientização da comunidade no que concerne à doação voluntária de sangue, de medula
óssea e de sangue de cordão umbilical e placentário;
II - promover a captação, a seleção de doador, as coletas de sangue, a realização dos exames de triagem, o
armazenamento e a distribuição de hemocomponentes, garantindo o seu abastecimento nos hospitais públicos ou privados
conveniados e contratados do Distrito Federal;
III – manter estoques estratégicos de sangue e hemocomponentes para atender as emergências ou situações
de calamidade pública;
IV - promover a captação, seleção de candidatos a doador para transplante de medula óssea e a coleta de
sangue para a realização de exames para o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME;
V - promover a captação e seleção de doadoras grávidas, realizar as coletas de sangue, os exames de triagem,
o armazenamento e a distribuição do sangue de cordão umbilical e placentário no Distrito Federal;
VI – realizar exames especializados pré-transplantes de órgãos, pelo Laboratório de Imunologia de Transplante;
VII – realizar exames especializados para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com coagulopatias
hereditárias, por intermédio do Laboratório de Hemostasia;
VIII – realizar exames especializados visando à segurança das transfusões em pacientes especiais, por
intermédio do Laboratório de Imunohematologia de Pacientes;
IX - manter atualizado o cadastro único de doadores de sangue e de pacientes com Coagulopatias Hereditárias
e Hemoglobinopatias Hereditárias;
X – manter atualizado os cadastros do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea REDOME, e do sangue de cordão umbilical e placentário;
XI – armazenar os medicamentos destinados aos pacientes com coagulopatias hereditárias, recebidos do
Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como regular a sua distribuição e transporte
para os hospitais da rede;
XII – dispensar na FHB ou por meio de entrega domiciliar os medicamentos constantes do inciso anterior aos
pacientes com coagulopatias hereditárias ou aos seus responsáveis legais em conformidade com os protocolos do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;
XIII - manter estoques estratégicos de medicamentos recebidos do Ministério da Saúde ou da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal para tratamento das coagulopatias hereditárias;
XIV – elaborar, de acordo com os regulamentos nacionais vigentes, normas técnicas aplicáveis às atividades de
Hemoterapia;
XV – coordenar, supervisionar e dar suporte técnico às atividades nos Serviços de Hemoterapia do Distrito
Federal, visando ao cumprimento da legislação vigente;
XVI - normatizar, harmonizar e padronizar as demandas da Coordenação de Captação de Órgãos com os
laboratórios de imunologia de transplantes e de sorologia;
XVII – oferecer suporte hemoterápico para os transplantes de órgãos, tecidos e células no Distrito Federal;
XVIII - promover integração entre as equipes atuantes na área de hemoterapia da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal e da Fundação Hemocentro de Brasília;
XIX - elaborar protocolos para o tratamento dos pacientes com Coagulopatias e Hemoglobinopatias
Hereditárias;
XX – coordenar, em articulação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a política de Atenção
à Saúde aos pacientes com Coagulopatias e Hemoglobinopatias Hereditárias;
XXI – participar da atenção integral aos pacientes com doenças hematológicas hereditárias no componente da
atenção ambulatorial por meio de abordagem multiprofissional;
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XXII – realizar o acolhimento, orientação, tratamento ou encaminhamento dos doadores e dos candidatos à
doação que apresentarem alterações clínicas ou laboratoriais;
XXIII - capacitar e treinar de forma continuada os profissionais que atuam na área de hemoterapia na rede do
Sistema Único de Saúde do Distrito Federal;
XXIV - realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados nas atividades hemoterápicas e transfusionais na
Hemorrede Pública do Distrito Federal;
XXV - realizar aquisição e gestão de equipamentos utilizados na Hemorrede Pública do Distrito
Federal, incluindo equipamentos de informática relacionados a esta área de atuação;
XXVI – promover e coordenar ações de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados na área
de Hemoterapia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Fundação Hemocentro de Brasília;
XXVII - realizar o transporte de hemocomponentes para os Hospitais Públicos do Distrito Federal, dentro dos
padrões de qualidade exigidos, em conformidade com os preceitos nos regulamentos sanitários;
XXVIII - realizar ações de hemovigilância e retrovigilância e zelar pela rastreabilidade dos registros referentes à
Hemoterapia na Hemorrede Pública do Distrito Federal;
XXIX - regulamentar o ressarcimento pelos custos operacionais dos produtos hemoterápicos repassados aos
hospitais públicos ou privados, conforme legislação vigente;
XXX - constituir e manter a Câmara Técnica para prestar consultoria para o Sistema de Sangue, Componentes e
Hemoderivados no Distrito Federal;
XXXI – coordenar os Comitês Técnicos de Coagulopatias e Hemoglobinopatias Hereditárias, a fim de propor,
acompanhar e implementar modelos de atenção à saúde desses pacientes no Distrito Federal;
XXXII - garantir a realização dos procedimentos acima, dentro dos padrões de qualidade e normas sanitárias
vigentes, implantando novas tecnologias que visem aumentar a qualidade e segurança para a obtenção, armazenamento,
transporte e transfusão dos hemocomponentes e a atenção à saúde dos pacientes;
XXXIII – promover a implantação de sistemas de gestão da qualidade nos serviços públicos de hemoterapia do
Distrito Federal.
Na construção do Planejamento Estratégico da FHB, ficaram estabelecidas a Missão e a Visão que seguem:
Missão da FHB: Formular, coordenar e, no que compete executar a política de sangue, seus componentes e
derivados, no âmbito do DF, garantindo à população serviços e produtos seguros, em quantidade e qualidade, de acordo com
as normas sanitárias vigentes e os princípios do SUS.
Visão de Futuro: Ser reconhecida como instituição pública de saúde com alta credibilidade para a população do
DF, sendo considerada uma das melhores hemorredes do país.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

21

35

20

194

270

Efetivos (Quadro do GDF)

9

-

2

-

11

11

6

1

25

43

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

1

Conveniados

-

-

-

22

22

41

41

23

242

347

Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados
Outros

Atividade-Fim

Órgãos do GDF

Subtotal (Força de Trabalho)
(+) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

1

-

-

-

2

2

41

41

23

240

345

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
OBJETIVO GERAL: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio
de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1141 - REFORMA DO HEMOCENTRO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

2454 - ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS
HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME
2475 - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS
PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
2811 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO
DE SANGUE
0001 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO
DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL
2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE
DE DOADORES
0001 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE
DOADORES--DISTRITO FEDERAL
3109 - REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA
3113 - AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO

540

3.749.388

0

0

170.000

170.000

0

0

300.000

300.000

0

0

8.592.000

6.726.791

5.482.260

4.852.800

8.592.000

6.726.791

5.482.260

4.852.800

10.867.000

10.167.000

9.914.790

9.588.384

10.867.000

10.167.000

9.914.790

9.588.384

2.000

589.097

0

0

2.000

1.700

0

0

418.000

358.000

211.818

211.818

418.000

358.000

211.818

211.818

8.175.000

5.025.000

3.236.786

3.216.686

8.175.000

5.025.000

3.236.786

3.216.686

601.000

811.550

693.136

688.171

601.000
4.761.000

811.550
3.261.000

693.136
2.595.919

688.171
2.513.229

4.761.000

3.261.000

2.595.919

2.513.229

34.478.000

31.159.526

22.134.709

21.071.089

4028 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS
0002 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOSFUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
4054 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE
DE PACIENTES
0002 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE
PACIENTES--DISTRITO FEDERAL
4060 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E
PLACENTÁRIO
0001 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E
PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL
4081 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE
0001 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6202

LIQUIDADO

As informações presentes na tabela anterior se referem aos programas de trabalho executadas com orçamento
destinado à Unidade Orçamentária própria da FHB. No entanto, não refletem o orçamento integral utilizado pela instituição,
tendo em vista que as ações de administração de pessoal; concessão de benefícios a servidores; manutenção de serviços
administrativos gerais; modernização de sistema de informação; gestão da informação e dos sistemas de TI; capacitação de
servidores; reforma do hemocentro e ampliação do hemocentro, apesar de serem executadas pela FHB, utilizam recursos
provenientes da Unidade Orçamentária do Fundo de Saúde do DF, em atendimento a dispositivos legais, atingindo a execução
total, no ano de 2015, de R$ 38.040.819,81.

Objetivo Específico: 008 – Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em
quantidade adequada para a população no DF, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS.
Indicadores:
Denominação do indicador

1298
1299

Índice de leitos
emergenciais SUS
atendidos
Índice de leitos SUS
atendidos (rotina)

Unidade
de Medida

Índice Mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
da Apuração

%

100

31/12/2011

Anual

%

80

31/12/2011

Anual

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

100

100

100

100

Alcançado
Desejado
Alcançado

100
85
81,8

100
85
100

100
85
100

100
85
100

Fonte da Informação

FHB
FHB

Obs.: Independentemente de serem leitos emergenciais ou não, todos os leitos do SUS/DF são providos com o
sangue processado e distribuído pelo Hemocentro. As unidades de saúde públicas e privadas possuem, somente, Agências
Transfusionais que recebem o sangue e seus componentes já processados pelo Hemocentro. Assim sendo, pode-se dizer que
o índice de leitos, emergenciais ou não, do SUS/DF é de 100%.
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Captação de Doadores, Triagem Clínica e Coleta de Sangue
A Fundação Hemocentro de Brasília, com o objetivo de acolher, registrar e orientar os candidatos à doação de
sangue, de forma humanizada e de acordo com os procedimentos operacionais padrão, bem como realizar ações planejadas de
captação e fidelização de doadores visando à manutenção do estoque estratégico de hemocomponentes, desenvolveu em 2015
as seguintes atividades:
Campanhas Internas: constituem-se de grupos de pessoas que são previamente agendados pela equipe de
captação para a doação de sangue. Esses grupos recebem orientações dos multiplicadores, devidamente capacitados.
Atividades
Quantidade de campanhas
Público alcançado

Meta/Ano

2012
346
3.519

300
3.000 Aptos

Resultados
2013
356
3069

2014
2015
505
519
4.518
4.680
Fonte: GECD/DIREX/FHB

Palestras Institucionais: realizadas pela equipe da FHB nas instituições parceiras, visando à sensibilização do
público e a mobilização de candidatos à doação de sangue. A partir de agosto, as palestras passaram a ser ministradas
mediante agendamento de campanha interna.
Atividades
Quantidade de palestras
Público alcançado

Meta/Ano
40
1.500

2012
40
1.311

Resultados
2013
24
549

2014
2015
44
33
1.551
1.106
Fonte: GECD/DIREX/FHB

Treinamento Semanal de Multiplicadores: para pessoas/grupos que atuam como multiplicadores em suas
comunidades (escola, empresa, igreja, etc.).
Atividades
Quantidade de treinamentos
Público alcançado

Meta/Ano
170
230

Resultados
2012

2013

2014

2015

183
276

249
298

272
226
408
357
Fonte: GECD/DIREX/FHB

Projeto: Doador do Futuro: realizado junto a professores e alunos do ensino fundamental e médio das escolas
públicas e privadas do DF. São realizadas palestras específicas e visitas programadas à FHB (Hemotur).
Atividades
Palestras ministradas
Público alcançado

Meta/Ano
30
1.000

Resultados
2012

2013

27
800

21
476

2014

2015

31
28
947
1.066
Fonte: GECD/DIREX/FHB

Coleta Externa: modalidade de coleta realizada em unidade móvel (ônibus) ou nas instalações de instituições
parceiras, previamente avaliadas e aprovadas pela Vigilância Sanitária – VISA/DF.
Atividades
Quantidade de coletas externas
Público alcançado (candidatos à doação)

Meta/Ano

Resultados
2012

2013

2014

2015

120

12

32

30

01

4.800

440

997

991

26

Fonte: GECD/DIREX/FHB

Em 2015, foram realizadas apenas 01 coleta externa, no período vespertino, a fim de contemplar uma demanda
específica de um parceiro da FHB.
Metas Nacionais para o Núcleo de Captação - Região Centro Oeste
Metas Alcançadas - FHB

Metas – Ministério da
Saúde

2012

2013

2014

2015

Espontânea

85%

85,75%

73,11 %

67%

69%

Feminina

35%

34,67%

35,47 %

Doações

42%
40%
Fonte: GECD/DIREX/FHB

Triagem Clínica
Com o objetivo de evitar ou minimizar as intercorrências e danos aos doadores e receptores de sangue, orientar
e conscientizar doadores com alterações sorológicas e oferecer amparo clínico e suporte emergencial às intercorrências antes,
durante e após a doação, a Fundação Hemocentro de Brasília realizou em 2015 as seguintes atividades:
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Triagem Clínica de Candidatos à Doação
Aptidão e Inaptidão Clínica

Resultados
2012

2013

2014

2015

25,33

27,88%

26%

26,96

% Aptos

74,66

72,11%

74%

73,04

TOTAL

77.225

75.828

76.566

77.116

% Inaptos

Fonte: GECD/DIREX/FH

Atendimento de 2ª Amostra e Extra
Resultados

Tipo de Atendimento

2012

2013

2014

2015

Coleta de 2ª amostra

1.391

1.078

1.116

984

Exames Extras

1.361

1.325

1.227

1.197

2.403

2.343

2.181

Total

2.752

Fonte: SISTHEMO/FHB

 2ª Amostra: coleta de 2ª amostra de sangue do doador para esclarecimento de exames alterados na
doação.
 Extra: atendimentos excepcionais para os casos que não foram esclarecidos com a 2ª Amostra e outros.
Serviço de Coleta
Coletas Realizadas
Ano

Bolsas Coletadas
Sangue Total (Coleta Interna e Externa)

2012

2013

2014

2015

54.715

53.113

54.689

54.877

Aférese (Plaquetas e Concentrados de Hemácias)

1.361

1.438

1.609

Total

56.076

54.551

56.298

1.611
56.488
Fonte: SISTHEMO/FHB

Com o objetivo de melhorar o atendimento prestado, a Fundação Hemocentro de Brasília acompanha
diariamente a pesquisa de satisfação dos doadores. Em 2015, o índice de satisfação obtido foi de 96,7% de doadores muito
satisfeitos ou satisfeitos, em escala crescente, com pico de 98,1% ao longo do ano. As ações realizadas ao longo do quadriênio
2011 – 2015 para acompanhar o grau de satisfação do doador, promovendo melhoria no atendimento e otimização das ações
midiáticas de captação de doadores foram: manutenção da rotina de transporte de usuários (doadores e pacientes) FHBRodoviária-FHB; manutenção do lanche do doador e fortalecimento da equipe da copa do doador; implantação do sistema de
senhas diferenciadas; gestão de reclamações, elogios e sugestões, disponibilização de serviço de acesso a internet via wi-fi
para aumentar o bem estar dos usuários durante o tempo de permanência no serviço, participação em entrevistas na mídia e
eventos de promoção da doação de sangue.
Apesar da readequação dos processos de trabalho nas áreas técnicas, das dificuldades enfrentadas para
aquisição de insumos e serviços e da mobilização de servidores deflagrada em Outubro de 2015, a FHB manteve o
atendimento a 100% da necessidade de sangue e seus componentes às unidades assistidas e apresentou um crescimento de
0,3% no número de bolsas coletadas quando comparado ao ano anterior.
Produção e Distribuição de Hemocomponentes
As atividades de processamento do sangue coletado pela Fundação Hemocentro de Brasília englobam os
procedimentos de processamento, rotulagem e conferência, armazenamento, procedimentos especiais e distribuição das
unidades de hemocomponentes para os hospitais da rede pública de saúde do Distrito Federal, conveniados e contratados.
Hemocomponentes Produzidos
Hemocomponentes
Concentrado de Hemácias
Concentrado de Hemácias Pobres em Leucócitos
Concentrado de Hemácias Filtrado
Plasma fresco congelado
Plasma comum
Plasma remanescente/Plasma Isento de Crio
Crioprecipitado

Ano
2012
21.058
16.867
12.067
47.937
147
1.824
1.908

2013
19.716
16.527
12.766
45.685
23
3.301
3.301

2014
19.302
17.846
12.813
48.367
12
1.583
1.583

2015
19.683
15.375
14.719
46.536
116
3.125
3.125
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Hemocomponentes

2012
1.890*
0
16.514
60
282
288
1034
121.876

Concentrado de Plaquetas em Pool
Concentrado de Plaquetas de Plasma Rico em Plaquetas - CP
Concentrado de Plaquetas de Buffy Coat - CPBC
Concentrado de Hemácias Duplo por Aférese
Concentrado de Hemácias por Aférese - simples
Concentrado de Plaquetas Duplo por Aférese
Concentrado de Plaquetas por Aférese - simples
Total de Produção
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Ano
2013
2014
2015
2.201**
2.341
2.676*
3
0
187
15.926
17.521
15.208
98
22
54
104
205
98
266
502
922
1.105
1.180
1.017
121.022
123.277
122.841
Fonte: SistHemo/FHB

 Em 2015: (*) Concentrado de Plaquetas em Pool = 2.676, que correspondem a 11.358 unidades randômicas
de concentrado de plaquetas de Buffy Coat (CPBC), totalizando 26.566 Concentrados de Plaquetas. Ainda foram produzidas
1.939 bolsas de CP por Aférese.
 A produção de hemocomponentes em 2015 foi equivalente à produção de 2014, sendo que as variações
estão relacionadas à demanda da HEMOREDE do DF, perfil dos doadores e disponibilidade dos insumos.
 Acompanhando o crescimento do número de coleta de bolsas verificado em 2015, quando comparado a
2014, nota-se um aumento de 0,2% no número de concentrado de hemácias produzidos, demonstrando que as coletas
mantiveram regularidade quanto aos procedimentos, refletindo um aproveitamento adequado apesar do crescimento deste
serviço.
Procedimentos Especiais
Ano

Procedimentos Especiais

2012

2013

2014

2015

Irradiação
Lavagem de Hemácias
Desleucocitação de Concentrado de Plaquetas
Aliquotagem de Hemácias

21.092
24
0

21.937
65
0

22.060
72
0

22.102
68
2.221
0

TOTAL

21.116

22.002

22.132

24.391

Fonte: SistHemo/FHB

No ano de 2015, verificou-se:
 Diminuição da coleta de Concentrado de Hemácias por aférese em relação a 2014. Este fato relaciona-se ao
fato de ter sido implantada uma nova rotina para coleta de hemocomponentes por aférese, priorizando-se a disponibilidade das
bolsas de coleta para duplo concentrado de plaquetas, reservando a coleta de hemácias por aféreses apenas aos
procedimentos que exigem coleta de concentrado duplo de hemácias mediante a necessidade dos serviços assistenciais;
 Aumento proporcional da coleta de Concentrado de Plaquetas por aférese, em relação a 2014, para
atendimento da demanda clínica dos hospitais da rede pública de saúde, em especial o atendimento aos transplantes de órgãos
sólidos, fato que também se deve à priorização da rotina de coleta de duplo concentrado de plaquetas, portanto dobrando-se
sua proporção frente ao universo total disponibilizado deste componente;
 Aumento na produção de Concentrado de Hemácias Filtrado, em relação a 2014, devido à demanda da
HEMORREDE do Distrito Federal;
 Aumento da produção do Plasma Comum e Plasma de 24 horas em relação aos anos anteriores;
 Aumento da produção de Plasma Fresco Congelado direcionado para a HEMOBRÁS - PFCI, devido ao
direcionamento do plasma feminino dos grupos A, B,e O para a indústria, como medida preventiva, para evitar ou minimizar a
ocorrência reações transfusionais, com ênfase na Síndrome de TRALI devido à sua alta morbimortalidade;
 Aumento na produção de Crioprecipitado, em relação a 2014, devido à demanda da HEMORREDE do
Distrito Federal. Como consequência houve aumento da produção de Plasma Isento de Crio.
Hemocomponentes: Produzidos X Liberados
2012
Hemocomponentes

2013

2014

2015

%

%

Produzido

Liberado

%

Produzido

Liberado

%

Concentrado de Hemácias

92,3

95,3

19.302

18.128

93,9

19.683

18.191

92,4

Concentrado de Hemácias Pobres em Leucócitos

93,4

93,9

17.846

16.704

93,6

15.375

14.424

93,8

Concentrado de Hemácias Filtrado

98,0

96,4

12.813

12.317

96,1

14.719

14.024

95,4

Plasma fresco congelado

84,5

93,8

48.367

45.189

93,4

46.536

42.826

92,0

Plasma comum

0,0

0,0

12

0

0

116

0

0

Plasma Isento de Crio

73,3

96,9

1.583

836

52,8

3.125

2.680

85,8
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Hemocomponentes

2012

2013

%

%

2014
Produzido

2015

Liberado

%

Produzido

Liberado

%

1.583

2.198

138,
8

3.125

2.589

82,8

Crioprecipitado

70,5

58,4

Concentrado de Plaquetas em Pool

66,5

72,6

2.341

1.638

70

2.676

2.007

75,0

Concentrado de Plaquetas de Buffy Coat - CPBC

48,9

56,5

17.521

9.901

56,5

15.208

8.875

58,4

Concentrado de Plaquetas de Plasma Rico em Plaquetas - CP

0,0

0,0

0

0

-

187

89

47,6

Concentrado de Hemácias Duplo por Aférese

100,0

98

22

16

72,7

54

51

94,4

Concentrado de Hemácias por Aférese - simples

100,4

101,9

205

199

97,1

98

103

105,1

Concentrado de Plaquetas Duplo por Aférese

94,8

91,3

502

480

95,6

922

891

96,6

Concentrado de Plaquetas por Aférese - simples

95,5

96

1.180

1.155

97,9

1.017

985

96,9

TOTAL

83,0

88,2

123.277

108.761

88,2

122.841

107.753

87,7

Fonte: SistHemo/FHB

Observações:
1. Observa-se que ao longo do quadriênio mais de 80% dos hemocomponentes produzidos foram
disponibilizados para transfusão ou para HEMOBRÁS, obtendo-se o índice de 87,7% em 2015;
2. Os motivos de descarte foram apurados e considerados inerentes ao processo, tais como os bloqueados
pela sorologia ou imunohematologia, pela inspeção visual (coloração plasmática), por motivos técnicos, entre outros;
3. A partir do segundo semestre de 2011, a FHB passou a utilizar os critério para envio de Plasmas para a
Hemobrás constantes no Caderno de Especificações Técnicas para o Plasma de Fracionamento Industrial, obtendo redução do
descarte;
4. Em 2012 a FHB começou a enviar também o PIC (Plasma Isento de Crio) excedente à Hemobrás;
5. A liberação de Plasmas para a Hemobrás ocorre de acordo com o cronograma da Hemobrás e, portanto, a
liberação não é realizada de acordo com o mês de produção;
6. Ainda em 2012, a FHB passou a produzir mais concentrados de plaquetas com o intuito de manter estoque
estratégico para os transplantes. Consequentemente houve um aumento do descarte de plaquetas, pois este hemocomponente
tem prazo de validade de apenas 05 dias pós coleta;
7. Os hemocomponentes liberados em um determinado ano não são necessariamente produzidos neste
mesmo ano, devido ao prazo de validade.
Liberação (expedição) de Hemocomponentes
Ano

Expedição de Hemocomponentes
2012

2013

2014

2015

Liberadas por EMERGÊNCIA (Fora de rotina)

24.739

24.854

27.295

26.939

Liberadas por ROTINA

46.651

46.647

47.706

45.494

TOTAL

71.390

71.501

75.001

72.433
Fonte: SistHemo/FHB

Fonte: SistHemo/FHB

Observa-se que o número de Hemocomponentes distribuídos, em 2015, é 3,4% menor em relação a 2014, mas
o gráfico acima demonstra uma estabilidade nos últimos anos. Os atendimentos considerados fora de rotina, ou seja,
distribuídos somente mediante solicitação apresentam-se proporcionalmente superiores aos atendimentos de rotina devido ao
fato de as plaquetas serem distribuídas somente em regime fora de rotina. Justifica-se tal política pela curta validade do
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hemocomponente, de apenas 05 dias, e a impossibilidade de reintegração de estoque após a mobilização/transporte do
produto, reforçando os padrões de qualidades exigidos dos produtos entregues pela FHB. Apesar de o número absoluto de
concentrados de plaquetas ser inferior ao de concentrados de hemácias, há influência do primeiro em relação ao cômputo geral,
pois aplica-se um fator de correção em seu cálculo multiplicando-se o valor absoluto por 03 a 08, a depender de sua
equivalência ao número de bolsas coletadas necessárias para a formação de um concentrado de plaquetas viável.
Liberação de Hemocomponentes para Indústria de Hemoderivados
Ano
HEMOBRÁS

2012

2013

2014

2015

29.770

35.200

33.760

35.320

Fonte: SistHemo/FHB

Observações:
1. 2012: A FHB começou a enviar o PIC (Plasma Isento de Crio) excedente à Hemobrás;
2. 2013: Devido aos recolhimentos mais regulares em 2013, enviamos mais unidades à Hemobrás;
3. 2014 e 2015: Os envios foram feitos de acordo com o cronograma de recolhimento da Hemobrás. Cabe
ressaltar que o cronograma de recolhimento de plasma estabelecido pela HEMOBRAS sofreu irregularidades ao longo do ano
de 2014 com normalização apenas em meados de 2015.
Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue
A Fundação Hemocentro de Brasília realiza exames laboratoriais em amostras de sangue de doadores,
conforme legislação vigente, em amostras de doadores de órgãos e tecidos da Central Nacional de Captação, e em amostras
de pacientes da rede pública de saúde e conveniados do DF, conforme demanda da hemodiálise, da oncohematologia, da
coagulopatia e da hemoglobinopatia.
Os resultados obtidos em 2015 podem ser observados nas tabelas a seguir :
Laboratórios de Sorologia/NAT
Ano
2012

201 3

Total

Total

Doador

Chagas

56.916

55.525

55.620

Comparativo

Tipo de
Exame

2014
Extra

2015
Extra

Total

Doador

1.688

57.308

55.383

6.390

61.783

(PAC)

(PAC)

Total

Sífilis

57.440

55.603

55.620

1.733

57.353

55.383

7.194

62.577

HBsAg

58.584

56.668

55.620

2.702

58.322

55.383

6.282

61.665

HIV ½

58.562

56.713

55.620

2.689

58.309

55.383

6.244

61.627

HCV

58.569

56.634

55.620

2.715

58.335

55.383

6.850

62.233

HBc

58.731

56.683

55.620

2.692

58.312

55.383

7.553

62.936

HTLV ½

57.860

56.253

55.620

2.005

57.625

55.383

5.421

60.804

NAT HIV

69.572

58.151

55.620

1.715

57.355

55.383

134.206

189.589

NAT HBV

-

-

-

-

-

41.355

103.308

144.663

NAT HCV

69.572

58.151

55.620

1.715

57.355

55.383

134.206

189.589

624.035

564.794

500.580

19.726

520.234

539.802

417.654

957.466

Total

Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Observações:
1. Para os exames sorológicos, entendem-se como extra todos os testes realizados para pacientes, controles e
repetições;
2. Para os exames NAT entende-se como extra todos os testes realizados em amostras de outros estados
(Acre, Goiás e Tocantins), pacientes e repetições, conforme discriminado abaixo.
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Exames Complementares
Exame

2012

VDRL1

2.007

Perfil Hepático: Anti-HBs

2.424

2013

2014

2015

2.335

2.674

7.194

3.249

2.502

3.147
140

W. Blot (Anti-HIV)

192

-

06

W. Blot (Anti-HTLV)

101

104

197

187

Citomegalovírus ( IGG)

100

147

680

950

147

563

804

147

680

950

-

147

563

804

3.869

6.276

7.865

14.176

Citomegalovírus (IGM)

100

Toxoplasmose (IGG)

-

Toxoplasmose (IGM)
TOTAL

Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Exames NAT 2015
Tipo de Exame

Doador FHB

Pacientes e Repetições

Outros Estados – GO, AC, TO

TOTAL

NAT HIV

55.383

9.444

124.762

189.589

NAT HCV

55.383

9.444

124.762

189.589

NAT HBV

41.355

7.332

95.976

144.663

152.121

26.220

345.500

523.841

TOTAL

Fonte: Sisthemo e Planilhas internas

Laboratório de Imunohematologia de Doadores
2012

2013

2014

2015
Doadores

2015
Extra (pacientes)

2015
Total

Tipagem direta e reversa – ABO

55.672

54.525

56.699

55.383

346

55.729

Tipagem RH

55.672

54.525

56.699

55.383

903

56.286

Pesquisa de Anti-corpos irregulares

55.672

54.525

58.497

55.383

-

55.383

Pesquisa de Hemoglobinas anormais

55.672

54.525

57.431

55.383

559

55.942

Fenotipagem Kell de Doadores

22.224*

28.693

21.287

21.005

-

21.005

Pesquisa D fraco

-

7.238

7.740

8.017

17

8.034

Eletroferese de Hemoglobina
CDE

-

-

-

1.411
8.382

-

Exame

1.411
8.382
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Observação: Para os exames imunohematológicos entende-se como extra os testes realizados para pacientes e repetições.
Resultados Positivos/Patologia em Doadores da FHB (meta até 2,5%)
Número de doadores
Chagas
Sífilis
HBsAg
HIV ½
HCV
Tipo de
Exame
HBc
HTLV ½
NAT HCV
NAT HBV
NAT HIV
Total de Resultados Positivos
Total de Positivos
Líquido

2012
TOTAL
54.074
139 – 0,25%
506 – 0,84%
32 – 0,06%
39 - 0,07%
93 - 0,17%
470 – 0,84%
69 – 0,12%
10 – 0,02%
18 – 0,03%
1.469- 2,64%

2013
TOTAL
54.305
100 – 0,18%
383 – 0,70%
36 – 0,06%
63 – 0,11%
88 – 0,16%
440 – 0,81%
51 – 0,09%
11 – 0,02%
17 – 0,03%
1.245 – 2,29%

2014
TOTAL
55.620
89 – 0,16%
407 – 0,73%
44 – 0,08%
49 – 0,09%
178 – 0,32%
327 – 0,68%
87 – 0,16%
12 – 0,02%
19 – 0,03%
1.262 – 2,27%

-

1.084 – 1,99%

1.180 – 2,12%

2015
Total
55.383
79 – 0,14%
389 – 0,70%
42 – 0,08%
40 – 0,07%
146 – 0,26%
334 – 0,60%
67 – 0,12%
6 – 0,01%
14 – 0,03%
13 – 0,02%
1.130 – 2,04%
1.037 – 1,87%
Fonte: GELAB/DIREX/FHB
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Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue de Pacientes
A Fundação Hemocentro de Brasília realiza também o atendimento terciário para diagnóstico e seguimento
laboratorial das coagulopatias hereditárias (Hemofilias, Doença de Von Willebrand e Plaquetopatias) da população do Distrito
Federal, bem como os exames imunohematológicos de pacientes da hemorrede SUS/DF, exames para cadastro de doadores
de medula óssea (REDOME), exames para a Central de Captação de Órgãos e Tecidos da SES/DF, exames para o Banco de
Sangue de Cordão Umbilical e Placentário e para o Transplante de Medula Óssea.
Laboratório de Imunohematologia de Pacientes
O Laboratório de Imunohematolgia de Pacientes da Fundação Hemocentro de Brasília realiza exames
complementares que auxiliam a Hemorrede a realizar transfusões mais seguras. Dentre os exames realizados por este
laboratório, destacam-se os de fenotipagem eritrocitária estendida e identificação de anticorpos irregulares, que beneficiam
pacientes com Anemia Falciforme, pacientes politransfundidos que necessitam com frequência de transfusão, recém-nascidos
em caso de Doença Hemolítica Perinatal, dentre outros.
Exames Imunohematológicos em pacientes da Rede
Tipagem ABO/RH

Exames

2012
412

Fenotipagem de Doadores

717

Fenotipagem de Pacientes
Auto/aloadsorção
Auto-anticorpo
Bloqueio
CD
CD-Monoespecífico
Eluição
Refenotipagem
PAI

266
7
255
4
611
94
37
168
962

2013
612
1.066

2014
1.273
1.031

2015
943
1.375

344
8
389
9

448
9
958
0

512
16
956
8

890
239
127
225

850
310
182
242

941
314
198
167

Reversa e Lectinas

-

1.129
-

1.734
-

1.906
718

Painel deHhemácias

499

705

905

1.160

Pesquisa D Fraco

61

119

112

141

Titulação de ACs

28

31

40

42

Tratamento com Cloroquina

4

3

8

21

Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Laboratório de Hemostasia
O Laboratório de Hemostasia da FHB tem como objetivo atender à rede hospitalar da Secretaria de Saúde
(SES) do Governo do Distrito Federal (GDF) no diagnóstico das doenças da coagulação hereditária como hemofilias, doença de
Von Willebrand, dentre outras, além de dar suporte ao diagnóstico das coagulopatias raras, coagulopatias adquiridas e púrpura
trombocitopênica trombótica com a finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e∕ou hematológico à rede de serviços
de saúde, prestando serviços e assistência às áreas a que se propõe, de ensino e pesquisa, formação de recursos humanos,
controle de qualidade e suporte técnico.
Exames de Hemostasia
Exames
Contagem de plaquetas
Determinação de tempo de trombina
Determinação de Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA)
Determinação de Tempo e Atividade da Protrombina (TAP)
Dosagem de Anticoagulante Circulante
Dosagem de Fator IX
Dosagem de Fator VIII ( Antígeno)
Dosagem de Fator VIII (Inibidor)
Dosagem de Fibrinogênio
Teste de Agregação de Plaquetas
Cofator de ristocetina
Dosagem de anticardiolipina IgG
Dosagem de anticardiolipina IgM
β -2 Glicoproteina 1 IGM
β -2 Glicoproteina 1 IGG
Determinação da ligação do Fator Von Willebrand ao Colágeno
Dosagem de Fator V

2012
113
181
874
444
97
143
957
282
402
67
219
187
64
58
182
-

2013
139
237
1364
425
240
162
926
263
355
129
312
107
107
232
146
145
37

Ano
2014
240
362
2.130
552
348
201
1.031
221
545
304
312
355
354
353
353
265
42

2015
231
378
1.680
631
185
203
796
236
595
693
451
199
199
169
169
396
32

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

849

Exames

2012
-

Dosagem de Fator VII
Dosagem de Fator XI
Dosagem de Fator XIII
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Ano
2013
2014
2015
39
53
58
17
62
63
26
59
76
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Laboratório de Imunologia de Transplantes
O Laboratório de Imunologia de Transplantes (LIT) da Fundação Hemocentro de Brasília, credenciado pelo
Serviço Nacional de Transplante do Ministério da Saúde como Laboratório Tipo II, atende aos programas de Transplante Renal
Intervivo e Cadavérico, Transplante Cardíaco, Transplante de Medula Óssea, REDOME e REREME, além de realização de
tipagens HLA e Transplante de Limbo. É também habilitado para a realização de exames de Tipagem HLA por metodologias de
biologia molecular.
Exames Realizados pelo LIT
Tipo de Exame
Reatividade contra painel
Prova Cruzada para Doador Vivo de Rim
Prova Cruzada para Doador Cadáver
Tipagem HLA Classe I e II
Coleta e envio de amostras para HLA de Alta Resolução

Quantitativo
1.636
70
62
8.136
61
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário
Por meio da Portaria nº 630 de 2010, do Ministério da Saúde, o BSCUP/FHB foi incluído e habilitado na Rede
Nacional de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplante de Células Tronco
Hematopoiéticas - Rede BrasilCord, que tem como finalidade a coleta, o processamento e o congelamento de células tronco
hematopoéticas obtidas de sangue de cordão umbilical e placentário, para a utilização em pacientes que necessitam de
transplante de medula óssea e que não encontram doador compatível.
Em 20 de abril de 2011, foi realizado o cadastro do BSCUP de Brasília como Laboratório de Processamento
para Terapia Celular no ISBT 128 (Identification Standard Blood Tissue) por meio do registro da Fundação Hemocentro de
Brasília junto ao Internation Council for Commonality in Blood Banking Automation (ICCBBA). Foi atribuído o código identificador
B3035, com numeração impressa nas etiquetas que irão identificar as bolsas que serão armazenadas no equipamento
bioarchive.
Produtividade do BSCUP em 2015
2012

Quantitativo de Prontuários de
Gestantes Avaliados
1.007

Abordagem de
Gestantes
433

Triagem de
Gestantes
142

Coleta de Sangue de
cordão umbilical
87

2013

1.665

795

279

170

2014

2.389

1.252

501

328

2015

1.791

650

254

191

Ano

Fonte: GELAB/DIREX/FHB

A redução verificada na coleta de bolsas pelo BSCUP/FHB, representando 19,9% do teto proposto pela Portaria
MS 2.041/2008 para ressarcimento, foi devida ao fato da indisponibilidade de insumos reagentes para realização dos exames
necessários. Esta indisponibilidade foi ocasionada por dificuldades administrativo-orçamentárias enfrentadas pela FHB ao longo
do ano de 2015.
Bolsas de SCUP Processadas X Bolsas Não Processadas
Ano

Bolsas Processadas

Bolsas Não-Processadas*

Total

2014

321

107

308

2015

146

45

191
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Motivos de Exclusão de Processamento (Bolsas de SCUP Processadas X Bolsas Não-Criopreservadas) em 2015
Baixa Celularidade Inicial

Baixa Celularidade Final

Baixo Volume

Sofrimento Fetal Grave

Problemas técnicos

29

25

03

01

07
Fonte: GELAB/DIREX/FHB
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Bolsas de SCUP Processadas X Bolsas Criopreservadas em 2015
Bolsas Criopreservadas

Bolsas Processadas
146

Bolsas Liberadas

141

105
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Exames Realizados
2014

2015

Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pré-processamento

Exames

257

214

Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pós-processamento

212

149

Viabilidade Celular Tripan-Blue

173

142

Cultura Microbiológica

213

153
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Transplante de Celulas Tronco Hematopoieticas - TMO
A Fundação Hemocentro de Brasília executa atividades com a finalidade de processar e congelar células tronco
hematopoiéticas obtidas de sangue periférico, por meio de aférese, para realização de transplantes autólogos em pacientes que
necessitam de transplante de medula óssea e que se encontram na fila de transplante. Por meio do contrato 101/2013 –
AJUR/FHB, firmado entre a FHB e Instituto de Cardiologia do distrito Federal, foi possível realizar os primeiros transplantes de
medula óssea do DF.
Bolsas de TMO Processadas X Bolsas Não Processadas
Ano

Número de coletas de aférese

Bolsas criopreservadas

2015

47

130

Número de pacientes
transplantados
44
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Exames Realizados
Exame

No ano de 2015

Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pré-processamento

94

Contagem de Glóbulos brancos (Hemograma completo) pós-processamento

86

Viabilidade Celular Tripan-Blue

88

Cultura Microbiológia

94
Fonte: GELAB/DIREX/FHB

Procedimentos Hemoterápicos na Hemorrede – Distrito Federal
No ano de 2015, a Fundação Hemocentro de Brasília, por meio da Assessoria da Hemorrede, realizou diversas
atividades hemoterápicas nas Agências Transfusionais da SES/DF, onde destacam-se: visitas para orientações técnicas das
atividades hemoterápicas, reuniões com as equipes e com os responsáveis técnicos das Agências da rede publica de saúde;
treinamentos nas Agências Transfusionais referente ao transporte, armazenamento, preparo e infusão de hemoderivados;
treinamentos das equipes que realizam transfusões de sangue nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Sobradinho,
São Sebastião, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Núcleo Bandeirante e no Hospital Regional do Guará;
planejamento e execução de auditorias internas, as quais contribuíram na redução do índice de descarte de hemocomponentes;
finalização do Protocolo Transfusional de Indicação de Hemocomponentes, que já foi encaminhado para publicação no DODF;
e a aplicação dos questionários de avaliação dos serviços prestados pela FHB aos Hospitais da SES/DF.
Essas atividades foram realizadas, contando sempre, com a supervisão de biomédicos do Hemocentro de
Brasília, responsáveis pela gestão dos estoques, gestão de contratos de equipamentos e insumos, das agências transfusionais
da SES/DF.
A FHB fez o acompanhamento de todas as manutenções corretivas, preventivas e calibrações dos
equipamentos em uso, nas Agências Transfusionais da rede publica de saúde do Distrito Federal, bem como o gerenciamento
do sistema de gestão de informações (SistHemo - Módulo Transfusional) que, em 2015, foi implantado em todas as Agências
Transfusionais dos Hospitais Públicos e em 01 (uma) Agência Transfusional Conveniada do SUS e fomentou a notificação de
reações transfusionais no NOTIVISA.
A Fundação Hemocentro de Brasília visa garantir a qualidade dos produtos finais obtidos no processamento e
fracionamento do sangue total coletado, atendendo o que preconiza as legislações vigentes: RDC nº 34, de 11 de junho de
2014 da ANVISA, e a Portaria 2.712, de 12 de novembro de 2013, do Ministério da Saúde.
Analisa-se 1% dos hemocomponentes produzidos, ou 10 unidades, o que for maior, exceto para os
Crioprecipitados, em que se analisa 4 unidades.
A taxa de Conformidade por Hemocomponentes da FHB atingiu, em média, 99,2% de aprovação.
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Índice de Aprovação:
 Componentes Filtrados: CHF; CH1A, CH2A; CPBC; CPP; CPPF; CP1A; CP2A = 90%.
 Componentes não filtrados: CH; CHLV; CHPL; PFC; CRIO = 75%.
Identificação de Microorganismos: Nos casos em que o ensaio microbiológico resultar positivo, a Identificação
do Microorganismo é realizada pelo Hospital Sarah Kubitschek, mediante convênio.
Controle de Qualidade de Insumos
Visa garantir a qualidade dos insumos críticos necessários ao processamento e fracionamento do sangue total
coletado, tais como: Bolsas de Coleta de Sangue, de Transferência e de Sangue de Cordão; Bolsas de Criopreservação de
Células-Tronco; Kits de Aférese; Etiquetas de Identificação de Sangue e Hemocomponentes e Etiquetas de Irradiação; Filtros
de Desleucotização para Concentrado de Hemácias e Plaquetas; Seringas e Agulhas Hipodérmicas descartáveis; Solução
Anticoagulante e Solução Fisiológica 0,9%.
Analisa-se, por amostragem, 100% dos lotes de insumos adquiridos pela FHB, atendendo o que preconiza as
legislações vigentes: RDC nº3 e nº 5, de 04 de fevereiro de 2011, RDC nº 35, de 12 de junho de 2014, Portaria n.º 233, de 30
de junho de 2008.
Devido ao alto padrão de qualidade obtido em seus produtos, a FHB participou como Hemocentro Coordenador
no Grupo de Assessoramento Técnico do Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Hemocomponentes da
Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados/DAHU/SAS/Ministério da Saúde.
Trata-se de uma avaliação interlaboratorial, por meio de testes de proficiência, tendo como objetivo contribuir
para a garantia dos resultados obtidos nos Serviços de Hemoterapia do País.
Em 2015, a FHB produziu e enviou aos Hemocentros participantes do programa 04 Avaliações Práticas,
totalizando aproximadamente 800 amostras.
Atenção Hematológica
Ao longo de 2015, foram cadastrados 31 pacientes que tiveram seu diagnóstico confirmado, totalizando 399
pacientes em acompanhamento. Destes, 316 são do Distrito Federal, 63 do Entorno (RIDE) e 20 são de outras unidades da
Federação.
A atenção hematológica da FHB conta com equipe multidisciplinar formada por: 02 hematologistas, 01
hematologista pediátrico, 01 ortopedista, 02 enfermeiros, 01 assistente social, 01 farmacêutica, 02 fisioterapeutas, 01
odontóloga, 06 técnicas de enfermagem, 02 técnicos de laboratório e 02 técnicos administrativos que garantem o atendimento
em caráter ambulatorial aos pacientes acompanhados.
Além dessa equipe, o ambulatório conta com o apoio de profissionais do Laboratório de Hemostasia para os
exames específicos: 1 farmacêutico-bioquímico, 2 biomédicos e 1 técnica de laboratório. Esse Laboratório foi reconhecido pela
Federação Mundial de Hemofilia e qualificado no Sistema de Avaliação de Qualidade Externa Internacional do Reino Unido com
2 avaliações notas “A”.
Esta estrutura permitiu, no período de 02/01/2015 a 31/12/2015, os seguintes atendimentos aos pacientes
portadores de coagulopatias ou hemoglobinopatias:
Atendimento no Ambulatório FHB - 2015
Consultas com Hematologista
Consulta com Ortopedista
Consulta com Odontologista
Atendimento de Fisioterapia
Atendimento de Enfermagem
Atendimento de Serviço Social
Coleta de sangue para exames
Infusões de fatores da coagulação na FHB
Curativos
Número de pacientes com entrega domiciliar

1.216
145
45
476
315
113
3.202
774
225
71
Fonte:
GEAMB/DIREX/FHB

Ao longo de 2015, foi iniciado o programa de tratamento de feridas, com foco principal nos pacientes portadores
de anemia falciforme, oferecendo maior atenção, conforto e assistência efetiva aos nossos pacientes, com grande impacto na
qualidade de vida.
Foi mantida a parceria com o Hospital da Criança José Alencar e o Hospital Materno Infantil de Brasília, para
atendimento infantil em diversas especialidades e com o Hospital de Base do Distrito Federal para atendimento às emergências
hemorrágicas de maior gravidade em adultos e crianças.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

852

Relatório Anual de Atividades 2015 – FHB

Atendimento Farmacêutico a Pacientes com Coagulopatias Hereditárias
A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) é a instituição responsável pelo suporte farmacológico aos pacientes
com coagulopatias hereditárias, em atendimento à Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. Os medicamentos são
enviados pelo Ministério da Saúde (MS) ou adquiridos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). No ano de 2015,
foram realizadas 2.681 dispensações de insumos farmacêuticos a 1.671 pacientes, sendo 2.039 dispensações na própria
instituição e 642 realizadas em domicílio, o que significa um aumento de 11,48% e 8,81%, respectivamente, em relação ao ano
de 2014.
Em virtude do aumento da demanda, a FHB passou a fazer o agendamento de consultas, reduzindo, desta
forma, o tempo de espera para atendimento ao paciente.
Os produtos dispensados pela FHB aos pacientes para assistência farmacológica são: Alfaeptacogue Ativado
Fator Recombinante de coagulação VIIa; Concentrado de Fator VIII recombinante; Concentrado de Fator VIII de coagulação
(hemoderivado); Fator VIII de coagulação + Fator de von Willebrand (hemoderivado); Concentrado de Fator IX recombinante;
Concentrado de Fator IX de coagulação (hemoderivado); Concentrado de Fator XIII (hemoderivado); Desmopressina; Ácido
Tranexâmico; Concentrado de Complexo Protrombínico – CCP (fatores de coagulação II, VII, IX e X em combinação); Complexo
Protrombínico Parcialmente Ativado – CPPA (fatores de coagulação II, VII, IX e X nas formas ativadas em combinação) e
Fibrinogênio.
Em 2015, a FHB atingiu 100 % de uso de FATOR VIII recombinante, disponibilizado pelo Ministério da Saúde,
nos pacientes portadores de Hemofilia “A” em transição de tratamento.
A FHB, no ano de 2015, também manteve os estoques de FATOR VIII e IX hemoderivado e FATOR VIII
recombinante nas seguintes instituições de saúde: Hospital Regional do Gama, Hospital Regional de Planaltina, Hospital
Regional de Sobradinho, Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Materno Infantil para maior alcance do tratamento e maior
comodidade dos usuários.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA 6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0034 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO
HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHBDISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0077 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISFUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6007

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

5.000

5.000

0

0

10.000

10.000

0

0

55.000

55.000

8.200

8.200

55.000

55.000

8.200

8.200

410.000

491.500

133.045

98.015

110.000

232.000

133.045

98.015

1.371.546

1.175.315

681.571

622.650

1.371.546
1.851.546

1.175.315
1.736.815

681.571
822.815

622.650
728.864

Gestão de Pessoas
A Fundação Hemocentro de Brasília - FHB segue a Política de Gestão de Pessoas do GDF, conforme Decreto
nº 29.814, de 10 de dezembro de 2008, o qual tem como finalidade a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços
públicos prestados ao cidadão; preparação do servidor público para que se torne agente de desenvolvimento do Distrito
Federal; adequação das competências dos servidores aos objetivos das instituições; e racionalização e efetividade dos gastos
públicos.
A Fundação Hemocentro de Brasília treinou, em 2015, com no mínimo 20 horas de capacitação, 24,31% de
seus servidores. Tendo como referência a estratégia organizacional, esses treinamentos foram efetuados visando adquirir as
competências necessárias para um bom desempenho profissional.
Em 2015, foram pagos somente os cursos contratados em 2014(Inglês Básico e Intermediário para 16
participantes e o Curso de Kaizen para 42 participantes) e atividades sem ônus, ou seja, capacitações realizadas através de
cursos/treinamentos ministrados pela EGOV, FEPECS, equipe da FHB, palestrantes convidados, empresas parceiras e cursos
realizados com ônus ao servidor, devido ao contingenciamento de recursos.
Quanto às atividades de pesquisas, foi aprovado 01(um) projeto de iniciativa da FHB e 02(dois) projetos
desenvolvidos com a participação desta Fundação Hemocentro.
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Comunicação Social
Quanto à Publicidade e Propaganda, a FHB veiculou, durante o ano de 2015, os vídeos e spots da “Campanha
Solidária”, sem qualquer custo à instituição, entrando nos espaços publicitários não comercializados das emissoras de televisão
e rádio, a título de utilidade pública.
Também, em 2015, foram reprisados os seguintes vídeos: vídeo emergencial (quando os estoques precisam de
reforço), vídeo “Linha Vermelha”, divulgando o transporte do Hemocentro- Rodoviária do Plano Piloto disponibilizado aos
usuários da instituição (pacientes e doadores).
Devido ao contingenciamento das despesas, a FHB não confeccionou folders e cartilhas educativas e
institucionais, usando material institucional remanescente de 2014.
No entanto, a FHB em parceria com agências de publicidade e outros parceiros realizou a “I Caminhada do
Hemocentro” por ocasião do Dia Mundial do Doador de Sangue, bem como a realização do “Halloween do Hemocentro”, que
foi uma campanha feita nas mídias sociais focando o público jovem.
Para Semana Nacional do Doador de Sangue, a FHB buscou outras parcerias que possibilitaram a execução
de atividades culturais e distribuição de brindes e camisetas para os doadores e na campanha publicitária, “A vida Precisa de
Sangue”, a Fundação Hemocentro contou com o apoio do Governo de Brasília.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GESTÃO DA QUALIDADE
 A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA estabelece, documenta, implementa e mantém um Sistema
de Gestão da Qualidade que consiste num conjunto de elementos que interagem entre si e que são utilizados para dirigir e
controlar esta Fundação, no que diz respeito à qualidade.
 Por meio do Sistema de Gestão da Qualidade da FHB, são gerenciados todos os processos desenvolvidos
na instituição, com definição de responsabilidades e atribuições, padronização de todos os processos em procedimentos
operacionais padrão, tratamento de não conformidades e produtos devolvidos, adoção de medidas corretivas e preventivas,
qualificação de insumos, equipamentos, produtos e serviços, realização de auditorias internas da qualidade, elaboração, revisão
e controle da documentação da qualidade e validação dos processos críticos conforme preconizado na Resolução - RDC
34/2014, ANVISA/MS e Portaria MS 2712/2013.
 Em maio de 2012, o Ciclo do Sangue da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA recebeu da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT a certificação na Norma ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade
- Requisitos, demostrando assim o compromisso da Instituição na busca da qualidade total, da melhoria continua e da
segurança dos produtos e serviços ofertados. Em março de 2015, a FHB foi auditada pelo organismo certificador Instituto de
Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, que concedeu a RECERTIFICAÇÃO, dando início, assim, ao segundo Ciclo de
Certificação da instituição.
 Em fevereiro de 2015, a instituição foi auditada pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia –
Hemobrás, para qualificação dos fornecedores de plasma excedente, e obteve 99,05% de conformidade em relação aos itens
de verificação, mantendo-se APROVADA para fornecimento de plasma para fracionamento industrial.
 Em abril de 2015, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA foi inspecionada pela equipe conjunta da
VISA/DF e ANVISA para monitoramento e avaliação do risco sanitário nos serviços de hemoterapia, e obteve percentual de
conformidade com a legislação vigente de 97,72%. A instituição manteve o enquadramento na categoria de serviço de
hemoterapia de BAIXO RISCO SANITÁRIO, atribuído a serviços que possuem percentual de conformidade superior a 95%.
 Foi realizada, em junho de 2015, a 1º Reunião Conjunta de Alinhamento Estratégico e de Análise Crítica de
2015. Nos anos anteriores, as reuniões de Alinhamento Estratégico e de Análise Crítica foram realizadas isoladamente pela
Assessoria de Planejamento e Assessoria da Garantia da Qualidade, respectivamente. A iniciativa de integração foi de grande
importância, visto que associou as questões relativas de qualidade à estratégia organizacional. Participaram da reunião as
diretoras da FHB, os chefes de Assessoria, gerentes das áreas, chefes de núcleos e assessores técnicos. O objetivo geral da
reunião foi o fortalecimento da gestão estratégica associada à qualidade e os objetivos específicos foram: Análise crítica dos
Indicadores Estratégicos e de Qualidade; Análise crítica dos resultados de auditorias; Análise crítica do Desempenho de
Processo e Conformidade de Produtos; Análise crítica das Situações de Ações Corretivas e Preventivas; Realimentação do
Cliente; Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade; Recomendações para melhoria.
 Tendo em vista a demanda da Direção da FHB para extensão do escopo da certificação ISO 9001:2008 aos
laboratórios de atendimento à pacientes (Núcleo de Laboratórios Especiais – Laboratório de Hemostasia, Núcleo de
Imunohematologia - Laboratório de Imunohematologia do Paciente e Núcleo de Suporte ao Transplante - Banco de Sangue de
Cordão Umbilical e Placentário e Transplante de Medula Óssea / Laboratório de Imunologia do Transplante), a fim de assegurar
isonomia quanto à demonstração do cumprimento dos requisitos da qualidade por todos os setores técnicos da instituição, foi
iniciada no mês de junho de 2015 a preparação para adequação aos requisitos da norma. Entre as atividades de preparação
foram realizados: Treinamento de interpretação de requisitos da Norma ISO, Autodiagnóstico pelas áreas, Reuniões para
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elaboração do Plano de Ação, e execução das ações propostas. A realização da auditoria de extensão do escopo está prevista
para o ano de 2017, conjuntamente à 2º auditoria de supervisão do Ciclo do Sangue.
 De julho a dezembro, foi executado o Programa Anual de Auditorias Internas. Tal programa contemplou a
realização do segundo ciclo de Auditorias Internas nas 13 (treze) Agências Transfusionais que compõem a Hemorrede Pública
do Distrito Federal. Na ocasião a equipe auditora da FHB avaliou se houve resolução das não-conformidades identificadas nas
auditorias internas de 2014. As auditorias nas Agências Transfusionais são realizadas em consonância com as diretrizes do
Ministério da Saúde para Qualificação da Hemorrede Estadual e buscam melhoria contínua dos processos de trabalho.
 Em 2015, foi realizada auditoria específica em preparação para a acreditação internacional pela American
Association of Blood Banks - AABB e Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia – ABHH, que visa qualificar os
serviços prestados pela FHB em padrão internacional.
 Foi realizada, em 2015, a avaliação das condições sanitárias do Laboratório de Imunologia dos Transplantes
(LIT), por inspetor da VISA/DF, cujo parecer final foi de que o Laboratório de Imunologia dos Transplantes da Fundação
Hemocentro de Brasília dispõe de estrutura física e funcional, além de uma equipe multiprofissional qualificada e capacitada,
estando apto à prestação dos serviços a que se propõe por seu estatuto, regimento interno e regulamento interno.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O planejamento estratégico, elaborado no início do ano de 2011, integra o modelo de gestão da Fundação
Hemocentro de Brasília ao lado de outros instrumentos como Plano Plurianual – PPA, Plano de Saúde, Plano Estratégico da
SES, inspeções sanitárias e auditorias internas, para o alinhamento e a integração da estratégia com o orçamento e as várias
ações institucionais.
As definições do plano são realizadas e monitoradas de acordo com diretrizes da Secretaria de Estado de
Saúde-Distrito Federal, Governo do Distrito Federal e Ministério da Saúde, bem como órgãos normativos e de controle
competentes, tendo em vista o fortalecimento do SUS-DF.
No ano de 2015, foram realizadas 02 (duas) Reuniões de Alinhamento Estratégico e da Qualidade, sendo uma
em maio e uma em dezembro, com a participação de gestores e técnicos convocados.
Informações (Realizações)
No ano de 2015, as ações realizadas pela FHB que merecem destaque, além do atendimento a 100% da
demanda decomponentes do sangue da rede SUS e serviços conveniados no Distrito Federal, foram:
 Responsabilidade institucional crescente frente à Hemorrede do Distrito Federal, incluindo além de suas
ações tradicionais de coleta, processamento e distribuição de sangue, a gestão dos estoques estratégicos nas Agências
Transfusionais e as boas práticas no ato transfusional;
 Ampliação do treinamento de equipes que realizam transfusões de sangue para as UPAs – Unidades de
Pronto Atendimento (Sobradinho, São Sebastião, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Núcleo Bandeirante);
 Implantação e gerenciamento do sistema de gestão de informações da FHB (SistHemo - Módulo
Transfusional) em 100% das Agências Transfusionais usuárias de produtos (hemocomponentes) da FHB;
 A coleta de Concentrado de Plaquetas por Aférese apresentou um aumento proporcional, em relação a
2014, para atendimento da demanda clínica dos hospitais da rede pública de saúde, em especial para atendimento aos
transplantes de órgãos sólidos, apesar de períodos de estoque crítico de plaquetas, principalmente durante a mobilização de
servidores;
 A qualidade dos serviços prestados pela FHB tem recebido atenção permanente da gestão e, por
consequência, a Certificação ISO 9001:2008 para o ciclo do sangue foi mantida, cumprindo assim o compromisso assumido
com o atendimento aos requisitos da Norma para seu Sistema de Gestão da Qualidade. Esta atenção especial à gestão da
qualidade também resultou na obtenção do índice de 99,05% de conformidade nos itens verificados pela Empresa Brasileira de
Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, para qualificação dos fornecedores de plasma. Devido à excelência dos serviços
realizados, dos produtos disponibilizados e de seu corpo técnico, atua como Hemocentro Coordenador no Grupo de
Assessoramento Técnico do Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Hemocomponentes da
CGSH/DAHU/SAS/Ministério da Saúde. A FHB vem recebendo visitas técnicas, não apenas para avaliação de seus serviços,
mas também para conhecimento de sua prática e tem se preparado para a acreditação internacional pela American Association
of Blood Banks - AABB e Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia – ABHH;
 No que concerne à assistência hematológica aos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, a FHB
manteve a assistência integral e multiprofissional, inclusive com o fornecimento de hemoderivados a 100% dos pacientes que
estão em profilaxia, seguindo, plenamente, os protocolos técnicos estabelecidos pela SES/DF e pelo MS, para o adequado
acompanhamento de tais pacientes, a exemplo da ampliação da faixa etária das pessoas em uso do Fator VIII recombinante,
realizando a entrega em domicílio dos tratamentos prescritos;
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 O Decreto de nº 34.538, de 31 de julho 2013, que reestruturou administrativamente a FHB, criou o Centro de
Compras, com o objetivo de dar maior celeridade aos procedimentos licitatórios de aquisição de bens e contratação de serviços,
voltados para o desempenho das atividades finalísticas, anteriormente realizados pela Subsecretaria de Licitações e
Contratos/SEPLAN/DF. O Centro de Compras iniciou suas atividades no final do mês de janeiro, após a publicação do Decreto
nº 35.098. Neste segundo exercício, o Centro de Compras/FHB realizou 14 (quatorze) procedimentos licitatórios na modalidade
de pregão eletrônico e 10 (dez) dispensas de licitações, originados de 38 (trinta e oito) processos, obtendo 85% de êxito, e
reduzindo em 60% o tempo de realização das licitações;
 Realização da Gestão dos Equipamentos Críticos pela Assessoria de Infraestrutura, com a execução das
respectivas manutenções preventivas, corretivas e calibrações programadas;
 Início do atendimento de tratamento de feridas, com foco principal nos pacientes portadores de anemia
falciforme. Com isso a FHB pode oferecer maior atenção e conforto aos pacientes.

5. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016
 Manter o atendimento a 100% das solicitações de sangue da rede, pela rotina e fora dela;
 Aumentar a coleta de hemocomponentes por aférese, com aquisição dos insumos necessários e lotação de
novos servidores e retorno das atividades de coletas externas para melhora dos estoques de sangue;
 Programar as ações multiprofissionais já desenvolvidas pelo ambulatório da FHB direcionadas,
especialmente, aos portadores de coagulopatias hereditárias e aos casos de referência dos portadores de hemoglobinopatias
hereditárias, mantendo a cobertura da assistência farmacêutica a 100% dos pacientes cadastrados. Manter parceria com o
Hospital da Criança e o Hospital Materno Infantil de Brasília, para atendimento infantil, nas diversas especialidades oferecidas e
com o Hospital de Base do Distrito Federal, para atendimentos de emergências hemorrágicas de maior gravidade em adultos e
crianças;
 Manter o transporte da Rodoviária do Plano Piloto para o Hemocentro para pacientes e doadores de sangue,
ampliando a divulgação do serviço;
 Buscar melhorias para as Agências Transfusionais, com a realização de reformas exigidas pelas normas de
qualidade e segurança relacionadas à armazenagem e uso do sangue, realizar a lotação dos profissionais necessários e dar
continuidade ao processo de informatização, possibilitando o adequado gerenciamento dos estoques de sangue, em tempo
real, em toda hemorrede do DF;
 No que concerne à infraestrutura, serão licitados os projetos complementares para viabilização das obras de
reforma e ampliação dos edifícios da FHB;
 Manter e aprimorar a Gestão da Qualidade informatizando os processos e buscando manter as certificações
e classificações já obtidas, reduzindo permanentemente as não conformidades. Buscar-se-á a acreditação do Banco de Sangue
de Células Umbilicais e Placentárias pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e pela Associação Americana
de Bancos de Sangue;
 O fortalecimento da cultura da gestão participativa e estratégica como uma das prioridades da instituição,
com a realização frequente de reuniões, discussões e contínua análise dos indicadores estratégicos, com a adequação das
ações estratégicas pertinentes e mantendo atuante o Colegiado Gestor e o Planejamento Estratégico;
 Tendo em vista a importância do fator humano para o êxito das ações desenvolvidas pela FHB, é imperiosa
a realização do concurso público para preenchimento de vagas. Ênfase contínua na qualificação dos servidores, de acordo com
o levantamento de necessidade de treinamento tendo por base a gestão por competências. Desde o ano de 2011, é obrigatória
a participação de todos os recém-empossados em um processo de acolhimento e treinamento introdutório, dando a eles um
conhecimento geral sobre a instituição e inserindo-os em suas responsabilidades no contexto da captação, produção,
distribuição e utilização do sangue no DF. É necessário, também, um maior investimento em ações para promoção à saúde dos
servidores e de prevenção de agravos com vistas a diminuir o absenteísmo;
 O aperfeiçoamento administrativo será perseguido com a Implantação de Sistema de Custos, em parceria
com o Ministério da Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Gestão de Custos, bem como a informatização dos processos
administrativos da FHB.
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16.2. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS - UO 23.203

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) é uma entidade da administração indireta
do Governo do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico e de educação
profissional em saúde, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
Rege-se pelas seguintes normas:
 Lei de criação: Lei No 2.676, de 12/1/2001 (DODF Nº 10, de 15/1/2001) — dispõe sobre a criação da
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde;
 Estatuto: Anexo III do Decreto Nº 26.128, de 19/8/2005 (DODF Nº 159, de 22/8/2005) — estatuto social da
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde;
 Estrutura Organizacional: Decreto Nº 34.593, de 22/8/2013 (DODF Nº 175, de 23/8/2013) — altera a
estrutura administrativa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, que especifica e dá outras providências.
Tem por finalidade promover, apoiar e executar a educação profissional (nível básico, técnico, graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, treinamento e capacitação) e o desenvolvimento científico e tecnológico do Sistema Distrital e
Regional de Saúde, com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Para sua atuação, a Fundação adota sistema de ensino de acordo com as peculiaridades distritais e regionais,
promovendo, subsidiando e auxiliando programas de desenvolvimento acadêmico, pesquisa e extensão, bem como treinamento
e capacitação na área de saúde.
A FEPECS norteia-se, ainda, pelos seguintes princípios:
 Igualdade de condições para o acesso e permanência em seus cursos;
 Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
 Valorização do profissional dedicado à educação;
 Gestão democrática do ensino, na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino;
 Garantia do padrão de qualidade;
 Valorização da experiência extraescolar;
 Vinculação entre a educação profissional, o trabalho e as práticas sociais.
No cumprimento de sua finalidade, a FEPECS atua na qualidade de mantenedora de instituições de ensino,
dada as características das atividades desenvolvidas, subordinadas à legislação que orienta o ensino formal no país.
 Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) — Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema de
Ensino do DF. É responsável em ministrar, desenvolver e aperfeiçoar o ensino-aprendizagem das Ciências da Saúde, mediante
a oferta de cursos de graduação (medicina e enfermagem), pós-graduação lato sensu (especialização e residências) e stricto
sensu (mestrado profissional), pesquisa, extensão e outros na área da saúde.
 Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) — Instituição de Ensino Profissional integrante do Sistema
de Ensino do DF e da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS). É responsável pela oferta de cursos na educação
profissional técnica e pós-técnica e a formação inicial e continuada de trabalhadores na área da saúde.
 Escola de Aperfeiçoamento do SUS (EAPSUS) — atua no desenvolvimento de atividades educativas em
saúde, abrangendo a educação permanente e continuada dos servidores da SES/DF, profissionais de saúde e atores
envolvidos com o controle social. É também responsável pelo gerenciamento de cenários de aprendizagem na SES/DF.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Atividade-Fim

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

-

-

-

-

-

Comissionados (sem vínculo efetivo)

2

0

1

0

3

Órgãos do GDF

23

22

46

279

370

Órgãos Estaduais

1

0

0

0

1

Órgãos do Governo Federal

0

0

0

1

1

Estagiários

0

3

0

3

6

Requisitados

Outros

0

0

0

1

1

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

26

25

47

284

382

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

26

25

47

284

382

Total Geral
Fonte: GEP/UAG/FEPECS, 31/12/2015.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

857

Relatório Anual de Atividades 2015 – FEPECS
Obs. (1): conforme art. 7º da Lei nº 2.676/2001, os recursos humanos necessários ao funcionamento da FEPECS, até a aprovação do Quadro de Pessoal
próprio, serão cedidos pela SES-DF.
Obs. (2): no item “Atividade Fim – Sem Cargo em Comissão” está incluso o quantitativo de servidores que prestam parte de suas cargas horárias na atividade
de docência na ESCS (200) e na ETESB (09).
Obs. (3): quantitativo de docentes da ESCS lotados na FEPECS: Medicina 17 e Enfermagem 19, totalizando 36 docentes prestando integralmente suas
jornadas de trabalho na FEPECS.
Obs. (4): os docentes titulares de cargos em comissão que optaram por receber a Gratificação de Atividade de Ensino - GAE, em conformidade com o art. 6º da
Lei nº 2.771/20011, foram inclusos no item “Atividade Fim – Sem Cargo em Comissão”.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6220 – (EP) EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO GERAL: Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade,
socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do
Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2493 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECSPLANO PILOTO
1684 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
0003 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA
SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL
2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE
0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA
CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃOESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO
PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2573 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
2421 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECSDISTRITO FEDERAL
9060 - CONCESSAÕ DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
0001 - CONCESSAÕ DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICAPROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA
PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO
FEDERAL
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA
0001 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/
ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6220

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

150.000

940.000

15.820

15.820

150.000

940.000

15.820

15.820

1.071.318

1.071.318

0

0

83.000

342.971

22.188

22.188

83.000

342.971

22.188

22.188

70.000

10.500

0

0

842.496

862.889

10.897

10.897

200.000

16.564

10.897

10.897

606.400

506.400

359.760

359.760

606.400

506.400

359.760

359.760

231.000

231.000

161.830

161.830

231.000

231.000

161.830

161.830

12.000

375.839

124.733

124.733

12.000

375.839

124.733

124.733

5.180.739

6.240.739

6.229.711

6.229.711

5.180.739

6.240.739

6.229.711

6.229.711

385.680

384.300

380.250

380.250

385.680

384.300

380.250

380.250

237.120

281.543

213.678

213.678

237.120

281.543

213.678

213.678

86.400

86.400

50.472

50.472

86.400
8.956.153

86.400
11.333.898

50.472
7.569.340

50.472
7.569.340

Lei Nº 2.771, de 19/9/2001 (DODF Nº 182, de 20/9/2001) – dispõe sobre a Gratificação de Atividade de Ensino na Escola Superior de Ciências da Saúde, da
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde/FEPECS.
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Objetivo Específico: 004 - Apoiar e executar ações na educação superior orientada à saúde, por meio da
oferta de cursos de graduação e pós-graduação, preparando profissionais para a gestão e o
desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as
estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de Índice Mais Apurado
Medida
Recente
em

925

Número de concluintes de cursos de graduação
na área da saúde

Unidade

84

926

Número de cursos/turmas de pós-graduação
oferecidos no ano

Unidade

-

930

Percentual de progressão de conhecimentos dos
alunos de graduação em medicina do último ano

%

59

1317

Percentual de progressão de conhecimentos dos
alunos de graduação em enfermagem do último
ano

%

31/12/2010
-

-

31/12/2010
-

Periodicidade
da Apuração
Anual
Anual
Anual
Anual

Resultado

Desejado Em
2013 2014 2015
140
150
160
126
112
135
03
03
03
03
03
03
60
60
60
61
63
66

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
130
118
03
03
60
53

Desejado

-

60

60

60

Alcançado

-

60

60

60

Fonte de
Informação
ESCS/
FEPECS
ESCS/
FEPECS
ESCS/
FEPECS
ESCS/
FEPECS

Indicadores Comentados
 925: demonstra o número absoluto de estudantes que concluíram os cursos de graduação em medicina e
enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/FEPECS, no ano considerado, evidenciando a oferta potencial de
novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde, formados pelo sistema educacional do Distrito Federal.
 O índice aquém do planejado (84,3%) tem sua explicação nas reprovações, trancamentos e desligamentos
dos estudantes ao longo dos cursos, com ênfase no curso de enfermagem. A análise levou em consideração a oferta anual de
vagas (80 para cada curso).
 Medicina: 82 graduados (102,5%);
 Enfermagem: 53 graduados (66,2%).
 926: demonstra a oferta potencial de novos cursos ou turmas na modalidade de pós-graduação (lato sensu e
stricto sensu) no ano considerado, evidenciando a capacidade de produção de conhecimento científico e tecnológico para o
Sistema de Saúde do Distrito Federal.
 Neste item, o índice foi plenamente atendido (100%).
 930: demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a evolução ou
não do conhecimento ao longo do curso. É mensurado por meio do percentual de acertos em uma avaliação de competências
cognitivas pertinentes ao final do Curso de Graduação em Medicina da ESCS/ FEPECS.
 O índice alcançado de 66% demonstra que o curso de graduação em medicina (último ano) obteve
desempenho cognitivo além do esperado. Este resultado permite também analisar a relação entre conteúdo e estrutura
curricular da graduação e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de ações para a melhoria
contínua do estudante e do curso.
 1317: demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a evolução
ou não do conhecimento ao longo do curso. É mensurado por meio do percentual de acertos em uma avaliação de
competências cognitivas pertinentes ao final do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS/ FEPECS.
 O índice alcançado (60%) demonstra que o curso de graduação em enfermagem (último ano) obteve
desempenho cognitivo esperado. Este resultado permite também analisar a relação entre conteúdo e estrutura curricular da
graduação e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de ações para a melhoria contínua do
estudante e do curso.
Educação Superior – Graduação
O ensino de graduação em medicina e enfermagem da ESCS/ FEPECS é fundamentado em uma formação
científica e humanista, com práticas inovadoras, tendo como pressupostos a aprendizagem baseada em problemas (ABP), com
currículo centrado no estudante e orientado à comunidade. Os princípios pedagógicos baseiam-se em metodologias
problematizadoras de ensino-aprendizagem, integração ensino-serviço e a docência realizada por servidores da SES-DF.
Em ambos os cursos, a práxis pedagógica ocorre nos serviços de saúde da SES-DF, que servem como cenários
para a aprendizagem em uma ação coletiva, pactuada e integrada, envolvendo estudantes e docentes com as equipes da rede
de atenção à saúde. Desta forma, a inserção dos estudantes em atividades práticas nos serviços de saúde desde o 1º ano
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permite contato com pacientes e comunidade, visando à formação de vínculo e a responsabilização do discente com o serviço e
a comunidade.
Para o ano de 2015, foram oferecidas 160 novas vagas para os cursos de graduação (80 medicina, 80
enfermagem), por meio de concurso vestibular.
No decorrer do período letivo, a escola contabilizou 780 estudantes de graduação com matrículas ativas
(reprovados e em atividades acadêmicas). A tabela 1 detalha essa situação e outras.
Tabela 1. Número de estudantes de graduação da ESCS/FEPECS, segundo o curso, no ano de 2015.
Formas de ingresso
Transferências
ex-officio
80
5
80
0
160
5

Cursos de Graduação

Oferta vestibular

Medicina
Enfermagem
Total

Matrículas
ativas
515
265
780

Todas as séries
Matrículas
trancadas
2
1
3

Desligamentos
6
20
26

Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.

Ao final do ano, registram-se 135 novos profissionais de saúde de nível superior formados pelo sistema
educacional público do Governo do Distrito Federal-GDF –, sendo:
 82 médicos;
 53 enfermeiros.
Educação Superior – Pós-Graduação (stricto sensu e lato sensu)
Os programas de pós-graduação apoiados pela FEPECS têm por finalidade a ampliação da base do
conhecimento científico e a qualificação de pessoal com aptidão ao exercício de atividades profissionais na área da saúde, do
ensino e da pesquisa.
Em 2015, foram oferecidas as seguintes modalidades, detalhadas na tabela:
 Pós-graduação stricto sensu (mestrado profissional): cursos que enfatizam estudos e técnicas
diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional;
 Pós-graduação lato sensu (especialização): cursos mais direcionados à atuação profissional e
atualização dos graduados no nível superior: tecnólogos, licenciados ou bacharéis.
Tabela 2. Cursos de pós-graduação ofertados pela ESCS/FEPECS, segundo o público-alvo, no ano de 2015.
Modalidade

Evento

Ciências para a Saúde (2º turma)
Obs.: início em 2013; término em 2015 (concluído)
Ciências para a Saúde (3º turma)
Obs.: início em 2014; término em 2016 (em andamento)
Mestrado
Profissional
Ciências para a Saúde (4º turma)
(stricto sensu) Obs.: início em 2015; término em 2017 (NOVO)
Administração em Saúde: Gestão de Sistemas de Saúde
(convênio UERJ)
Obs.: início em 2015; término em 2017 (NOVO)
Total – Mestrado Profissional
Homeopatia (IX Curso)
Obs.: início em 2013; término em 2015 (concluído)
Direito Administrativo e Gestão Pública
Obs.: início em 2014; término em 2015 (concluído)
Especialização
Ensino na Saúde (convênio UERJ)
(lato sensu)
Obs.: início em 2014; término em 2015 (concluído)
Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (convênio
Fiocruz)
Obs.: início em 2015; término em 2017 (NOVO)
Total – Especialização
Total – Pós-Graduação

Público-alvo
Clientela

Qtd.

Servidores da SES/DF

18

Servidores da SES/DF

17

Servidores da SES/DF

14

Docentes e preceptores (graduação) da ESCS,
programas de residência da SES/DF e de outras
instituições de ensino superior nacionais

18
67

Médicos que apresentem diploma reconhecido pelo
Conselho de Classe em qualquer especialidade

10

Servidores da FEPECS e SES/DF

21

Docentes e preceptores (graduação) da ESCS e
programas de residência da SES/DF

20

Servidores da FEPECS e SES/DF

72
123
190

Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.

Educação Superior – Residências (Pós-Graduação lato sensu)
A Residência em Saúde é uma modalidade de ensino em nível de pós-graduação lato sensu caracterizada pelo
treinamento em serviço, supervisionada por profissionais habilitados. A FEPECS apoia as atividades pedagógicas das
residências da SES/DF em dois dos tipos habilitados pelo Ministério da Educação:
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 Residência médica: instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5/9/1977, é uma modalidade de ensino de pósgraduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação
de profissionais médicos;
 Residência em área profissional da saúde: criada a partir da promulgação da Lei n° 11.129/2005, é
orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais e
regionais.
No ano em análise, foram coordenadas as atividades pedagógicas de 145 programas de residência oferecidos
pela SES/DF em 10 unidades de saúde, distribuídos nas áreas médica, de enfermagem, nutrição, odontologia, psicologia e
fisioterapia, totalizando 1.182 profissionais de saúde em treinamento (840 na área médica e 342 nas demais áreas), conforme
se verifica nas tabelas 3 e 4.
Tabela 3. Programas de Residência da SES/DF e residentes por hospital, coordenados pela ESCS/FEPECS, no ano de 2015.
Hospitais
da
SES/DF*

Residência
Médica

Residência em Área Profissional da Saúde
Nutrição
Odontologia
Psicologia

Enfermagem

Fisioterapia

HBDF
HRAN
HRT
HMIB
HRG
HRC
HRS
HRPa
HRSM
HSVP

Qtd.
PRG
52
10
10
10
5
4
8
4
1
2

Qtd.
Resid.
287
115
129
70
76
52
54
36
5
16

Qtd.
PRG
7
6
8
3
4
2
2
-

Qtd.
Resid.
45
32
42
33
24
8
10
-

Qtd.
PRG
1
1
1
1
-

Qtd.
Resid.
27
32
15
25
-

Qtd.
PRG
1
-

Qtd.
Resid.
8
-

Qtd.
PRG
1
-

Qtd.
Resid.
10
-

Qtd.
PRG
1
-

Qtd.
Resid.
31
-

Total

106

840

32

194

4

99

1

8

1

10

1

31

Total
PRG
Hosp.

Total
Resid.
Hosp
.

63
17
18
13
9
7
8
6
2
2

408
179
171
103
100
75
54
46
30
16

145

1.182

Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.
* Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Hospital Regional de

Ceilândia (HRC), Hospital Regional de Sobradinho (HRS), Hospital Regional de Taguatinga (HRT), Hospital Regional do Gama (HRG), Hospital Regional do
Paranoá (HRPa), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).
Tabela 4. Programa de Residência Médica da SES/DF, segundo o hospital e a categoria, coordenados pela ESCS/FEPECS, no ano de 2015.
Hospitai
s da
SES/DF
HBDF
HRT
HRAN
HRG
HMIB
HRS
HRC
HRPa
HSVP
HRSM
Total

Categorias da Residência Médica

3
-

Total
Residentes
Hospital
287
129
115
76
70
54
52
36
16
5

Total
Programas
Hospital
52
10
10
5
10
8
4
4
2
1

3

840

106

R1

R2

R3

R4

R5

88
61
49
33
16
14
22
17
5
3

105
56
48
33
27
32
22
16
5
2

67
12
18
10
19
8
8
3
5
-

24
8
1
-

308

346

150

33

Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

861

Relatório Anual de Atividades 2015 – FEPECS

Gráfico 1. Residentes da SES/DF, por área, em 2015

1%
3%
8%

1%

Médica
Enfermagem

16%

Nutrição
Odontologia

71%

Psicologia
Fisioterapia

A Residência Médica foi responsável por 71% dos
profissionais em treinamento, com maior concentração
desses residentes no HBDF (34%).
A Residência em Área Profissional de Saúde, por sua
vez, abrangeu 29%. Destes, o maior contingente
esteve na área de enfermagem (16%), seguida pela
nutrição (8%). As demais áreas totalizaram, juntas,
5%.
O HBDF foi a unidade com maior número de
residentes e programas, somados os dois tipos de
residência (médica e área profissional de saúde):
34,5% e 43,4%, respectivamente.

Educação Superior – Extensão

A Extensão, ofertada pela ESCS/FEPECS, compreende cursos extracurriculares, de curta e média duração,
caracterizados por sua diversidade e que têm por finalidade o desenvolvimento de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou
prático. Podem ser desenvolvidos durante ou após a graduação. A tabela 5 apresenta o desempenho da extensão e públicoalvo.
Tabela 5. Cursos de extensão, segundo a área e o público-alvo, no ano de 2015.
Áreas dos Cursos
(cursos diversos)
Aferição de Sinais Vitais

Público-alvo
Clientela

Qtd.

Clínica Cirúrgica

Acadêmicos de enfermagem/ESCS
Servidores e gestores da SES, estudantes e docentes da ESCS e profissionais das áreas
de educação e meio ambiente
Acadêmicos de enfermagem e servidores da ESCS e enfermeiros preceptores do curso
de graduação em enfermagem/ESCS
Profissionais de Saúde
Docentes do Curso de Graduação em Medicina/ESCS e preceptores do Curso de
Graduação em Enfermagem/ESCS
Residentes da SES/DF
Acadêmicos de medicina e enfermagem/ESCS, médicos, enfermeiros, preceptores de
enfermagem/ESCS e profissionais de saúde
Docentes e estudantes da ESCS e profissionais de enfermagem lotados na CME do
Hospital Regional de Samambaia
Acadêmicos da 5ª série do Curso de Graduação em Medicina/ESCS

Diabetes

Acadêmicos de medicina/ESCS

14

Dor

Acadêmicos de medicina/ESCS e demais áreas de saúde

190

Feridas

Acadêmicos de enfermagem/ESCS

65

Gastroenterologia

120

Metodologia Científica

Acadêmicos de medicina e residentes (Clínica Médica e Gastroenterologia)
Médicos de todas as especialidades, residentes, estudantes de medicina e enfermagem e
profissionais de saúde graduados
Profissionais médicos selecionados para compor o banco de reserva para o exercício da
docência na ESCS
Preceptores dos programas de residência da SES/DF
Residentes da SES/DF

Módulos Eletivos

Acadêmicos de medicina/ESCS

50

Política sobre Drogas

Profissionais de saúde

77

Salvando Vidas

Acadêmicos de medicina/ESCS

26

Terapia Comunitária Integrativa

Acadêmicos de enfermagem e servidores da ESCS

20

Teste de Progresso

Docentes do Curso de Graduação em Medicina/ESCS

Água, Saúde e Transdisciplinaridade
Aprendizado Significativo
Atenção Domiciliar
Avaliação Formativa e Somativa
Metodologia da Problematização
Bioética
Cardiologia
Central de Material e Esterilização

Hipertensão Arterial
Iniciação Pedagógica e Metodologias Ativas
de Ensino-Aprendizagem

Total

-

80
30
90
60
70
490
110
20
280

140
208
800

50
2.990

Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.
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Bolsas de Estudo – Permanência
A Bolsa Permanência destina-se aos estudantes beneficiados pela Lei Nº 3.361/2004 2, com regulamentação por
meio do Decreto Nº 25.394/20043. As normas instituem reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito
Federal de, no mínimo, 40% por curso e por turno, para estudantes oriundos de escolas públicas do Distrito Federal.
O referido Decreto possibilita às instituições de ensino superior mantidas pelo Governo do Distrito Federal
oferecer um programa de apoio, visando garantir a permanência e conclusão dos alunos que ingressarem pelo sistema de
cotas, incluindo a concessão de bolsa permanência. Significa dizer que a Fundação pode conceder bolsas aos egressos que
comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Entretanto, os
estudantes candidatos ao benefício deverão ainda atender aos requisitos estabelecidos pelas Instruções Nº 06/20154 e Nº
17/20155, que regulamentam a Bolsa Permanência no âmbito da ESCS/FEPECS. A tabela 6 apresenta o número de
beneficiários, mês a mês, por curso de graduação.
Tabela 6. Bolsas Permanência concedidas mensalmente pela FEPECS aos alunos de graduação da ESCS, segundo o curso, no ano de 2015.
Cursos de Graduação
Medicina

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

9

9

0

0

19

18

18

47

48

52

52

52

Enfermagem

8

8

0

0

21

21

21

48

47

46

45

45

Total Mensal de Bolsistas

17

17

0

0

40

39

39

95

95

98

97

97

Fonte: CPE/FEPECS, 31/12/2015.

A variação do número de bolsas ao longo do ano ocorreu, principalmente, em razão do processo sistemático de
reavaliação mensal de cada bolsista, no qual são considerados o aproveitamento escolar e a assiduidade. Desta forma, é
possível a suspensão do benefício, que é reversível depois de restabelecidos os requisitos preconizados pelas normas.
Observa-se, ainda, uma variação significativa a partir do mês de agosto. Justifica-se o movimento ascendente
em virtude da publicação das Instruções Nºs 6/2015 e 17/2015, que substituíram a anterior (Instrução Nº 8/2008). As novas
normas revisaram os critérios de vulnerabilidade socioeconômica, permitindo maior acesso de estudantes ao benefício.
Bolsas de Estudo – Monitoria
A Bolsa Monitoria, no âmbito da ESCS/FEPECS, está regulamentada pela Resolução CEPE Nº 44/2010 e
Instruções Nº 07/20076 e Nº 04/20127. Caracteriza-se como um incentivo concedido aos estudantes de graduação (medicina e
enfermagem) da escola, previamente selecionados, com a finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de
aprendizagem, estimular a formação de futuros docentes, bem como fornecer subsídios ao corpo docente visando ao melhor
atendimento dos estudantes.
Para o ano de 2015, foram disponibilizados recursos para pagamento de 40 bolsas, limite máximo determinado
pela referida Instrução Nº 04/2012. A tabela 7 apresenta o comportamento da concessão do benefício ao longo do ano,
detalhado por graduação e eixo.
Tabela 7. Bolsas Monitoria concedidas mensalmente pela FEPECS aos alunos de graduação da ESCS, segundo o curso e o eixo, no ano de 2015.
Medicina

Curso/Eixo
Meses
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Anatomia
Humana
7
7
7
7
7
7

Histologia

Habilidades e
Atitudes

Módulos
Temáticos

7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6

Habilidades
Profissionais em
Enfermagem
10
9
9
10
10
10

Enfermagem
Laboratório Morfofuncional em Práticas de
Anatomia/Histologia
2
2
2
2
2
2

Total
Mensal de
Bolsistas
39
38
38
39
39
39

Lei Nº 3.361, de 15/6/2004 (DODF Nº 114, de 17/6/2004) – institui reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no
mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal.
3 Decreto Nº 25.394, de 1º/12/2004 (DODF Nº 228, de 2/12/2004) – regulamenta a reserva de vagas para alunos que tenham cursado integralmente os Ensinos
Fundamental e Médio em escolas mantidas pelo Governo do Distrito Federal nas Instituições de Ensino Superior Públicas mantidas pelo Distrito Federal.
4 Instrução Nº 06, de 16 de março de 2015 (DODF Nº 53, de 17/3/2015) – regulamenta a Bolsa Permanência no âmbito da Escola Superior de Ciências da
Saúde, mantida pela FEPECS, como forma de garantir a permanência e a conclusão da graduação dos estudantes beneficiados pela Lei Nº 3.361, de 15 de
junho de 2004.
5 Instrução Nº 17, de 25/5/2015 (DODF Nº 100, de 26/5/2015) – acrescenta parágrafo único ao art. 4 da Instrução Nº 06/2015.
6 Instrução Nº 7, de 10/12/2007 (DODF Nº 241, de 19/12/2007) – dispõe sobre a concessão de Bolsas Monitoria a estudantes matriculados na Escola Superior
de Ciências da Saúde, mantida pela FEPECS.
7 Instrução Nº 4, de 17/1/2012 (DODF Nº 13, de 18/1/2012) – altera o artigo 3º da Instrução Nº 7/2007.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
2

863

Relatório Anual de Atividades 2015 – FEPECS
Fonte: CPE/FEPECS, 31/12/2015.

A atividade de monitoria foi planejada para 09 (nove) meses (programação orçamentária), porém teve seu
tempo de concessão reduzido em 03 (três) meses em razão de prazos, calendário escolar e outros. Tal situação sinaliza para a
necessidade de revisão do tempo ideal de concessão dessa bolsa.
Bolsas de Estudo – Iniciação Científica
O Programa de Iniciação Científica da FEPECS (PIC/FEPECS), que concede bolsas de estudo de Iniciação
Científica no âmbito da ESCS/FEPECS e da ETESB/FEPECS, constitui uma contrapartida ao Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq).
O PIC/FEPECS, regulamentado por meio da Instrução FEPECS Nº 18/20058, visa introduzir os estudantes na
pesquisa científica, estimular o pesquisador-orientador a formular equipes, além de propiciar à instituição a formação de
políticas de pesquisa. A tabela 8 apresenta o número de beneficiários mensal por curso.
Tabela 8. Bolsas de Iniciação Científica concedidas mensalmente pela FEPECS aos alunos de graduação da ESCS, segundo o curso, no ano de 2015.
Graduação

Período de
concessão

Agosto/2014 a
julho/2015

Agosto/2015 a
julho/2016

Meses 2015
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Medicina

Enfermagem

Total Mensal de
Bolsistas

71
71
71
71
68
68
68
60
60
60
60
60

1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10

72
72
72
72
69
69
69
70
70
70
70
70

Fonte: CPE/FEPECS, 31/12/2015.

A tabela 9 sintetiza os tipos de bolsas de estudo concedidas pela FEPECS em 2015. A variação do quantitativo
mensal ocorreu em razão de algumas situações, das quais destacamos: possibilidade de opção por outra bolsa, desistência,
trancamento e reavaliação (assiduidade e rendimento). A tabela inclui, ainda:
 Média Mensal de Concessão – mede a relação entre o total de bolsas concedidas no ano e o número de
meses de concessão, indicando a frequência mensal de concessões. Subsidia processos de planejamento e programação
orçamentária;
 Percentual de Êxito – mede a relação entre a Média Mensal de Concessão e o total de bolsas planejadas
para concessão mensal. Consubstancia-se numa medida de eficiência/eficácia da ação de planejamento e execução.
Observação: para 2015, planejou-se a concessão de 40 Bolsas Monitoria (9 meses) e 72 Bolsas de Iniciação Científica (12
meses). A Bolsa Permanência, por ter caráter de demanda espontânea e abranger alunos ingressantes e renovações, não se
presta ao cálculo.
Esta Fundação considera a meta cumprida quando o Percentual de Êxito estiver entre 95 a 100% (tolerância de
5%), quando, então, os determinantes que impactam na variação mensal são considerados e o esforço da instituição,
reconhecido.
Tabela 9. Bolsas de estudo concedidas mensalmente pela FEPECS, segundo o tipo, no ano de 2015.
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Monitoria
0
0
0
39
38
38

Tipos de Bolsas
Permanência
17
17
0
0
40
39
39
95

Iniciação Científica
72
72
72
72
69
69
69
70

Total de Bolsistas
por Mês
89
89
72
72
109
147
146
203

Instrução – FEPECS Nº 18, de 23/11/2005 (DODF Nº 224, de 28/11/2005) – dispõe sobre a concessão de Bolsas de Iniciação Científica a alunos matriculados
na Escola Superior de Ciências da Saúde e na Escola Técnica de Saúde de Brasília, ambas mantidas pela FEPECS, em contrapartida ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq).
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Meses
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média Mensal de Concessão
Percentual de Êxito

Monitoria
39
39
39
25,7
64,25

Tipos de Bolsas
Permanência
95
98
97
97
52,8
-

Iniciação Científica
70
70
70
70
70,4
97,7

Total de Bolsistas
por Mês
204
207
206
167
142,5
-

Fonte: CPE/FEPECS, 31/12/2015.

A instituição pagou, ao longo do ano, 1.711 bolsas, considerando os três tipos vigentes, perfazendo uma média
mensal de 142,5 concessões.
A política de bolsas de estudo objetivou apoiar e preparar tecnicamente o corpo discente, favorecendo uma
educação de qualidade para os estudantes beneficiados mensalmente.
Pesquisa em Saúde
A atividade de apoio financeiro a projetos de pesquisa, regulamentada pela Instrução Nº 21/20089, tem por
finalidade fomentar pesquisas para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, da educação em saúde e
da qualidade de vida e saúde da população, em consonância com os eixos de pesquisa prioritários da FEPECS e SES/DF.
O Edital Nº 36, de 14/9/201510, normatizou as condições e requisitos para apoiar atividades de pesquisas
científicas, tecnológicas e de inovação no ano de 2015, mediante o apoio financeiro a projetos de pesquisa, considerando as
seguintes linhas prioritárias:
I. Política de Atenção à Saúde: Gestão, Acesso, Qualidade e Financiamento;
II. Economia da Saúde e Tecnologias em Saúde;
III. Doenças e Agravos;
IV. Cuidados de Saúde de Grupos Populacionais Especificados;
V. Promoção da Saúde; e
VI. Meio Ambiente e Vigilância em Saúde.
Desta forma, em 2015, foram financiados 05 (cinco) projetos de pesquisa, conforme demonstrado na tabela.
Tabela 10. Projetos de pesquisa financiados pela FEPECS, segundo a linha prioritária, o pesquisador, o local de execução e o valor, no ano de 2015.
Nº
1.

Linhas
Prioritárias
I - Política de Atenção
à Saúde: Gestão,
Acesso, Qualidade e
Financiamento

2.

II - Economia da
Saúde e Tecnologias
em Saúde

3.

II - Economia da
Saúde e Tecnologias
em Saúde

4.

IV - Cuidados de
Saúde de Grupos
Populacionais
Especificados

Título da Pesquisa
Monitoramento da potência de antibióticos utilizados
na rede pública do Distrito Federal
Desenvolvimento e validação de kit diagnóstico NAT
para detecção de parasitas protozoários
(Trypanosoma cruzi, Leishmania SP., Toxoplasmose
gondii e Plasmodium SP.) em rotina de triagem de
doadores de sangue do Distrito Federal
Estudo comparativo entre duas fontes de laser para o
tratamento de cicatriz por queimadura: laserterapia
fracionada ablativa Er: YAG 2940nm versus não
ablativa Er:YAP 1340nm associada à luz intensa
pulsada – avaliação clínica, histopatológica e da
qualidade de vida
Síndrome de Apneia do Sono em Indivíduos com
Síndrome de Down

Perfil epidemiológico de pacientes atendidos na sala
vermelha do Centro de Trauma do Hospital de Base
do Distrito Federal (HBDF)
Valor total de pesquisas financiadas pela FEPECS
5.

V - Promoção da
Saúde

Pesquisador

Local de Execução

Valor (R$)

Polyana Araújo de
Assis

Laboratório Central de Saúde
Pública do Distrito Federal
(LACEN)

67.635,15

Agenor de Castro
Moreira dos Santos
Júnior

Laboratório de Biologia do
Gene
–
Instituto
de
Biologia/UnB

69.300,00

Carmélia Matos
Santiago Reis

Hospital Regional da Asa
Norte (HRAN)

69.228,40

Levy Aniceto Santana

Centro de Referência em
Síndrome de Down do
Hospital Regional da Asa
Norte (HRAN)

67.140,56

Sandra de Nazaré
Costa Monteiro

Centro de Trauma do HBDF

58.394,10
331.698,21

Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.

Instrução Nº 21, de 6/10/2008 (DODF Nº 207, de 16/10/2008) – dispõe sobre o fomento a pesquisas em saúde pela FEPECS.
Edital Nº 36, de 14/9/2015 (DODF Nº 179, de 16/9/2015) - tornou pública a abertura de inscrições para a seleção de projetos de pesquisa a serem
financiados pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS.
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Ética em Pesquisa
Um aspecto relevante para o planejamento de pesquisas na área da saúde diz respeito à questão ética em
relação à participação de pessoas nos estudos.
No Brasil, os aspectos éticos envolvidos em atividades de pesquisa com seres humanos estão regulamentados
pelas diretrizes da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Assim, a partir da referida norma, toda
pesquisa a ser realizada no país envolvendo seres humanos deve, obrigatoriamente, ser submetida à apreciação de um Comitê
de Ética em Pesquisa credenciado, sob a coordenação superior da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa-CONEP/Ministério
da Saúde. Desta forma, além de se evitar abusos e proteger os sujeitos das pesquisas, contribui-se para o desenvolvimento
seguro de estudos que possam beneficiar a sociedade.
De acordo com a Portaria Nº 190/201111, o Comitê de Ética em Pesquisa/FEPECS tem por finalidade a
apreciação ética resguardando os princípios científicos dos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, a serem
desenvolvidos no âmbito da SES/DF e entidades vinculadas (FEPECS e FHB), bem como o acompanhamento destes,
preservando os aspectos éticos em defesa da integridade e dignidade dos sujeitos da pesquisa, individual ou coletivamente
considerados.
No período em análise, 1.225 projetos de pesquisa submetidos ao CEP/FEPECS demandaram análise ética
com emissão de parecer consubstanciado.
Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)
O PPSUS, com recursos do Ministério da Saúde, é operacionalizado pela FAP/DF com apoio da SES-DF, por
meio da ESCS/FEPECS. Essa parceria se reflete na composição do comitê gestor para a realização das oficinas que definem
as linhas de pesquisa para cada edital e de seminários para monitoramento dos projetos de pesquisa operacionalizados com
esses recursos.
Em 2015, a ESCS, em parceria com a FAP/DF, realizou o “Marco Zero PPSUS/DF”, evento idealizado pelo
Ministério da Saúde com a finalidade de promover o contato de gestores e pesquisadores para que, no decorrer do processo de
pesquisa, se estabeleça a transferência de conhecimentos com a perspectiva de construir, ao longo do projeto, a incorporação
dos resultados, ou seja, a aproximação dos campos saber e fazer, para que sejam deixados legados reais das pesquisas
realizadas no âmbito das unidades de saúde do SUS no Distrito Federal.
Programa Ciência Sem Fronteiras
“Ciência sem Fronteiras” é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização
da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A
iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC), por meio
de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do
MEC.
A ESCS/FEPECS aderiu ao programa com o propósito de oferecer estágios de estudo e pesquisa em centros de
excelência científica no exterior aos discentes matriculados nos cursos de graduação em medicina e enfermagem.
Em 2015, estudantes de graduação em medicina e enfermagem desenvolveram atividades no exterior.
Tabela 11. Estudantes selecionados para o Programa Ciência Sem Fronteiras, segundo o curso, série e país, no ano de 2015.
Curso

Série
4ª

Estudante Selecionados
Catarina Sena Braga

País de Destino
Austrália

5ª

João Fellipe Santos Tatcsh

Canadá

5ª

Mateus Gonçalves Gomes

Austrália

5ª

Maíra Virgínia Mascarenhas Lima

Reino Unido

4ª

Kaytiússia Raulino de Sena

Reino Unido

Medicina

Enfermagem
Fonte: ESCS/FEPECS, 31/12/2015.

Cooperação Internacional em Pesquisa na Área de Saúde
A assinatura do Termo de Cooperação Internacional, firmado entre a Marshall School of Business/Universidade
do Sul da Califórnia, a ESCS, a FEPECS e a SES-DF, ocorreu em setembro de 2014, regulamentando o prévio Memorando de
Entendimento, que viabilizou o início da parceria com aquela Universidade.
A produção de pesquisa operacional em serviços de saúde ocorreu no primeiro quadrimestre de 2015, no
Hospital de Base do Distrito Federal, e culminou com a recepção de 05 (cinco) estudantes estrangeiros do Mestrado da USC,
signatária do Termo de Cooperação, que participaram de reuniões e visitas in loco para fins de coleta de dados, avaliação e
Portaria SES/DF Nº 190, de 23/9/2011 (DODF Nº 203, de 19/10/2011) – transfere o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal (CEP/SES-DF) para a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), que passa a denominar-se CEP/FEPECS, uma
instância colegiada multiprofissional e transdisciplinar, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente, vinculado à Diretoria
Executiva/FEPECS, registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde-CONEP/CNS.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
11

866

Relatório Anual de Atividades 2015 – FEPECS

aplicação em prol de uma solução para os problemas relacionados, primordialmente, ao fluxo de leitos de internação, UTI e pósoperatórios naquele hospital, como apontado pelos gestores envolvidos.
As diretrizes da cooperação em andamento foram apresentadas pelo representante da Marshall School of
Business à FEPECS e ao Secretário de Estado de Saúde do DF, para fins de conhecimento e apoio institucional no
prosseguimento das pesquisas realizadas na Unidade de Pronto Atendimento do Recanto das Emas – UPA, bem como no
HBDF.
Programa de Apoio à Iniciação Científica
A ESCS/FEPECS tem como atribuição a gestão do apoio institucional à Iniciação Científica. Para tanto,
desenvolve um Programa de Apoio à Iniciação Científica em formato de Extensão Acadêmica. O público-alvo do programa,
atualmente, é formado pelos discentes e docentes inscritos no Programa de Iniciação Científica da ESCS.
Em 2015, a Escola registrou 129 participantes no seu Programa de Iniciação Científica 2014-2015.
Periódico: Comunicação em Ciências da Saúde
A publicação do periódico Comunicação em Ciências da Saúde-CCS objetivou divulgar trabalhos relacionados a
todas as áreas de saúde e ciências afins que contribuam para a compreensão e resolução dos problemas de saúde. O
periódico está aberto a contribuições nacionais e internacionais, na forma de artigos originais, artigos de revisão, relatos de
caso, ensaios, resenhas, resumos de dissertações e teses, cartas ao editor e editoriais. Sua periodicidade é de 04 fascículos
(números) por ano, divulgados nas versões impressa e online. A versão impressa é distribuída gratuitamente para bibliotecas de
instituições de ensino da área de saúde, hospitais de ensino, secretarias estaduais de saúde e órgãos da SES/DF. A versão
online está disponível gratuitamente em www.FEPECS.edu.br, a partir do volume 15 de 2004.
Em 2015, foram publicados os números 3 e 4 – ano 2014; e 1 e 2 – ano 2015.
Eventos Acadêmicos, Técnicos e Científicos
A FEPECS realiza e participa de eventos de natureza técnica, acadêmica ou científica, com o propósito de criar
oportunidades de integração intra e interinstitucional, favorecendo a disseminação do conhecimento e divulgação das atividades
de educação e pesquisa na área de saúde.
Nesta lógica, no período em análise foram organizados/realizados eventos diversos, contando com 740
participações, entre gestores, profissionais de saúde, pesquisadores estudantes e docentes.
Tabela 12. Eventos organizados/realizados pela FEPECS, segundo o público-alvo, no ano de 2015.
Eventos

Promoção

V Semana de Enfermagem da ESCS: a Enfermagem da ESCS
em Defesa do SUS

ESCS

Conferência: Tratamento Comunitário Articulando Redes

ESCS
SEDHS

VI Simpósio de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

FEPECS

Oficinas de Trabalho para articulação regional e planejamento
de cursos de extensão em Tratamento Comunitário

ESCS
SES-DF

Total

Público-alvo
Clientela
Estudantes e docentes do Curso de Graduação de
Enfermagem/ESCS, profissionais de saúde da SES/DF e
comunidade usuária do SUS.
Profissionais do SUS e SUAS; agentes e trabalhadores
atuantes no campo das políticas sobre drogas.
Pesquisadores da SES/DF, docentes e discentes da
ESCS/FEPECS e profissionais de saúde.
Profissionais do SUS e SUAS; Gestores das Secretarias de
Saúde, SEDHS, Criança, Justiça e Cidadania, Cultura,
Direitos Humanos, Segurança; MPF/DF; ONGs; Projeto
intersetorial “Cuidado da Vida” e agentes e trabalhadores
atuantes no campo das políticas sobre drogas.

Qtd
300
183
150

107
740

Fonte: FEPECS, 31/12/2015.

Informação em Saúde
Gerenciar informação em saúde em uma instituição de ensino e pesquisa em ciências da saúde significa
desenvolver um conjunto de ações orientadas a assegurar infraestrutura de informação técnico-científica e documental aos
programas de formação, pós-graduação, pesquisa, extensão e capacitação, contribuindo com o desenvolvimento acadêmico e
técnico de estudantes, servidores, docentes, pesquisadores e profissionais de saúde, bem como disseminar o processo de
informação tanto no âmbito acadêmico quanto no interinstitucional. Este trabalho, de cunho estratégico, especializado e
essencial, é realizado pela Biblioteca Central.
No período em análise, registra-se 4.857 usuários (ativos) cadastrados na instituição para consulta local aos
11.334 títulos disponíveis (29.258 exemplares), que compõem o acervo técnico-científico e documental. Apresenta-se, a seguir,
a comunidade usuária para esta modalidade de serviço:
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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1.932
 Servidores da SES/DF
1.105
 Residentes da SES/DF
946
 Estudantes da FEPECS
374
 Internato da SES/DF
297
 Docentes da FEPECS
203
 Servidores da FHB
Total
4.857
Esta comunidade dispõe, ainda, de outros serviços, que incluem pesquisa em periódicos científicos em bases de
dados nacionais e estrangeiras, treinamentos em bases de dados e normas da ABNT para informação, localização de artigos
científicos em texto completo, empréstimo domiciliar entre outros. Destaca-se, deste grupo, o empréstimo de 17.299
documentos em 2015.
A FEPECS, por meio de sua Biblioteca Central, integra a Rede de Bibliotecas de Saúde da SES/DF (Rebis) 12,
cuja finalidade é assegurar infraestrutura de informações técnico-científicas ao desempenho do profissional da saúde e aos
programas de formação profissional e de pesquisa. Atualmente, a rede conta com 14 bibliotecas distribuídas entre hospitais e
órgãos da SES/DF e 9 unidades de informação em centros de saúde. À Biblioteca da FEPECS cabe a responsabilidade
exclusiva pela gestão do Sistema de Automação dessas bibliotecas.

Objetivo Específico: 005 - Ofertar cursos de educação profissional, permanente e continuada,
preparando profissionais para a gestão e o desenvolvimento de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde
(SUS) do Distrito Federal.
Indicadores:
Apurado
em

Periodicidade
Resultado
da Apuração
Anual
Desejado

2012
440

Desejado Em
2013
2014
287
422

Alcançado

459

184

153

86

Desejado

6.600

7.935

8.956

9.985

Alcançado

13.974 9.817

12.439

8.774

243

315

410

246

625

316

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

932

Número de estudantes
matriculados na Educação
Profissional Técnica e PósTécnica de Nível Médio na
ETESB

Unidade

-

934

Número de pessoas
capacitadas no ano

Unidade

5.200

31/12/2010

Anual

1321

Número de estudantes
matriculados na formação inicial
e continuada de trabalhadores
na ETESB

Unidade

-

-

Anual

Denominação do Indicador

-

Desejado
Alcançado

-

2015
600

Fonte de
Informação
ETESB/
FEPECS

CODEP/
FEPECS
ETESB/
FEPECS

Indicadores Comentados
 932: demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na modalidade de educação profissional
técnica e pós-técnica de nível médio na área da saúde na Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB/FEPECS, no ano
considerado.
 Verifica-se o alcance de 14,33% do índice esperado. O índice desejado foi planejado com base na
expectativa de oferta de 05 (cinco) novos cursos técnicos para 2015. A implantação desses cursos requer aprovação pela
Secretaria de Estado de Educação do DF. Submetidos os projetos ao rito analítico naquela secretaria em tempo hábil, aguardase, até o momento, parecer conclusivo para cada projeto de curso. Tal morosidade impactou no desenvolvimento da proposta
da Escola para o ano em análise. Também reputa-se o baixo desempenho em virtude da não oferta de cursos pós-técnicos, em
razão de dificuldades técnico-operacionais. A ETESB, é importante que se esclareça, depende da liberação de carga horária de
servidores da SES/DF para a docência na escola, considerando a adoção de corpo docente próprio da SES/DF.
 934: demonstra o número absoluto de pessoas capacitadas na modalidade de educação permanente e
continuada, no ano considerado, evidenciando a capacidade de desenvolvimento de competências técnicas e profissionais para
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de
Saúde do Distrito Federal (SUS/DF).
 A aferição do indicador considera tanto os eventos educativos realizados diretamente pela
EAPSUS/FEPECS quanto os realizados pela SES/DF, com algum tipo de apoio da FEPECS. Verifica-se que foi alcançado
87,8% da meta. Acredita-se que um dos fatores que inviabilizou o alcance da meta foi a publicação do Decreto Nº 36.246,
Portaria Nº 187, de 19/9/2014 (DODF Nº 197, de 22/9/2014) – regulamenta a Rede de Bibliotecas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal (Rebis).
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2/1/2015 (DODF Nº 03, de 2/1/2015), que proibiu, pelo prazo de 120 dias contados a partir da data de sua publicação, a
assunção de compromissos que implicassem em gastos com despesas de participação em cursos, congressos, seminários e
eventos afins, bem como a promoção dos mesmos.
 1321: demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na modalidade de formação inicial e
continuada de trabalhadores, em qualquer nível de escolaridade, na área da saúde na Escola Técnica de Saúde de BrasíliaETESB/FEPECS, no ano considerado.
 Neste item, verifica-se o alcance de 77,07%. A ETESB participou do Programa “Caminhos do Cuidado”, do
Ministério da Saúde (2013). Em 2015, concluiu-se o quantitativo de turmas planejadas. O restante da meta estava orientada
para o Curso de Qualificação Profissional Inicial para Agentes Comunitários de Saúde, com oferta de 06 (seis) turmas. No
entanto, só foi possível o desenvolvimento de 01 (uma) turma, em virtude de dificuldades técnico-operacionais.
Educação Profissional
A Educação Profissional caracteriza-se como modalidade de ensino integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, às ciências e às tecnologias. É voltada para o estudante matriculado ou egresso do ensino fundamental,
médio ou superior e para os trabalhadores em geral, jovens ou adultos.
A ETESB/FEPECS oferece cursos em três modalidades na área da saúde, descritos a seguir:
 Cursos técnicos – sujeitos à aprovação pela Secretaria de Estado de Educação do DF (SEDF); são
oferecidos para aqueles que possuem o nível médio e idade mínima de 18 anos. São eles: Técnico em Enfermagem, Saúde
Bucal e Análises Clínicas;
 Cursos pós-técnicos – sujeitos à aprovação pela SEDF; destinam-se àqueles que já possuem o curso
técnico completo;
 Formação inicial e continuada de trabalhadores – inclui a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade, podendo ser ofertados segundo itinerários
formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, nas áreas de educação profissional e
tecnológica.
No período em análise, 402 pessoas participaram de atividades acadêmicas na escola em duas modalidades. A
tabela 13 detalha os cursos e público-alvo.
Tabela 13. Cursos de educação profissional ofertados pela ETESB/FEPECS, segundo o público-alvo, no ano de 2015.
Modalidade

Curso

Agentes Comunitários de Saúde da SES/DF

Qtd.
34
26
26
86
206

Processo de Envelhecimento

Agentes Comunitários de Saúde da SES/DF

46

Qualificação Profissional Inicial para ACS

Comunidade

44

Qualificação em Radiologia Odontológica

Técnicos em Saúde Bucal da SES/DF

Análises Clínicas
Cursos Técnicos
Enfermagem
Saúde Bucal
Total - Cursos Técnicos
Caminhos do Cuidado
Formação Inicial e
Continuada

Público-Alvo

Total - Formação Inicial e Continuada
Total - Educação Profissional

Clientela
Pessoas da comunidade
Pessoas da comunidade
Pessoas da comunidade

20
316
402

Fonte: ETESB/FEPECS, 31/12/2015.

Educação Permanente e Educação Continuada
A Educação Permanente e a Educação Continuada compreendem processos educativos voltados ao
aprimoramento de competências dos profissionais, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e
tecnológicos disponíveis.
A EAPSUS/FEPECS se apresenta, hoje, como principal parceira da SES/DF para efetivação da Política de
Educação Permanente em Saúde e apoio ao fortalecimento de suas estruturas no que concerne à gestão da educação, tanto
na administração central como nas regionais de saúde. A Escola busca atender, seja diretamente ou por meio de sua
articulação com outras instituições formadoras qualificadas, as demandas educacionais identificadas pela SES/DF.
Desta forma, a EAPSUS atua tanto na execução de cursos, como apoiando projetos propostos pelas áreas
técnicas da SES/DF, por meio da construção de material pedagógico, facilitação, certificação e/ou apoio logístico. Importante
salientar a parceria com os Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEPS). A tabela 14 consolida as ações educativas
realizadas em 2015, tanto pela EAPSUS como pelos NEPS das Coordenações Gerais de Saúde (CGS) e das unidades da SES,
totalizando 8.774 participações em 341 eventos educativos.
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Os dados também estão discriminados por nível de complexidade do sistema de saúde a que pertenciam os
participantes, sendo possível verificar que 46% destes estavam lotados em serviços de média e alta complexidade, e 26% na
atenção primária.
Tabela 14. Participações em eventos educativos, segundo a Unidade/CGS e a lotação dos participantes em nível de complexidade do sistema, no ano de 2015.
Nº de Participações em Eventos Educativos e Lotação
Unidade ou CGS

Atenção Primária

Média e Alta
Complexidade

Administração e
Órgãos Fundacionais

Outros

350
203
712
53
43
521
174
0
0
0
60
97
10
13
0
5
4
3
2.248

840
754
430
480
324
1
322
148
419
89
60
58
0
22
44
33
20
15
4.059

503
53
43
107
76
12
0
0
0
0
0
7
60
0
0
0
0
0
861

134
436
252
27
172
2
0
304
0
171
70
4
0
34
0
0
0
0
1.606

EAPSUS*
Asa Sul
Sobradinho
HAB
Taguatinga
CNBRF
Ceilândia
HSVP
Asa Norte
HBDF
Samambaia
Planaltina
Recanto das Emas
Guará
Gama
Brazlândia
ISM
Paranoá
Santa Maria **
São Sebastião **
SVS **
Total Geral

Total

Nº Eventos

1.827
1.446
1.437
667
615
536
496
452
419
260
190
166
70
69
44
38
24
18
8.774

46
26
72
30
24
33
16
29
9
10
5
14
2
15
1
7
1
1
341

Fonte: EAPSUS/FEPECS, 31/12/2015.
* A EAPSUS executa cursos e apoia projetos de cursos.
** Até a data de atualização da tabela, estas unidades não haviam repassado suas informações.

Gráfico 2. Participações em eventos educativos segundo o
nível de complexidade do sistema a que pertenciam os
treinandos
Atenção Primária

18%

26%

10%
46%

Analisando a tabela 14, observa-se:


O maior contingente de treinandos estava lotado
na média e alta complexidade;



A EAPSUS, Asa Sul e Sobradinho foram
responsáveis, juntas, pelo maior número de
participações em eventos educativos, totalizando
53,7%;



Sobradinho ofereceu o maior número de eventos
educativos (21,1%).

Média e Alta
Complexidade
Administração e
Órgãos Fundacionais
Outros

Resumo das participações em eventos educativos:





Entre 1 a 500: Paranoá, ISM, Brazlândia, Gama, Guará, Recanto das Emas, Planaltina, Samambaia,
HBDF, Asa Norte, HSVP e Ceilândia;
Entre 501 a 1.000: CNBRF, Taguatinga e HAB;
Entre 1.001 a 1.500: Sobradinho e Asa Sul;
Acima de 1.500 participações: EAPSUS (execução de cursos e apoio).
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Estágio Curricular e Atividade Prática Supervisionada
A FEPECS é responsável por regulamentar e gerenciar as atividades práticas curriculares de estudantes de
cursos de graduação e de ensino técnico de Instituições de Ensino conveniadas, com vistas ao fomento e fortalecimento da
integração ensino e serviço no SUS-DF.
Conforme a Portaria Nº 281/201313, o estágio curricular propicia ao estudante interação com usuários e
profissionais da rede pública de saúde, mediante situações reais, visando à aquisição de habilidades técnicas e responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados na atenção à saúde, compatíveis com o seu grau de autonomia.
As atividades práticas supervisionadas proporcionam aos estudantes uma vivência prática e/ou observacional,
devendo estar previstas nos projetos pedagógicos dos cursos e voltadas para o aprendizado e desenvolvimento de
competências e habilidades concernentes às respectivas profissões.
A parceria entre as instituições de ensino (IE), as estruturas orgânicas da SES-DF e entidades vinculadas
objetiva contribuir para a melhoria da qualidade da prestação dos serviços e na formação dos profissionais para a saúde.
A EAPSUS/FEPECS atuou como interveniente em 22 convênios com instituições de ensino públicas e privadas,
cujos objetos dizem respeito à disponibilização de campos de estágio curricular e atividade prática supervisionada nas unidades
de saúde e administrativas da SES/DF (tabelas 15 e 16).
Tabela 15. Número de instituições de ensino em que a FEPECS atuou como interveniente, segundo a personalidade jurídica e o nível acadêmico da IE,
no ano de 2015.
Nível Acadêmico-NA da IE
Nº
1
1
2

Nível Superior
Nível Técnico
Total de IE por PJ

Personalidade Jurídica-PJ da IE
Públicas
Privadas
%
Nº
%
4,5
11
50
4,5
9
41
9,1
20
90,9

Total de IE por NA
Nº
12
10
22

%
54,5
45,5
100

Fonte: EAPSUS/FEPECS, 31/12/2015.

Tabela 16. Número de estagiários que desenvolveram atividades práticas curriculares gerenciadas pela FEPECS, segundo o nível acadêmico e
a personalidade jurídica da IE, no ano de 2015.
Nível Acadêmico-NA da IE
Nível Superior
Nível Técnico
Total de Estagiários por PJ

Personalidade Jurídica-PJ da IE
Privadas
Públicas
Nº
%
Nº
%
6.130
66,6
1.183
12,8
1.300
14,1
598
6,5
7.430
80,7
1.781
19,3

Total de Estagiários
por NA
Nº
%
7.313
79,4
1.898
20,6
9.211
100

Fonte: EAPSUS/FEPECS, 15/12/2015.

Gráfico 3. Estagiários segundo a Instituição de Ensino de
origem e o Nível Acadêmico

8.000

1.300

7.000
6.000
5.000

Nível Técnico

4.000

6.130

3.000
2.000
1.000

598
1.183

0
IE Públicas

IE Privadas

Nível Superior

Analisando-se as tabelas/gráfico, conclui-se
que a maior clientela dos campos de estágio
curricular da SES/DF em 2015 foi de
estudantes de instituições de ensino (IE)
privadas de nível superior, correspondendo
a 66,6%.
O nível técnico também prevaleceu quanto à
personalidade jurídica da IE – privada
(14,1%).
As Instituições de Ensino públicas foram
responsáveis por 19,3% do total de
estagiários, somados os níveis acadêmicos
(superior e técnico).

A tabela 17 complementa a informação acerca do assunto, a partir da apresentação dos 77 tipos de cursos
conveniados para encaminhamento de estágio curricular e atividade prática supervisionada nos campos da SES/DF,
relacionados aos 22 convênios em vigência.
Tabela 17. Cursos relacionados aos convênios de estágio curricular e atividade prática supervisionada, no ano de 2015.
Portaria Nº 281, de 18/10/2013 (DODF Nº 219, de 21/10/2013) – aprova, na forma do Anexo, a Instrução Operacional sobre as atividades curriculares
desenvolvidas nas estruturas orgânicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e entidades vinculadas, por estudantes regularmente
matriculados nos cursos técnicos e de graduação de instituições públicas conveniadas sediadas no Distrito Federal e instituições de ensino privadas
conveniadas.
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Nível Acadêmico

SUPERIOR

Discriminação do Curso
Enfermagem
Nutrição
Psicologia
Fisioterapia
Farmácia
Medicina
Biomedicina
Odontologia
Serviço Social
Pedagogia
Fonoaudiologia
Ciências Farmacêuticas
Saúde Coletiva
Gestão em Saúde Coletiva
Terapia Ocupacional

Subtotal Nível Superior

TÉCNICO

Técnico em Enfermagem
Técnico em Radiologia
Técnico em Nutrição
Técnico em Análises Clínicas
Técnico em Saúde Bucal
Técnico em Hemoterapia
Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica
Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Subtotal Nível Técnico
Total Geral

Relatório Anual de Atividades 2015 – FEPECS
Qtd. de Cursos*
(instituições diversas)
12
5
5
5
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
50
10
4
4
3
3
1
1
1
27
77

Fonte: EAPSUS/FEPECS, 31/12/2015.
* Não confundir curso com turma; cada curso da Instituição de Ensino conveniada poderá conter mais de uma turma em atividades na SES/DF.

Treinamento em Serviço
O Treinamento em Serviço, regulamentado por meio da Portaria Nº 83/2012 14, configura atividade de
aperfeiçoamento profissional proporcionada aos servidores da SES/DF e outros profissionais de saúde, nas unidades de saúde
e administrativas da SES/DF e entidades vinculadas, envolvendo situações práticas de trabalho.
Registra-se, em 2015, a concessão de treinamento em serviço a 169 profissionais de nível médio e superior nos
campos da SES/DF, conforme detalhado na tabela 18.
Tabela 18. Número de profissionais que realizaram treinamento em serviço, segundo o local de realização, no ano de 2015.
Local
Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF
Coordenação Geral de Saúde de Taguatinga - CGST
Coordenação Geral de Saúde da Asa Norte - CGSAN
Coordenação Geral de Saúde da Ceilândia - CGSC
Coordenação Geral de Saúde da Asa Sul - CGSAS
Centro de Orientação Médico Psicopedagógica - COMPP
Coordenação Geral de Saúde de Sobradinho - CGSS
Coordenação Geral de Saúde de Planaltina - CGSPl
Coordenação Geral de Saúde do Gama - CGSG
Coordenação Geral de Saúde do Paranoá - CGSPa
Coordenação Geral de Saúde de Samambaia - CGSSam
Fundação Hemocentro de Brasília - FHB
Coordenação Geral de Saúde de Brazlândia - CGSBz
Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS
Coordenação Geral de Saúde do Guará – CGSGu
Total

Qtd. Profissionais
42
25
24
13
12
10
9
7
6
6
5
4
3
2
1
169

Fonte: EAPSUS/FEPECS, 31/12/2015.

Portaria Nº 83, de 17/5/2012 (DODF Nº 97, de 18/5/2012) – estabelece Normas para a Concessão de Treinamento em Serviço para servidores do Quadro
Permanente de Pessoal da SES/DF e Profissionais de Saúde, nas Unidades de Saúde e Administrativas da SES/DF, na forma do Anexo.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO
FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
7009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECSDISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6978 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECSDISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9739 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISFEPECS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6007

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

337.193

425

0

0

3.180.000

2.370.000

2.218.886

2.218.886

3.180.000

2.370.000

2.218.886

2.218.886

50.027

7.523

5.129

5.129

50.027
190.000

7.523
140.000

5.129
131.145

5.129
131.145

190.000

140.000

131.145

131.145

3.804.775

370.893

112.525

112.525

3.804.775
7.561.995

370.893
2.888.841

112.525
2.467.685

112.525
2.467.685

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Projeto Docente-Pesquisador
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no intuito de cumprir preceitos recomendados pelo
Ministério da Saúde visando ao apoio a projetos de planos de carreira e desprecarização do trabalho em saúde, propôs-se a
institucionalizar a função docente/pesquisador no âmbito do seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) como elemento
de valorização dos profissionais, atingindo também, além dos docentes da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da
Escola Técnica de Brasília (ETESB), a função de preceptoria.
Para tanto, a FEPECS elaborou, em razão da Portaria Nº 2.517/201215, o projeto Docente-Pesquisador: um
novo elemento para a qualificação do PCCS do SUS, com o objetivo de criar, colegiadamente, a função docente/pesquisador no
Plano de Cargos e Salários dos servidores da SES-DF. Com efeito, consoante a Portaria SGERTES/MS Nº 19/201216, a SESDF foi contemplada com a aprovação do referido projeto, com recursos no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Encontra-se em andamento o Convênio nº 01/2014, com o Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva
(CEPESC), cujo objeto é o estabelecimento de cooperação e intercâmbio para produção de conhecimento, visando à
transformação da formação de profissionais de saúde, entre outras dimensões, na reconfiguração dos saberes e das práticas de
cuidado e de ensino, do Programa de Formação em Educação para Profissões da Saúde: um caminho para a estruturação de
uma rede para o desenvolvimento da docência, da preceptoria e da pesquisa em educação de profissionais de saúde.
Tal ajuste teve sua execução iniciada no ano de 2014, com repasse da 1ª parcela ao CEPESC, no valor de R$
337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). Assim, no período de 26/05/2014 a 29/05/2015, foi desenvolvido o
Curso de Especialização em Ensino na Saúde (CEES), que se encontra em fase de certificação dos estudantes. A 2º fase está
prevista para 2016.
Convênios, contratos e outros ajustes vigentes em 2015
Nº

Conveniado

Siconv nº
759942/2011

FEPECS e FNDE
(Ministério da
Justiça)

Siconv nº
776576/2012

FEPECS e
Ministério da Saúde

Siconv nº
783698/2013
Siconv nº
792130/2013
Siconv nº

FEPECS e FNDE
(Ministério da
Educação)
FEPECS e FNDE
(Ministério da
Saúde)

Convênios e Outros Ajustes Firmados com a União
Objeto
Implantar o Centro Regional de Referência para formação dos profissionais que
atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência social com usuários
de crack e outras drogas e seus familiares.
Processo 064.000131/2012-FEPECS
Dar apoio técnico e financeiro para “Promover a reorientação da formação
profissional em saúde – PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE”, visando ao fortalecimento
do Sistema Único de Saúde – SUS.
Reforma e ampliação da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS,
Unidade de Samambaia, onde funciona o Curso de Graduação em Enfermagem.
Processo nº 064.000228/2014 – FEPECS
Apoio técnico e financeiro para “Implantação do Programa Nacional Telessaúde
Brasil Redes”, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde –
SUS.Processo 064.0000430/2014 – FEPECS.
Aquisição de equipamentos de informática.Processo 064.000572/2014 – FEPECS.

Vigência
30/12/2011 a
30/12/2015
27/12/2012 a 15/07/2015
31/12/2013 a
30/12/02015
26/12/2013 a 15/06/2016
365 dias, a partir da data

Portaria Nº 2.517, de 1/11/2012 (MS), que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros de custeio a estados e DF para apoio a projetos de planos de
carreira e desprecarização do trabalho em saúde.
16 Portaria SGERTES/MS Nº 19, de 21/12/2012 – divulga com definição dos montantes de recursos a serem repassados ao respectivo ente federativo
beneficiário, relação dos projetos de planos de carreira e desprecarização contemplados em conformidade com o disposto na Portaria GM/MS Nº 2.517.
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Nº
808492/2014

Conveniado
FEPECS e FNDE

Convênios e Outros Ajustes Firmados com a União
Objeto

Vigência
da sua assinatura até
16/12/2015

Fonte: Projur, em 17/12/2015

Convênios
Nº

Conveniado

Nº 01/2012 –
SES-DF

Instituto Técnico Madre Tereza

Nº 02/2012 –
SES-DF

Pró Educar Profissão e
Educação Ltda

Nº 03/2012 –
SES-DF

Universidade Católica de
Brasília (UCB)

Nº 04/2012 –
SES-DF

Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB)

Nº 05/2012 –
SES-DF

Faculdades Integradas da União
Educacional do Planalto Central
(FACIPLAC)

Nº 06/2012 –
SES-DF

Instituto de Educação
Profissional do Distrito Federal
Ltda (LS Escola Técnica)

Nº 07/2012 –
SES-DF

Escola Técnica de Saúde Ltda

Nº 08/2012 –
SES-DF

Faculdade LS

Nº 09/2012 –
SES-DF

Instituto de Educação Superior
(IESB)

Nº 10/2012 –
SES-DF

Centro Nacional de Capacitação
Profissional Ltda (CENACAP)

Nº 11/2012 –
SES-DF

Centro Técnico em Saúde e
Informática Ltda (CETESI)

Objeto
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde

Vigência
60 meses
03/02/2012 a
03/02/2017

60 meses
03/02/2012 a
03/02/2017

60 meses
03/02/2012 a
03/02/2017

60 meses
02/03/2012 a
02/03/2017

60 meses
02/03/2012 a
02/03/2017

60 meses
02/03/2012 a
02/03/2017

60 meses
05/03/2012 a
05/03/2017

60 meses
16/02/2012 a
16/02/2017

60 meses
19/03/2012 a
19/03/2017

60 meses
22/03/2012 a
22/03/2017

60 meses
26/03/2012 a
26/03/2017
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Convênios
Nº

Conveniado

Nº 12/2012 –
SES-DF

Faculdade Anhanguera Ltda
(FAB)

Nº 14/2012 –
SES-DF

Centro Universitário do Distrito
Federal (UDF)

Nº 15/2012 –
SES-DF

Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
(SENAC)

Nº 16/2012 –
SES-DF

Universidade de Brasília (UnB)

Nº 18/2012 –
SES-DF

Universidade Paulista (UNIP)

Nº 19/2012 –
SES-DF

Centro Universitário Planalto do
Distrito Federal (UNIPLAN)

Nº 20/2012 –
SES-DF

Instituto Técnico de Educação
de Brasília (ITEB)

Nº 21/2012 –
SES-DF

Escola Vila das Crianças

Nº 22/2012 –
SES-DF

Faculdades Integradas IESGO

Nº 23/2012 –
SES-DF

Centro de Educação
Profissional de Saúde de
Planaltina (CEP Saúde)

Nº01/2014 –
SES-DF

Centro Universitário EuroAmericano (UNIEURO)

Nº 01/2015 –
SES/DF

GANEP – Nutrição Humana
LTDA

Objeto
Vigência
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
19/04/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
19/04/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
06/09/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
06/09/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
16/04/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
16/04/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
19/04/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
19/04/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
12/04/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
12/04/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
12/04/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
12/04/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
02/05/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
02/05/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
27/04/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
27/04/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
02/10/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
02/10/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
60 meses
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
17/12/2012 a
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
17/12/2017
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o ensino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Concessão de área para realização de estágio curricular e atividades
práticas supervisionadas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades
60 meses
vinculadas, por alunos regularmente matriculados e que estejam
25/09/2015 a
frequentando, efetivamente, os cursos da instituição conveniada, para o en25/09/2020
sino, assistência e pesquisa, com vistas à melhoria das condições de saúde
da população e ao desenvolvimento técnico-científico.
Regular as relações entre as partes, estabelecendo direitos e obrigações,
bem como as condições para que, por meio da conjugação de esforços e o
48 meses
desenvolvimento conjunto de atividades, viabilize-se o funcionamento do
14/07/2015 a
Curso de Especialização em Nutrição Clínica Enteral e Parenteral, com
14/07/2017
metodologia teórico-prática.
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Convênios
Nº
Nº 02/2015 SES/DF

Conveniado
Hospital da Criança de Brasília
José Alencar

Objeto
Concessão de campo de estágios e de treinamentos em serviço, no âmbito
do HCB, para os residentes pertencentes aos Programas de Residências da
SES/DF, estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde
(ESCS/FEPECS), da Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) e
profissionais de saúde indicados pela Escola de Aperfeiçoamento do SUS
(EAPSUS/FEPECS).

Vigência
60 meses
06/10/2015 a
06/10/2020

Fonte: Projur, em 17/12/2015

Nº
Nº 01/2015

Nº 02/2015
Nº 03/2015
Nº 04/2015
Nº 05/2015

Termos de Outorga e Aceitação - TOA
Objeto - Pesquisa
Vigência
Desenvolvimento e validação de kit diagnóstico NAT para detecção de
Agenor de Castro Moreira dos
parasitas protozoários (Trypanosoma cruzi, Leishmania SP., Toxoplasmose
Santos Júnior
24 meses, a contar de
gondii e Plasmodium SP.) em rotina de triagem de doadores de sangue do
24.11.2015
Distrito Federal.
Estudo comparativo entre duas fontes de laser para o tratamento de cicatriz
Carmélia Matos Santiago Reis
por queimadura: laserterapia fracionada ablativa Er: YAG 2940nm versus 08 meses, a contar de
não ablativa Er: YAP 1340 nm associada à luz intensa pulsada – avaliação
24.11.2015
clínica, histopatológica e da qualidade de vida.
24 meses, a contar de
Levy Aniceto Santana
Síndrome de Apneia do Sono em Indivíduos com Síndrome de Down.
24.11.2015
Perfil epidemiológico de pacientes atendidos na sala vermelha do Centro de 24 meses, a contar de
Sandra de Nazaré Costa Monteiro
Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal.
24.11.2015
Monitoramento da potência de antibióticos utilizados na rede pública do
24 meses, a contar de
Polyana Araújo de Assis
Distrito Federal.
24.11.2015
Contratado

Fonte: Projur, em 17/12/2015

Contratos
Nº

Credor

Nº 01/2015

Ariane Tiago Bernardo de Matos

Nº 02/2015

Nubia dos Passos Souza Falco

Nº 03/2015

Marcia Soares Evangelista

Nº 04/2015

Fabiana Claudia de Vasconcelos
França

Nº 05/2015

Claudia Spinola Leal Costa

Nº 06/2015

Maria Rita Carvalho Garbi Novaes

Nº 07/2015

Geisa Sant’ana

Nº 08/2015

Maria Aparecida Penso

Nº 09/2015

Vania Maria de Medeiros

Nº 10/2015

Raquel da Silva Barros

Nº 11/2015

Liliane Paula Guimarães de
Oliveira

Nº 12/2015

Maria Inês Gandolfo Conceição

Nº 14/2015

Ana Marcia Iunes Salles Gaudard

Objeto
Vigência
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “IX Curso de
Extensão em Atenção Domiciliar” para profissionais que compõem as 04/08/2015 a 04/01/2016.
equipes multidisciplinares dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “IX Curso de
Extensão em Atenção Domiciliar” para profissionais que compõem as 04/08/2015 a 04/01/2016.
equipes multidisciplinares dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “IX Curso de
Extensão em Atenção Domiciliar” para profissionais que compõem as 04/08/2015 a 04/01/2016.
equipes multidisciplinares dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Atualização em Educação nas Profissões de Saúde – Metodologias
22/09/2015 a 24/10/2015.
Ativas de Ensino-Aprendizagem para Preceptores da Residência Médica e
Multiprofissional de Saúde”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Atualização em Educação nas Profissões de Saúde – Metodologias
22/09/2015 a 24/10/2015.
Ativas de Ensino-Aprendizagem para Preceptores da Residência Médica e
Multiprofissional de Saúde”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Atualização em Educação nas Profissões de Saúde – Metodologias
22/09/2015 a 24/10/2015.
Ativas de Ensino-Aprendizagem para Preceptores da Residência Médica e
Multiprofissional de Saúde”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Atualização em Educação nas Profissões de Saúde – Metodologias
22/09/2015 a 24/10/2015.
Ativas de Ensino-Aprendizagem para Preceptores da Residência Médica e
Multiprofissional de Saúde”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Extensão em Tratamento Comunitário – Articulando Redes para Agentes 15/09/2015 a 26/09/2015.
e Trabalhadores no Campo das Políticas sobre Drogas”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Extensão em Tratamento Comunitário – Articulando Redes para Agentes 15/09/2015 a 26/09/2015.
e Trabalhadores no Campo das Políticas sobre Drogas”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Extensão em Tratamento Comunitário – Articulando Redes para Agentes 15/09/2015 a 26/09/2015.
e Trabalhadores no Campo das Políticas sobre Drogas”.
Prestação de serviço técnico especializado, como assessora técnica para o
“Curso de Extensão em Tratamento Comunitário – Articulando Redes para 15/09/2015 a 26/09/2015.
Agentes e Trabalhadores no Campo das Políticas sobre Drogas”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Extensão em Tratamento Comunitário – Articulando Redes para Agentes 15/09/2015 a 26/09/2015.
e Trabalhadores no Campo das Políticas sobre Drogas”.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
02/10/2015 a 17/01/2016.
de Iniciação Pedagógica e Capacitação Docente em Metodologias Ativas de
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Contratos
Nº

Credor

Nº 15/2015

Marta David Rocha de Moura

Nº 16/2015

Paulo Roberto Silva

Nº 17/2015

CAPEMISA Seguradora de Vida e
Previdência S/A

Nº 18/2015

Denise Leite Ocampos

Nº 19/2015

Ana Marcia Iunes Salles Gaudard

Nº 20/2015

Claudia Spinola Leal Costa

Nº 21/2015

Geisa Sant’Ana

Nº 22/2015

Efrem Milanese

Nº 23/2015

Instituto Americano de
Desenvolvimento (IADES)

Objeto
Ensino-Aprendizagem” para o Curso de Graduação em Medicina.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Iniciação Pedagógica e Capacitação Docente em Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem” para o Curso de Graduação em Medicina.
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora para o “Curso
de Iniciação Pedagógica e Capacitação Docente em Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem” para o Curso de Graduação em Medicina.
Prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais coletivos para
1.200 (mil e duzentos) estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde
(ESCS) e da Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB).
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “Curso de
Extensão de Atualização em Ensino na Saúde - Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem para Preceptores.”
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “Curso de
Extensão de Atualização em Ensino na Saúde - Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem para Preceptores.”
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “Curso de
Extensão de Atualização em Ensino na Saúde - Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem para Preceptores.”
Prestação de serviço técnico especializado, como instrutora do “Curso de
Extensão de Atualização em Ensino na Saúde - Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem para Preceptores.”
Prestação de serviço de execução da atividade de supervisão institucional e
consultoria para o “Encontro de Formadores e Supervisão Institucional em
Tratamento Comunitário do Centro Regional de Referência em Álcool e
outras Drogas da ESCS/FEPECS”.
Prestação de serviços técnico-especializados de execução de processo
seletivo público que visa ao ingresso de candidatos nos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Escola Técnica de Saúde
de Brasília (ETESB/FEPECS).

Vigência
02/10/2015 a 17/01/2016.

02/10/2015 a 17/01/2016
1 ano a partir de
05/11/2015
120 dias
09/11/2015 a 09/03/2016
120 dias
09/11/2015 a 09/03/2016
120 dias
09/11/2015 a 09/03/2016
120 dias
09/11/2015 a 09/03/2016
75 dias
02/12/2015 a 04/12/2015
12 meses
16/12/2015 a 16/12/2016

Fonte: Projur, em 17/12/2015

Nº

Partícipes

S/Nº

Instituto Nacional do Câncer
(INCA) e SES-DF

Nº 01/2012

FEPECS e DF (Secretaria de
Saúde)

Nº 01/2014

FEPECS e UNIVERSITY OF
SOUTHERN CALIFORNIA MARSHALL SCHOOL OF
BUSINESS (USC)

Nº 02/2014

FEPECS e Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU)

Nº 03/2014

FEPECS e Instituto de
Cardiologia do Distrito Federal
(ICDF)

Nº 01/2015

FEPECS e Fundação de
Assistência Integral à Saúde
(FAIS) / Hospital Sofia Feldman
(HSF)

Termos de Cooperação
Objeto
Vigência
Estabelecer um programa de cooperação mútua para treinamento e
aperfeiçoamento de recursos humanos, na área de Ensino Multiprofissional,
60 meses
visando qualificar a formação dos Profissionais de Saúde Residentes de
(2012 a 2017)
acordo com os princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS).
Instituir a cooperação geral entre as partes destacando-se a cooperação
técnica científica, a cessão de recursos materiais e a utilização das unidades 09.07.2012 a 09.07.2017
de saúde e outras estruturas que forem acordadas.
Visa estabelecer um canal de comunicação, oficial e irrestrito, relativamente a
quaisquer projetos de natureza acadêmica que possam ser devidamente
apresentados, analisados e, se acatados, executados por ambas as partes,
18/09/2014 a 18/09/2019
através de Termos Aditivos/Acordo Subsidiário ao presente, de maneira a
consolidar o intercâmbio científico, cultural e acadêmico entre as instituições.
Processo 064.000489/2014-FEPECS.
Visa estabelecer o intercâmbio científico e tecnológico e a elaboração e
execução de projetos de formação e capacitação de estudantes de nível
técnico e superior e de servidores da SES/DF em urgências e emergências,
com vistas à melhoria das condições de saúde da população, ao 03/10/2014 a 03/10/2019
fortalecimento da capacidade técnico-operacional e ao desenvolvimento do
Sistema Único de Saúde – SUS.
Processo 064.000461/2014-FEPECS
Estabelecer as normas de cooperação de atividades teórico-prática entre os
Programas de Residência Médica (PRMs) da SES/DF e do Instituto de
Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) por intermédio das respectivas
Comissões de Residência Médica (COREME). A cooperação de atividades
14/10/2014 a 14/10/2019
teórico-práticas restringe-se aos Médicos Residentes regularmente
matriculados e frequentes ao respectivo Programa de Residência Médica
(PRM).
Processo 064.000517/2014-FEPECS
Cooperação técnico-científica das partes, estabelecendo o intercâmbio entre
os Programas de Residência Médica e em Área Profissional de Saúde –
modalidade Uniprofissional e Multiprofissional, que têm como instituição
formadora, a Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS e 23/06/2015 a 23/06/2020
executora a SES/DF e o Hospital Sofia Feldman - HSF, para complementar a
sua formação educacional e profissional, nas dependências do Hospital Sofia
Feldman e os Hospitais da SES/DF.

Fonte: Projur, em 17/12/2015
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Termo de Cessão de Direitos Autorais
Nº
01/2015

Cessionário
Elizabeth Dias Parente

Obra
“Curso de Capacitação do Lian Gong em 18 Terapias para servidores da SES/DF: Parte
Posterior”.

Fonte: Projur, em 17/12/2015

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA FEPECS
O ano de 2015 foi atípico para a FEPECS, considerando a mudança de governo do Distrito Federal e, por
conseguinte, alteração de paradigma na gestão governamental.
Este novo cenário, naturalmente, refletiu-se na Fundação sob vários aspectos. Como exemplo, registra-se a
elaboração do planejamento estratégico do governo – instrumento este responsável pelas diretrizes da gestão e formulação de
objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução –, que requereu especial atenção, no sentido de
realinhamento da FEPECS às propostas da nova gestão. Simultaneamente ao Planejamento Estratégico, elaborou-se o Plano
Plurianual 2016-2019.
Todas essas alterações, com efeito, demandaram reorganização da instituição, tanto para a execução de suas
atividades com reflexo nos resultados orientados à comunidade do Distrito Federal, quanto externamente enquanto instituição
que trabalha pelo fortalecimento do ensino e da pesquisa na área da saúde.
Assim, pode-se dizer que foi um ano com ênfase em ações de planejamento.

5. DIFICULDADES ENCONTRADAS
As dificuldades/problemas com os quais a instituição deparou-se e que impactaram em um melhor desempenho,
considerando suas três escolas (ESCS, ETESB e EAPSUS), ocorreram nos âmbitos externo e interno. Vejamos.
Dificuldade externas:
 Nomeação/posse tardia dos gestores da Fundação: diretor executivo – 22/04; ordenador de despesas/chefe
da UAG –13/05; diretora da EAPSUS – 15/05; diretora da ETESB – 09/07. Tal situação repercutiu no desenvolvimento de
ações;
 Morosidade na análise e emissão de parecer, pela Secretaria de Estado de Educação do DF, para
implantação de novos cursos técnicos. Assim, restou frustrado o planejamento da educação profissional, com postergação da
oferta dos cursos para 2016;
 Decreto Nº 36.246/201517, que proibiu, pelo prazo de 120 dias contados a partir da data de sua publicação,
a assunção de compromissos que implicassem em gastos com despesas de participação em cursos, congressos, seminários e
eventos afins, bem como a promoção dos mesmos. A vedação contida na norma foi de encontro ao cumprimento das
finalidades institucionais;
 Decreto Nº 36.471/201518, que vetou, às autarquias e fundações públicas, assunção de compromissos que
implicassem em gastos com participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins. A norma impactou na atividade
finalística da instituição. A vedação contida na norma foi de encontro ao cumprimento das finalidades institucionais.
Internamente, alguns pontos críticos também foram identificados. Estes, por representarem desvantagens,
requerem intervenções, com a finalidade de se buscar soluções para a melhoria dos processos de trabalho e, por
consequência, da prestação dos serviços. Seguem os mais significativos:
 Déficit de pessoal: técnicos administrativos e docentes;
 Estrutura física inadequada da Unidade de Samambaia, onde funciona o Curso de Graduação em
Enfermagem;
 Manutenção predial inadequada na Unidade da Asa Norte;
 Carência de equipamentos para os laboratórios de graduação e salas de aula;
 Ausência de sistema informatizado para a graduação e pós-graduação (Sistema Acadêmico);
 Ausência de Secretaria de Cursos para a pós-graduação;
 Liberação de servidores para compor o Comitê de Ética em Pesquisa;
 Dificuldade para utilização da Gratificação por Encargo de Curso e Concurso-GECC.

Decreto nº 36.246, 02/1/2015 (DODF Nº 03, de 2/1/2015) – dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito
Federal.
18 Decreto Nº 36.47118, de 30/4/2015 (DODF Nº 84, de 4/5/2015) – dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do
Distrito Federal, em especial no exercício de 2015.
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6. PERSPECTIVAS PARA 2016

Seguem as perspectivas mais significativas, refletindo tendência de apropriação de novas competências e
ampliando o escopo de ações que envolvem a educação em saúde:
1.

Educação Profissional – ampliação do portfólio de cursos técnicos e outros.
Modalidade

TÉCNICO

PÓS-TÉCNICO
FORMAÇÃO INICIAL
E CONTINUADA

2.

Curso
Vigilância em Saúde
Instrumentação Cirúrgica
Saúde Bucal
Análises Clínicas
Enfermagem
Complementação do Auxiliar para Técnico em Enfermagem
Especialização em Saúde da Família
Qualificação Profissional Inicial para Agentes Comunitários de Saúde em
todas as regiões;

Educação Permanente e Continuada

A EAPSUS deverá consolidar sua proposta pedagógica e reafirmar sua vocação de Escola voltada para atender
os profissionais servidores da SES/DF. Uma das dimensões importantes dessa consolidação é a construção, em parceria com
as áreas técnicas demandantes, de material didático pedagógico para cada curso ofertado. A outra dimensão é a ampliação da
oferta de ações educativas de diferentes modalidades, que respondam às necessidades explícitas da área técnica e que
potencializem intervenções capazes de enfrentar problemas reais dos serviços. Nesta perspectiva, para além dos cursos,
deverá atuar qualificando o Treinamento em Serviço, apoiando as equipes de saúde que realizam reuniões técnicas de modo
sistemático e promovendo debates sobre temas relevantes e transversais à saúde, por meio de seminários, fóruns e encontros
técnicos.
3.

Educação Superior
 Ampliação do processo de educação permanente do corpo docente e dos preceptores;
 Revisão dos PPPs (Projetos Político-Pedagógicos) dos cursos de graduação;
 Regularização da situação do corpo docente (criação de quadro de pessoal).

4.

Pesquisa
 Aumento do número de bolsas de iniciação científica;
 Maior aporte de recursos para financiamento de projetos de pesquisa.

5.

Pós-graduação

 Início do Doutorado Interinstitucional;
 Início do Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde);
 Aprovação do Mestrado Acadêmico;
 Início dos Programas de Residência Médica em Rede: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia
Obstetrícia, Psiquiatria da Infância, Medicina do Trabalho e Medicina Paliativa.
6. Credenciamento do Comitê de Ética em Pesquisa junto à CONEP/MS – análise de projetos de alta complexidade.
7. Desenvolvimento, conforme a reestruturação da SES/DF, de cursos de qualificação profissional para gestão
regionalizada das ações de saúde, tendo como público-alvo: superintendentes, diretores de hospitais e de atenção
primária, gerentes, chefes de núcleos e assessores técnicos.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

879

Relatório Anual de Atividades 2015 – FSDF

16.3. FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FSDF – UO: 23.901
O FSDF, Fundo Especial constitucionalmente definido, atua nos termos do Decreto Nº 12.232, de 30 de agosto
de 1994, na aplicação do produto de receitas especificadas, repassadas de forma automática pelo Fundo Nacional de Saúde,
bem como oriundas do Tesouro do Distrito Federal, que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços
previstos nos instrumentos de planejamento instituídos e fiscalizados pelo Conselho de Saúde e demais órgãos de controle
interno e externo.
Dessa forma, tem como finalidade ser o instrumento de administração e suporte financeiro para gerir, executar,
promover, supervisionar e fiscalizar as atividades relacionadas com a execução financeira e orçamentária das ações do sistema
de Saúde do Distrito Federal, Portaria nº 276, de 02 de dezembro de 2015, sob a orientação e supervisão direta do Secretário
de Saúde do Distrito Federal.
Atividades Realizadas
No decorrer do exercício de 2015 o FSDF desenvolveu as seguintes atividades:
 Descentralização de créditos orçamentários para a Secretaria de Saúde do DF (UG 170101), Fundação
Hemocentro de Brasília – FHB (UG 170202) e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS (UG 170203)
e NOVACAP (UG 190201), num total de 575 Notas de Crédito emitidas;
 595 solicitações de Notas de Crédito Adicional relativas a alterações orçamentárias da Secretaria de Saúde
do DF (UG 170101), da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB (UG 170202) e da Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde – FEPECS (UG 170203), totalizando R$ 2.359.488.242,90 bilhões de reais suplementares;
 Após alteração da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, publicada
no DODF nº , de 27 de novembro de 2015, e da Portaria nº 276, de 02 de dezembro de 2015, o FSDF absorveu parcialmente a
competência de ordenador de despesas, cabendo a responsabilidade de ordenar emissão de nota de empenho, liquidação,
pagamento e suprimento de fundo, nos termos do Inciso II, art. 30, do Decreto 32.598, de 15 de dezembro de 2010, combinado
com a Portaria citada;
 Emissão de 7.363 notas de empenho;
 Emissão de 25.287 previsões de pagamento e 21.661 notas de lançamento.
 Análise dos processos de pagamento da Secretaria de Saúde do DF;
 Emissão de 23.293 ordens bancárias;
 Elaboração mensal de conciliações bancárias de conta corrente e aplicação financeira de aproximadamente
124 contas do Banco Regional de Brasília, 181 contas do Banco do Brasil, das quais, 25 contas são de convênios e 8 contas da
Caixa Econômica Federal de contratos de repasses;
 Conciliação contábil da unidade gestora 170901 – FSDF;
 Devolução de recursos à Secretaria de Fazenda, emissão de comprovantes de pagamento de ordens
bancárias das contas do Banco do Brasil;
 Prestação de informações sobre previsões e pagamentos realizados;
 Geração de relatórios gerenciais aos gestores da SES/DF;
 Apuração de superávit financeiro de convênios e repasses fundo a fundo superiores a R$ 207 milhões e
conciliação da “Conta Única da SES” no BRB;
 Ingresso mensal no SIGGO dos rendimentos das aplicações de todas as contas correntes ativas;
 Análise das prestações de contas bimestrais do PAD-JUD – Programa de Atendimento as Demandas
Judiciais da Saúde e de 19 (dezenove) Unidades Regionais de Saúde relativas ao Programa de Descentralização em Ações de
Saúde - PDPAS.
Receita do Fundo de Saúde do Distrito Federal em 2015
No exercício de 2015 ingressaram no FSDF as receitas constantes do quadro abaixo:
Fontes do GDF1
3.122.320.414,96
Fontes do GDF
352.559,00

Fundo Constitucional2
1323
1384
2.566.271.265,36
0
638.467.094,78
FONTES DE RECEITAS / RENDIMENTOS + SUPERÁVIT
Fundo Constitucional
132
138
0
29.674.837,00
139.054.400,00

6.327.058.775,10
169.081.796,00

O DF repassou recursos nas fontes 100 (Ordinário não Vinculado), 101 (Cota parte do FPE e do DF), 102 (Cota Parte do FPM), 105 (Transf. De ITR), 109
(Transf. de IPI-Exportadores) e 300 (Ordinário não Vinculado).
1

2Fonte
3

130 (Fundo constitucional do Governo Federa).

As fontes 121 e 132 indicam recursos provenientes de Convênios com a União. Foram considerados os valores de superávit financeiro.

4A Fonte 138 indica recursos provenientes do MS (Repasses Fundo a Fundo). Foram considerados os valores de superávit financeiro
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TOTAIS
2.566.271.265,36
29.674.837,00
777.521.494,78
6.496.140.571,10
COMPARATIVO POR FONTES EM RELAÇÃO AO TOTAL
39,50%
0,46%
11,97%
100%

3.122.672.973,96
48,07%

No gráfico abaixo consta a composição das receitas por fontes de recursos, acrescida dos rendimentos e
superávit:

19,78%
0,76%
FONTE GDF
79,46%

FUNDO CONSTITUCIONAL
CONVÊNIOS

65,30%

REPASSES FUNDO A FUNDO

Repasses financeiros por Bloco de Financiamento, sem os rendimentos financeiros e superávit:
Bloco
Assistência Farmacêutica
Atenção Básica
Gestão Do Sus
Investimento
Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar
Vigilância Em Saúde
Total Geral

Valor Total
24.535.178,97
101.020.367,75
2.301.100,00
10.693.479,23
478.516.072,87
21.400.895,96
638.467.094,78

%
3,8%
15,8%
0,4%
1,7%
74,9%
3,4%
100%

Composição da receita relativa aos recursos fundo a fundo por blocos de financiamento:

500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-

Série1

Série2

Em relação ao exercício de 2011, que a receita realizada representou um montante de R$ 2.562.892.260,00
evidencia-se que a receita do FSDF obteve um acréscimo nominal de 9%, tendo em vista que no exercício de 2012 a receita foi
de R$ 2.804.422.410,00, ou seja, um crescimento de R$ 241.530.150,00.
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Ainda, em relação ao exercício de 2011, observa-se que a receita do FSDF obteve um acréscimo nominal de
23%, tendo em vista que no exercício de 2013 a receita foi de R$ 3.151.621.816,58, ou seja, um crescimento de R$
588.729.556,58.
Comparando o exercício de 2011 com 2014, e sabendo que a receita arrecada em 2014 foi de R$
3.443.571.603,95, identificamos acréscimo nominal de 34%, ou seja, um crescimento de R$ 880.679.343,95.
Finalmente, se compararmos a receita realizada no exercício 2011, R$ 2.562.892.260,00, com a receita de
2015, R$ 3.929.869.305,74, evidencia-se um acréscimo nominal de 53%, que representa crescimento de R$ 1.366.977.045,74.
Objetivando melhor identificação da evolução da receita real do FSDF, apresentamos tabela explicativa abaixo:
Exercício
2011
2012
2013
2014
2015

Receita
2.562.892.260,00
2.804.422.410,00
3.151.621.816,58
3.443.571.603,95
3.929.869.305,74

Comparativo
241.530.150,00
588.729.556,58
880.679.343,95
1.366.977.045,74

%
9%
23%
34%
53%

O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita real do FSDF no período de 2011 a 2015, sem
incluir os recursos transferidos pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal.

3.929.869.305,74
2.562.892.260,00

2.804.422.410,00

2011

3.151.621.816,58

9%
2012

3.443.571.603,95

23%

34%

2013

COMPARATIVO

2014

%

53%
2015

RECEITA

Planejamento e Orçamento

O Planejamento e Programação em Saúde da SES/DF desenvolveu ao longo do ano de 2015, além
de suas atividades rotineiras, atividades do planejamento participativo para elaboração do Plano de Saúde 20162019, do PPA 2016-2019 e da Programação Anual de Saúde - PAS 2016.
Dentre essas atividades realizadas destacam-se:
 Contextualização do Plano Distrital de Saúde 2016-2019 através da consolidação de dados e informações
sociodemográficas, epidemiológica e orçamentário-financeiro.
 Discussão sobre os indicadores para o PPA, Pacto de Saúde (universais e específicos),além dos específicos
das áreas para composição dos instrumentos de planejamento.
 Alinhamento dos instrumentos de Planejamento 2016-2019, o Plano Distrital de Saúde – PDS e o PPA).
 Participação da 6ª Plenária Popular da Saúde do Território do Centro Oeste e Tocantins.
 Elaboração do Cenário de Saúde do DF e prospecção.
 Realização da Oficina para Elaboração dos Eixos, Diretrizes e objetivos do Plano de Saúde e PPA.
 Participação das Oficinas de Metas Estruturantes para a Saúde - Gestão de RH, Modelo de Assistência,
Gestão de Planejamento e orçamento e financeiro e Assistência Farmacêuticarealizado pelo CSDF nas datas: 12 e 13/05, 26 e
27/05, 09 e 10/06, realizada no Centro de Convenções.
 Avaliação da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 .
 Participação da 9ª Conferencia de Saúde do Distrito Federal período 20 e 21/07/2015.
 Participação da Audiência Pública para apresentação dos Eixos, Diretrizes e Objetivos do Plano de Saúde
no CSDF.
 Elaboração do Mapa Estratégico da SES 2016-2019.
 Apresentação prévia ao Conselho de Saúde do Distrito Federal – CSDF, o Plano Distrital de Saúde – 20162019 (Eixos, Diretrizes e Indicadores),em 18/08/2015.
 Realização da Oficina de Elaboração de Metas e Indicadores do Plano de Saúde (02 e 03/09/15).
 Colaboração técnica para definição de indicadores do Painel de Contribuição do Governador.
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 Cadastramento das Emendas Parlamentares Federais liberadas no sistema do Fundo nacional de Saúde /
Ministério da Saúde: 21 emendas liberadas no sistema para cadastro, sendo registradas 28 propostas para Saúde, sendo para
o incremento de teto MAC (11 propostas = valor R$ 42.654.563,00) e 17 propostas cadastradas para plano de trabalho (sendo
15 aprovadas nomérito pelo Ministério da Saúde e 10 destas propostas foram empenhadas pelo Ministério da Saúde,
totalizando o valor de R$ 27.649.751,00).
Detalhamento por nível de atenção
Atenção Especializada
Emendas custeio incremento teto MAC
Emendas custeio (reforma)
Emendas investimento (construção,
ampliação e equipamentos)
TOTAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Emenda bloqueada
Atenção Primária
Emendas investimentos

Qtd

Valor original da emenda

11
2
6
19
1
2

Valor com limite

Valor cadastrado

R$

42.654.563,00

R$ 27.362.783,00

R$

42.654.563,00

R$

2.700.000,00

R$

1.124.775,00

R$

1.368.200,00

R$

9.900.000,00

R$

8.900.000,00

R$

9.717.235,00

R$
R$

56.754.563,00
1.500.000,00

R$

3.561.176,00

R$ 37.387.558,00
R$
R$

2.000.000,00

R$
R$
R$

53.739.998
3.490.000,00

Emendas Parlamentares 2015
Valor Total da
Emenda Liberada

Valor Cadastrado

Limite
Orçamentário

R$ 58.849.739,00

R$
57.356.998,00

R$
39.419.458,00

Valor Total

Status
Parecer

Empenho/
Portaria

Valor De
Ingresso De
Receita No
FSDF

Até o presente momento não há ingresso
de recurso

Fonte: GEPLAN/DIPPS/SUPRAC - SES DF
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17. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL – UO: 24.101
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal é órgão central do Sistema de
Segurança Pública subordinado diretamente ao Governador do Distrito Federal. Conforme publicação do Decreto nº 36.236, de
1º de janeiro de 2015, artigo 8º, § 1º, alínea IV, foi renomeada de Secretaria de Estado de Segurança Pública para Secretaria
de Estado da Segurança Pública e da Paz Social. A Secretaria tem como finalidade promover a segurança pública no Distrito
Federal, destinada à preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Dentro de uma visão atual e
moderna no contexto de segurança pública, este órgão, promoveu uma série de atividades visando proporcionar à população
do Distrito Federal paz, tranquilidade, qualidade de vida e segurança.
O Regimento Interno da Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 28.691, de 17/01/2008, publicado no DODF nº 13,
de 18/01/2008, define:
Art. 1º A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida nos termos da
legislação, para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Art. 2º O Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal é composto pelos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal;
II -

Polícia Civil do Distrito Federal;

III - Polícia Militar do Distrito Federal;
IV - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Parágrafo único. A Secretaria é o órgão central do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal.
Art. 3º À SSP compete:
I - propor e implementar a política de segurança pública fixada pelo Governador do Distrito Federal;
II - planejar, coordenar e supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o Sistema de
Segurança Pública do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal;
III - integrar as ações dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e do
DETRAN, objetivando a racionalização do emprego dos meios e a maior eficácia operacional.
§ 1º O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, autarquia integrante do Sistema Nacional de Trânsito, é
vinculado à Secretaria para os fins do disposto neste artigo e na forma do art. 1º do Decreto nº 28.222, de 23/08/2007.
§ 2º A competência contida no inciso II deste artigo não exclui a dos órgãos que compõem o Sistema de
Segurança Pública do Distrito Federal e do DETRAN, no desempenho de suas atribuições.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)

Requisitados

Outros

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

22

65

-

-

87

105

-

-

-

105

Órgãos do GDF

337

06

-

-

343

Órgãos Estaduais

02

-

-

-

02

Órgãos do Governo Federal

01

-

-

-

01

-

12

-

-

12

Subtotal (Força de Trabalho)

Estagiários

467

83

-

-

550

(-) Cedidos para outros órgãos

-

30

-

-

30

467

53

-

-

520

Total Geral
Obs.: Dados até 31/12/2015.
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OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Objetivo Específico: 007 – Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o
comércio ilegal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4053 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
4078 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL
4079 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0

4080 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS
PROFISSÕES
4221 - AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA
TOTAL DO PROGRAMA 6203

10.000

0

0

0

10.000
10.000

0
0

0
0

0
0

50.000

0

0

0

Indicadores:
Denominação do Indicador
Operações de Combate
1116 ao Comércio Ilegal e
Pirataria
Operações de Combate
1117 a Ocupação Irregular
do Solo

Unidade de Índice mais
Medida
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da
Resultado
Apuração

Unidade

120

30/06/2011

Anual

Unidade

105

30/06/2011

Anual

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

265

290

320

350

Alcançado

998

762

86

196

Desejado

210

230

255

280

Alcançado

617

826

957

116

Fonte da
Informação
SSP
SSP

Em razão da escassez de receita foram contingenciados e reprogramados os créditos orçamentários previstos
para ações do programa Aperfeiçoamento Institucional do Estado, não sendo possível a execução das mesmas. Contudo, a
então Subsecretaria de Ordem Pública e Social por meio de interface com outras ações e parcerias, realizou diversas ações
para atendimento do objetivo.
As ações realizadas no combate ao Comércio Ilegal foram embasadas pelas operações “Choque de Ordem”, e
“Presença”. Nas operações “Choque de Ordem”, as equipes foram formadas estrategicamente com servidores da SOPS (a
qual era responsável pelo planejamento das ações a serem desenvolvidas), servidores da Agência de Fiscalização – AGEFIS
(órgão que detêm a competência de autuação por intermédio dos Auditores Fiscais) e, ainda, com a presença da Polícia Militar
(representada pelos Policiais Militares fardados), que ofereceram a segurança e integridade físicas das partes envolvidas,
(servidores do Estado e fiscalizados). Quanto às “Operações Presença”, estas foram realizadas para manutenção da ordem
pública.
Em 2015, as ações de vigilância de ocupações irregulares do solo foram intensificadas pelo Comitê de Combate
ao Uso Irregular do Solo, coordenadas pela SOPS, com o intuito de diminuir o enfrentamento e prevenir o crescimento das
ocupações irregulares, mantendo o controle das áreas de maior incidência de grilagens. No período de janeiro a outubro, a
DIDESA/SOPS desencadeou operações em 80,64% das Regiões Administravas do Distrito Federal, atuando em 25 das 31
Regiões Administrativas – RAs.
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OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
1.800.000
620.051
618.667
382.667
0025 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIALDISTRITO FEDERAL
1.800.000
620.051
618.667
382.667
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
9.199.600
48.250.659
4.839.624
4.141.686
0001 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
9.199.600
48.250.659
4.839.624
4.141.686
1685 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
2.000.000
82.279
82.278
82.278
0001 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA
PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
2.000.000
82.279
82.278
82.278
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
36.636.364
4.547.286
3.094.903
2.130.466
0005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA
PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
36.636.364
4.547.286
3.094.903
2.130.466
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
931.000
0
0
0
2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS
44.240.778
4.891.257
4.891.257
4.891.257
0004 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOSSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIALDISTRITO FEDERAL
44.240.778
4.891.257
4.891.257
4.891.257
3419 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS
UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA
556.060
84.619
84.619
84.619
0002 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES
DA SEGURANÇA PÚBLICA-SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
556.060
84.619
84.619
84.619
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
600.000
0
0
0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
600.000
500.000
500.000
300.000
6163 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
600.000
500.000
500.000
300.000
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
800.000
0
0
0
4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO
12.272.727
0
0
0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
513.000
0
0
0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
30.000
0
0
0
4147 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO
15.000
0
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 6217
110.394.929
58.976.150
14.111.347
12.012.972
Obs: As ações orçamentárias 2540 e 1984, não tiveram execução nesta Unidade. Os créditos foram remanejados para a Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania – SEJUS. Conf. Decreto 36.236 de 01/01/2015

Objetivo Específico: 001- Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança pública, reduzindo
os níveis de violência de forma imediata e permanente.
Indicadores:
Denominação do Indicador
1050 Redução da criminalidade

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
%

6,1

Apurado
em
31/12/2010

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
Anual
Alcançado

2012
8
+6,7

Desejado em
Fonte da
2013 2014 2015 Informação
8
8
8
SOSP/SSP
+9,9 +13,21
-
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Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice Mais
Recente

Redução da
criminalidade

%

6,1

1050

Periodicidade
Desejado em
de
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
8
8
8
8
31/12/2010
Anual
Alcançado +6,7 +5,62
Apurado
em

Fonte da
Informação
SOSP/SSP

Com a criação da Subsecretaria de Gestão da Informação – SGI, a metodologia adotada para monitoramento
dos índices de criminalidade passou a utilizar os seguintes indicadores: Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLIs e Crimes
Contra o Patrimônio – CCPs.
Viva Brasília, o nosso Pacto pela Vida
Durante o exercício de 2015 foi criado o um conjunto de estratégias e ações do Governo do Distrito Federal
voltado a segurança pública e à paz social, denominado “Viva Brasília, Nosso Pacto pela Vida”, tendo os seguintes objetivos
específicos:
I – redução dos crimes violentos letais intencionais;
II – redução dos crimes violentos contra o patrimônio;
III – aumento da confiança da população nas instituições de segurança pública e melhoria da prestação do
serviço público de segurança; e
IV – diminuição da vulnerabilidade social por meio da paz social e de políticas de prevenção de violência.
Com o programa “Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida”, a SSP/DF pretende reduzir as taxas de crimes
violentos letais intencionais no DF, de crimes contra o patrimônio e também aumentar a sensação de segurança dos
brasilienses, melhorando a avaliação dos serviços e a confiança nas organizações de segurança pública.
No ato de lançamento do Programa foram assinados três Decretos: (1) criação do Pacto pela Vida; (2)
divulgação das estatísticas criminais; e (3) redefinição das Regiões e Áreas Integradas de Segurança Pública.
Reestruturação das Regiões e Áreas Integradas de Segurança Pública
O modelo de gestão do “Viva Brasília” foi idealizado a partir de compilação de diferentes estratégias de políticas
nacionais e internacionais de segurança pública consideradas exitosas. A adequação e aprovação dos indicadores da divisão
territorial em áreas (AISPs) e regiões integradas (RISPs) de segurança pública e do monitoramento e avaliação do programa
foram realizadas mediante a implantação de grupos de trabalho com representantes dos órgãos de segurança pública, de
vários outros órgãos do governo e da sociedade civil.
A Região Integrada de Segurança Pública – RISP consiste na divisão geográfica do território do Distrito Federal
para fins de segurança pública que permite a articulação e integração regional, no nível tático e operacional, das Polícias Civil e
Militar, Corpo de Bombeiros e o Departamento de Trânsito, entre si e com os demais atores internos e externos que possuam
interfaces com o tema.
A Área Integrada de Segurança Pública – AISP consiste na divisão geográfica de uma RISP e se caracteriza por
um espaço geográfico comum, urbano ou rural, destinado à articulação e à integração.
Tabela 1 – Regiões e Áreas de Segurança Pública
RISP

AISPs

1. Metropolitana

Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Guará, SIA, SCIA, Estrutural e Lago Sul

2. Sul

Gama, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Santa Maria e Jardim Botânico

3. Oeste

Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e Vicente Pires

4. Leste

Planaltina, Lago Norte, Varjão, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Jardim Botânico, Sobradinho, Sobradinho II e
Fercal.

Prevenção à Violência e à Criminalidade
Em 2015, a SSP/DF atuou na perspectiva das ações preventivas de controle, não descartados o rigoroso
acompanhamento da sociedade e a utilização de meios democráticos, legais e alinhados aos direitos humanos. Desta forma, a
Subsecretaria de Segurança Cidadã – SUSEC ampliou seu escopo de atuação da Secretaria também para o desenvolvimento
simultâneo de projetos e programas preventivos, de natureza social.
Entre as entregas concluídas em 2015 destacam-se:
 Participação na confecção e divulgação do Documento Orientador do “Viva Brasília: nosso pacto pela vida”;
 Elaboração da ”Carta pela Paz” assinada pelo Governador do Distrito Federal no primeiro Voz Ativa, cuja
temática foi Segurança e Juventude, na Estrutural;
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 Elaboração do Plano de Ação Cultura de Paz (2016-2018), validado no Fórum Preparatório para a
Conferência Distrital de Segurança Pública;
 Fórum Preparatório para a Conferência Distrital de Segurança Pública, realizado em 25 de novembro de
2015;
 Assinatura do Decreto de Criação do Conselho Distrital de Segurança Pública – CONDISP, no Fórum
supracitado; e
 Constituição e validação da Carta da Cidadania pactuada entre os Conselhos Comunitários de Segurança e
os Movimentos Sociais.
Voz Ativa
“Voz Ativa” é um evento realizado na forma de audiência pública que ocorre em ambiente aberto nas cidades,
com o objetivo de criar um canal em que as pessoas possam expor problemas, sugestões e reclamações diante de
representantes do Estado. O evento conta com a participação do Governador de Brasília, Secretários de Estado e
representantes de diversos órgãos do governo. A metodologia da atividade prevê fala para as primeiras 15 pessoas que se
inscreverem. Outras 5 falas são concedidas para representantes de movimentos sociais e lideranças comunitárias locais.
Todas as pessoas que participam do evento podem preencher a “ficha-problema”, que é um instrumento que permite o relato de
problemas e apresentação de soluções. Dessa maneira, o evento permite aos representantes do Estado formular respostas de
maneira imediata a partir do conteúdo das 20 falas apresentadas, assim como posterior análise do conteúdo preenchido nas
fichas para implementação de ações que busquem atender a essas demandas.
Em 2015, foram realizados 4 eventos “Voz Ativa” vinculados a temas estratégicos para Secretaria de
Segurança Pública e com estreita relação com as Regiões Administrativas nas quais foram realizados. O primeiro ocorreu na
cidade Estrutural (12/08), com o tema “Segurança e Juventude”; o segundo em Planaltina (03/09), com o tema “Segurança e
Gênero”; o terceiro em Santa Maria (17/09), com o tema “Segurança e Igualdade Racial”; e o quarto em Ceilândia (08/10), com
o tema “Segurança e Cultura”. Nas quatro edições do evento, o público presente alcançou em torno de 405 pessoas,
atendendo um total de 1.620 expectadores, segundo estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme demonstrado na
tabela abaixo:
Tabela 2 – Número de participantes no Voz Ativa
Estrutural

450

Planaltina

450

Santa Maria

400

Ceilândia

320

Total

1.620

Fonte: PMDF (Estimativa)

Conselhos Comunitários de Segurança
As reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança ocorreram regularmente desde fevereiro de 2015,
totalizando 121 reuniões de CONSEG, com 4.443 participações, conforme tabela que se segue:
Tabela 3 – Reuniões CONSEGs
RISP
Metropolitana

Quantidade de Participações

Quantidade de Reuniões

829

12

867

23

Sul

1.649

48

Leste

1.098

38

4.443

121

Oeste

Total
Fonte: COAS/SUSEC

Indicadores
Em 2015, os indicadores monitorados por esta Secretaria, foram divididos nos dois grupos priorizados pelo
“Viva Brasília”, saber: CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais e CCP – Crimes Contra o Patrimônio. O CVLI é um indicador
composto de três naturezas: Homicídio; Latrocínio; Lesão corporal seguido de morte e o CCP, composto de cinco naturezas:
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Roubo a transeunte; Roubo de veículo; Roubo em transporte coletivo; Roubo em comércio; Furto em veículo, para esses
indicadores as metas previstas para 2015, foram a redução de 6% no CVLI e 4% no CCP.
As metas de redução do CVLI e do CCP foram plenamente atingidas, alcançando a redução de (-)10,6% para o
CVLI e de (-)15,4% para o CCP, o que pode ser visualizado na Tabela abaixo.
Foram monitorados, ainda, outros crimes, dos quais destacam-se: Tentativa de Homicídio; Estupro; Roubo em
residência; Furto a transeunte, bem como a Produtividade Policial: Tráfico de drogas; Uso e porte de drogas; Posse/Porte de
arma de fogo; Localização de veículo furtado ou roubado.
Tabela 4 – Comparativo Anual – Período Jan/Dez 2014/2015

1. C.V.L.I. - CRIMES
VIOLENTOS LETAIS
INTENCIONAIS

2015

Variação
Quantitidade

Variação (%)

Homicídio

693

614

-79

-11,4%

Latrocínio

47

44

-3

-6,4%

Lesão Corporal Seguido de Morte

3

6

3

-

743
31.615
7.124
2.254
3.780
16.059
60.832
61.575

664
30.280
4.808
2.397
2.646
11.327
51.458
52.122

-79
-1.335
-2.316
143
-1.134
-4.732
-9.374
-9.453

-10,6%
-4,2%
-32,5%
6,3%
-30,0%
-29,5%
-15,4%
-15,4%

1.174

997

-177

-15,1%

Estupro

777

624

-153

-19,7%

Roubo em Residência

582

684

102

17,5%

3.114

3.024

-90

-2,9%

5.647

5.329

-318

-5,6%

Tráfico de Drogas

2.329

2.911

582

25,0%

Uso e Porte de Drogas

5.298

7.301

2.003

37,8%

Posse/Porte de Arma de Fogo

1.559

1.543

-16

-1,0%

Localização de Veículo Furtado ou Roubado

9.933

7.408

-2.525

-25,4%

Natureza

1.TOTAL C.V.L.I.
Roubo a Transeunte
2. C.C.P. - CRIMES Roubo de Veículo
CONTRA O
Roubo em Transporte Coletivo
PATRIMÔNIO
Roubo em Comércio *
Furto em Veículo
2. TOTAL C.C.P.
Total Crimes (1+2) - PACTO PELA VIDA
Tentativa de Homicídio
3. OUTROS CRIMES

Furto a Transeunte
3. TOTAL OUTROS CRIMES

4. PRODUTIVIDADE
POLICIAL

Exercício
2014

Indicador

Pesquisa de Vitimização
A pesquisa de vitimização encontra-se em fase final de execução. Até 23 de dezembro de 2015 foram
realizadas 18.000 entrevistas nas Regiões Administrativa do DF: Asa Norte, Asa Sul, Gama, Taguatinga, Brazlândia,
Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Ceilândia, Santa Maria, São
Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo I e II, Sudoeste,
Octogonal, Varjão, Park Way, SCIA – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Sobradinho I e II, Jardim Botânico e
SIA – Setor de Indústria e Abastecimento. Com previsão de término, com um total de 19.537, em 18 de janeiro de 2016.
Finalizadas as entrevistas, a equipe técnica da Subsecretaria de Gestão da Informação iniciará a análise da base de dados e a
preparação do relatório final até o dia 31 de março de 2016.
Videomonitoramento
O projeto Videomonitoramento prevê a implantação de uma solução de tecnologia da informação para
monitoramento de imagens feito por meio de 835 câmeras de vídeo, dez Centrais de Monitoramento Remoto – CMRs e uma
Central de Monitoramento Centralizado – CMC. Trata-se de projeto prioritário e estruturante para o GDF, segundo o Plano
Plurianual 2012-2015 e as últimas Leis Orçamentárias. Está entre as demandas mais cobradas nas reuniões de primeira e
segunda instância (Áreas e Regiões Integradas de Segurança Pública, AISPs e RISPs, respectivamente) do ”Viva Brasília”, o
nosso Pacto pela Vida.
No segundo semestre de 2015 foram retomadas as atividades da empresa contratada, com o diagnóstico dos
equipamentos já instalados e apresentação do ponto de controle com as atividades realizadas no período de 11/09/15 a
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31/12/15; e, um Cronograma do diagnóstico de vistorias nas CMRs de Taguatinga (que inclui Águas Claras, Areal, Taguatinga
Sul e Norte e TaguaPark), Samambaia, Ceilândia, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Área Central.
A SSP vem fazendo um acompanhamento estreito do cronograma por meio da Assessoria de Gestão
Estratégica e Projetos – AGEPRO, da Subsecretaria de Modernização e Tecnologia – SMT junto à contratada que, por sua vez,
está focada em concluir o diagnóstico de todos os equipamentos que foram instalados. Até fevereiro de 2016, a empresa
apresentará relatório de custo necessário à reposição de equipamentos por CMR vistoriada e também irá formalizar
recomendações de alterações que sejam necessárias no Projeto. Das 835 câmeras que compõem o projeto, 512 já estão
instaladas.
Obras de Ampliação da PFDF
Foi concluída a 18ª medição e encontra-se aguardando a realização da 19ª. Todavia, em virtude da
superveniência que impulsionou à necessidade de implantação de um sistema de drenagem subsuperficial, as obras
encontram-se com execução de em torno 85%, o que deverá ser validado pela Caixa Econômica Federal na próxima medição.
Em virtude dos prazos legais de recebimento da obra, deverão ainda ser considerados 15 dias para recebimento provisório e 90
dias para o definitivo, perfazendo um total de 105 dias após o prazo da execução contratual. Por outro lado, a SSP vem
realizando o acompanhamento e a fiscalização para cumprimento do contrato pactuado e a entrega da obra no prazo previsto.
A expectativa de conclusão da execução (contratual) da obra estava prevista para 26/12/2015, mas a efetiva entrega da obra
para ocupação e, consequentemente, o aceite dos termos de recebimento provisório e definitivo, ocorrerá somente após o
cumprimento dos prazos legais. Foi reprogramada para 09/04/2016.

Imagem 1: Obra PFDF

Obras de Ampliação do CDP
As obras de ampliação do Centro de Detenção Provisória – CDP, no Complexo Penitenciário da Papuda,
permitindo o acréscimo de 400 vagas, foram concluídas em 15/12/2015, em condições de ocupação. Porém, foram detectados
pequenos defeitos e vícios, os quais não influenciam substancialmente na utilização do prédio. Todavia, a empresa foi
notificada para o devido saneamento, com prazo para 15/01/2016, sendo acompanhada pela engenharia da SSP. Quanto ao
pagamento, a última parcela será objeto de medição pela Caixa Econômica Federal, para a liberação total do contrato. Após o
saneamento das pendências previstas para 15/01/2016, será oficiado à SEJUS para a transferência definitiva do prédio.

Imagem 2: Obra CDP

As obras de construção de Unidades do Sistema Penitenciário (Penitenciária Feminina do Distrito Federal –
PFDF e Centro de Detenção Provisória – CDP) visam a criação de 400 vagas em que cada unidade, perfazendo 800 vagas,
com objetivo de diminuir o déficit do complexo penitenciário do DF, melhorando as condições de acomodação do internos e
internas. Cumpre ressaltar que mesmo com a transferência do Sistema Penitenciário para SEJUS, a SSP ficou responsável
pela finalização da execução das obras.
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Aquisições importantes
As ações abaixo discriminadas foram de suma importância para o atingimento dos objetivos propostos pela
SSP, bem como colaboraram para prestação de um serviço eficiente à população do Distrito Federal.
Tabela 5 – Outras Aquisições
Descrição

Região Administrativa
RA XIV
São Sebastião

Realizada
100%

Aquisição de Sistema de Análise Estatística Espacial desktop e web (licenças de
uso software) e Licença de uso da solução Web Gis com Customização para o
sistema de análise estatística espacial, WEB GIS GESTÃO

Distrito Federal

62%

Aquisição de lancha visando o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros.

Distrito Federal

-

Em andamento

RA I
Plano Piloto

100 %

Concluída

Prestação de serviço referente a testes de segurança em elevadores, aquisição de
modulo de expansão de memória, de 16gb, Impressora multifuncional, micromotor
de bancada;

RA I
Plano Piloto

100 %

Concluída

Aquisição de materiais nas seguintes áreas: Pericias – PCDF; Aparelhamentos
das Delegacia- PCDF; Reaparelhamento Centro de Integrado Atendimento e
Despachos – CIADE/SSP; Esporte à Meia Noite; Picasso não Pichava;

Viaturas Técnicas

Viaturas Administrativas

Kits de Identificação Humana

Computadores Desktop

Banheiros Químicos

Tendas

Cursos de Música

Oficina de Artes Cênicas

Veículos tipo Mini Van

Materiais Multimídia

Artigos esportivos

Equipamentos tecnológicos de biociência;

Kits de identificação humana

Distrito Federal

-

Em andamento

Ampliação da oficina de panificação situada no complexo prisional da papuda.

Realização de Cursos de Gestão (Projetos, Analise Criminal, Educação, Docência
no Ensino Superior e Segurança Pública); MBA (Gestão de Pessoas); Clínica
Psicodinâmica do Trabalho e Gestão do Estresse; total de capacitados: 294 com
abrangência da CBMDF, PCDF, PMDF e SSP.

Estágio
Concluída
Em andamento

Operações de Segurança Pública Realizadas
Durante o exercício de 2015, a SSP/DF planejou e executou as seguintes ações integradas de segurança
pública, com a finalidade de promover a segurança da população durante os eventos que ocorreram em datas comemorativas e
em ações específicas de repressão ao crime no Distrito Federal, tais como: Carnaval 2015, Via Sacra no Morro da Capelinha,
Aniversário de Brasília, Festa de Pentecostes, sinistro nas adutoras da CAESB, Desfile de 7 de setembro, Brasil Seguro, ENEM,
e Dia de Finados.
Atividades Realizadas pelo Núcleo de Acompanhamento e Avaliação Operacional – NUAVOP
Tabela 6 – Atividades NUAVOP
Acompanhamentos

Quantidade

Assembleias e Manifestações Públicas

124

Coordenação de Segurança de Área – CSA

35

Eventos Carnavalescos

19

Eventos Esportivos

54

Eventos Religiosos

13

Exposições, Conferências e Congressos

14

Operação Segurança Integrada

16
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Acompanhamentos

Quantidade

Outros Eventos

58

Shows Diversos

19

Levantamentos Operacionais

2

Total

354

Atividades Realizadas pela Central Integrada de Atendimento e Despacho – CIADE
Tabela 7 – Atividades CIADE
Atividades

Quantidade

Chamadas Emergenciais atendidas CIADE -190/193/199 (SGO)

3.246.128

Chamadas não atendidas

1.145.534

Ocorrências geradas pela CIADE (SGO)

458.374

Solicitações de Gravações Telefônicas

22

Solicitações de Cópias de Ocorrências

380

Veículos furtados divulgados e cadastrados (PCDF)

6.719

Veículos roubados divulgados e cadastrados (PCDF)

5.249

Veículos localizados divulgados e cadastrados (PCDF)

8.835

Solicitações de remoção de corpos (rabecão IML)

2.928

Divulgação de pessoas desaparecidas (PCDF)

1.467

Notificação para captação de córneas – HBB (CENTRAL DE CAPTAÇÃO)

1.002

Principais Resultados da Segurança Pública no DF





Menor índice de homicídios nos últimos 22 anos: 21,5 (taxa por 100.000 habitantes);
Redução de 11,4% no número de homicídios (comparado ao ano de 2014);
Redução de 15,4% no número de crimes contra o patrimônio (comparado ao ano de 2014); e
Menor índice de mortes no trânsito desde 1995 (taxa por 100.000 habitantes).

Objetivo Específico: 002 – Preparar e coordenar ações de segurança pública, visando à recepção de grandes
eventos no Distrito Federal.
Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade de Índice Mais Apurado
Medida
Recente
em

Periodicidade
Resultado
de Apuração

1179 Servidor capacitado

Pessoa

10

31/12/2010

Anual

1300 Equipamento adquirido

Unidade

30

31/12/2010

Anual

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

1.500

4.200

4.200

4.200

Alcançado

4.900

9.714

18.166

8.984

Desejado

500

1.000

800

100

Alcançado

739

1.558

3.639

1.136

Fonte da
Informação
SSP

SSP

Capacitação
A longo do ano foram capacitados aproximadamente 8.850 servidores, por meio de diversos cursos de
aperfeiçoamento e especialização, presencial e à distância, com temas que se correlacionam com as atividades profissionais da
pasta, dentre os quais destacam-se: Curso de Gerenciamento de Incidentes Críticos, Curso de Investigação de Assuntos
Internos/Corregedoria, Curso de Técnicas Básicas de Investigação Criminal, Curso de Instrução de Escolta Motorizada, Curso
de Investigação de Homicídios e Drogas Ilegais, I Workshop Mulheres da Segurança Pública, Workshop Internacional sobre
Indicadores do Pacto pela Vida, Capacitação de Atendentes da CIADE e outros.
Outras ações
Indicações, por meio da articulação com os órgãos de segurança pública, vinculados a esta Secretaria, para 41
cursos, inclusive em outras unidades federativas, a exemplo dos cursos: Lavagem de Dinheiro – FBI; Superior de Polícia e
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Estratégia (ESG/CSUPE/2015); Perícia Necropapiloscópica; Gestor de Unidades de Combate às Drogas – DEA; Elaboração de
Projeto Básico e Termo de Referência; Licitações e Contratos; Prevenção de Roubos em Coletivos; Segurança nas Escolas;
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência; Bolsas de Inglês; Curso de Combate a Emergências de Vazamentos de
Hidrocarbonetos; Curso de Defesa Contra Armas Improvisadas de Destruição em Massa (IWMD); Protocolo ILB; Curso de
Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional; Curso Integrado de Instrutor de Tiro; Curso de Gestão de Ações
Integradas; Curso de Inteligência de Sinais; Curso Sobre Investigação, com Perspectiva de Gênero, de Crimes de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Resultado: 156 servidores capacitados.
Órgãos envolvidos: Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, Secretaria Especial para Grandes
Eventos - SESGE, Escola Superior de Guerra – ESG e Escola de Governo do Distrito Federal – EGov.

Objetivo Específico: 003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito Federal com ações que visam garantir
custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e ressocialização, bem como reduzira reincidência
criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.
Indicadores:
Denominação do indicador
Média de presos assistidos em
estabelecimentos penais
Déficit de vagas no sistema
1048
penitenciário
1047

Índice
Desejado em
Unidade
Periodicidade
Fonte da
Mais Apurado Em
Resultado 2012
2013 2014 2015
de Medida
de Apuração
Informação
Recente
Desejado 11.699 13.019 14.339 15.659
Preso
9.858 31/12/2011
Anual
SESIPE/SSP
Assistido
Alcançado 11.106 12.434 13.434
Desejado 3.097 2.297 1.797 1.297
Unidade 3.897 31/12/2011
Anual
SESIPE/SSP
Alcançado 4.513 5.808 6.061
-

Por meio do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, a Subsecretaria do Sistema Prisional – SESIPE
passou a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, sendo essa
Secretaria a responsável pelo atingimento do Objetivo Específico 3, bem como, pela atualização dos indicadores acima
mencionados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6226 PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL DESÉSA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

6093 - DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE
6193 - AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS
DESASTRES
TOTAL DO PROGRAMA 6226

34.500

0

0

0

30.000

0

0

0

135.000
199.500

0
0

0
0

0
0

Objetivo Específico: 001 – Realizar o mapeamento de todo o território do Distrito Federal visando identificar as
áreas de risco, propor medidas estruturais e não estruturais às Unidades Administrativas e com isso sugerir critérios
de ocupação do solo prevenindo danos e prejuízos provocados por desastres naturais e/ou antropogênicos. (Nova
redação, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013).
Indicadores:
Denominação do Indicador
1229 Taxa de mapeamento das
áreas de risco do território do
DF

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
%

-

Apurado
em
-

Desejado Em
Periodicidade de
Resultado
Apuração
2012 2013 2014 2015
Desejado
74
100
Anual
14
40

Fonte da
Informação
SSP
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Objetivo Específico: 002 - Preparar a comunidade do Distrito Federal para ocorrência de emergências e desastres
fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de
planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização na área
de defesa civil. (Nova redação, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013).

Indicadores:
Denominação do Indicador

Apurado
em

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

1230 Quantidade de cidadãos
preparados para a
prevenção de desastres

Unidade

1.586

31/12/2010

Periodicidade de
Resultado
Apuração
2012
Anual

Desejado em
2013

2014

Fonte da
Informação

2015

Desejado 3.336 5.786 8.936 12.786
Alcançado 3.503 10.534 13.452 116

SSP

Em razão da escassez de receita, foram contingenciados e reprogramados os créditos orçamentários previstos
para as ações do programa de Prevenção Gestão do Risco e Resposta a Desastres, não sendo possível a execução das
mesmas nos moldes das previsões iniciais. Os objetivos de capacitação também ficaram em patamares mais modestos, tendo
em vista que a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil – SUPROD passou por um processo de reestruturação, com efeitos
negativos no contingente de servidores.
Por meio de interface com outras ações e parcerias, destacam-se as seguintes ações da SUPROD, com foco no
atendimento dos objetivos:
 No decorrer de 2015 a SUPROD concluiu o mapeamento das áreas de risco do DF. Foram visitadas as 36
Regiões Administrativas, sendo que em 18 foram encontradas áreas de risco, chegando a um total de 4.960 residências nestas
condições.
 Foram realizados quatro Cursos Básicos de Defesa Civil, com um total de 96 capacitados, e um Curso de
Sistema de Comandos de Incidentes, com 20 capacitados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8431 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
4083 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E
SOCIAIS
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
544.000
544.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
155.500
152.307
155.500

152.307

LIQUIDADO
152.307
152.307

1.431.000

0

0

0

1.975.000

155.500

152.307

152.307

No que tange ao programa Reintegra Cidadão, em virtude da edição do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de
2015, transferiu-se parte deste programa à SEJUS, com a consequente realocação de recursos àquela pasta.
Programas Comunitários e Sociais
No presente momento, existem quatro convênios sendo executados. Os mesmos têm o prazo de vigência para
26 de dezembro de 2015. Não obstante, para todos foi solicitada formalmente a ampliação do prazo. Segundo informações no
SICONV, os pleitos estão sendo avaliados pela entidade concedente.
Tabela 8 – Informações Complementares sobre os Convênios
Número/nome do Convênio
776.985 /2012 – Esporte à Meia Noite

Objeto
Expansão de núcleos do Esporte à Meia
Noite

776.988/2012 – Projeto Pátria Amada

Oficinas de teatro

778. 776/2012 – Picasso Não Pichava

Expansão de 04 núcleos do Picasso não
Pichava

778.783/2012 – Segurança com

Cidadania

Projetos para Segurança com cidadania.

Valores do Convênio
DF: R$ 2.992
MJ: R$ 285.257
DF: R$ 1.560
MJ: R$ 145.884
DF: R$ 12.280
MJ: R$ 1.204.025
DF: R$ 3.490
MJ: R$ 315.324

Execução
Execução em torno de
77%.

Execução em torno de
84%.

Execução em torno de
90%.

Execução em torno de
77%.
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Ao longo do período, no Projeto Esporte à Meia Noite, foram desenvolvidas atividades em 10 núcleos, nas
seguintes Regiões Administrativas: 1) Ceilândia; 2) Estrutural; 3) Gama; 4) Itapoã; 5) Jardim Roriz (Planaltina); 6) Vila Buritis
(Planaltina); 7) Samambaia; 8) Santa Maria; 9) São Sebastião; e 10) Sobradinho II. De acordo com os dados fornecidos pela
Gerência de Programas de Prevenção à Violência e à Criminalidade, estão sendo atendidas 500 pessoas, em média,
mensalmente.
No Projeto Picasso Não Pichava, seis Núcleos estão em funcionamento nas seguintes Regiões
Administrativas: 1) Planaltina; 2) Cruzeiro; 3) Itapuã; 4) Gama; 5) Ceilândia; e 6) Estrutural. Por motivos de conveniência e
oportunidade, as ações do Pátria Amada foram condensadas às atividades do Picasso.
O projeto Segurança com Cidadania continua em execução e o Intervalo Cultural não vem sendo realizado,
uma vez que não está relacionado a nenhum convênio. De acordo com os dados fornecidos pela Gerência de Programas de
Prevenção à Violência e à Criminalidade, estão sendo atendidas, em média mensal, 80 pessoas.
Para todos os convênios foram solicitadas ampliações da vigência, sendo que o pleito está em processo de
avaliação pelo Ministério da Justiça.

PROGRAMA: 6008 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0001 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIALDISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2635 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
4052 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL
0001 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDFPCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
1156 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6974 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIALDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6008

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

1.610.000

621.934

592.979

589.543

1.610.000

621.934

592.979

589.543

3.219.000

3.349.500

3.284.224

3.234.757

3.219.000

3.349.500

3.284.224

3.234.757

1.800.000

1.418.400

1.418.400

1.157.411

1.800.000
144.408.383

1.418.400
78.665.122

1.418.400
77.980.005

1.157.411
77.931.707

144.408.383

78.665.122

77.980.005

77.931.707

7.505.027

3.384.226

3.224.710

3.224.710

7.505.027
19.543.049

3.384.226
24.927.444

3.224.710
24.561.350

3.224.710
22.971.861

19.543.049

24.927.444

24.561.350

22.971.861

178.085.459

112.366.626

111.061.668

109.109.989

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Ao longo do exercício de 2015 foi desenvolvido o processo de formulação da estrutura programática do PPA
da Secretaria que compreendeu basicamente duas fases:
I - Qualitativa: (i) definição do Programa e Objetivos Específicos: o programa principal da Secretaria,
“Segurança Pública com Cidadania”, anteriormente batizado pela SEPLAG de “Pacto pela Vida”, bem como os seis Objetivos
Específicos a ele vinculados, originaram-se em Oficina de Trabalho realizada na Residência Oficial de Águas Claras – ROAC no
último decêndio de maio. O resultado desta Oficina, intitulado “Carteira de Programas e Projetos Estratégicos do GDF” foi
validado pelo Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública e pelos dirigentes máximos das Forças de Segurança; (ii) as ações
orçamentárias e não orçamentárias originaram-se do cruzamento das ações do PPA 2012-2015 com as novas propostas de
todas as unidades da SSP. Tais propostas foram levantadas utilizando a técnica de “Árvore de Problemas”, uma das
ferramentas da metodologia do “Modelo Lógico” criada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA e pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, do Governo Federal. O processo foi coordenado pela Assessoria de
Gestão Estratégica e Projetos – AGEPRO, em estreita colaboração com a Gerência Financeira – GEFIN/SUAG.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

895

Relatório Anual de Atividades 2015 – SSP

II - Quantitativa: definição das metas físicas das ações (produtos a entregar), bem como dos recursos
orçamentário-financeiros necessários à implementação dos programas e ações previstos, tendo como limite os tetos
orçamentários informados pela SEPLAG para o quadriênio 2016-2019.
Destacamos como perspectiva para 2016 (I) a instituição de um Comitê Executivo Operacional que será
responsável pela implantação das medidas emergenciais de reestruturação da Central Integrada de Atendimento e Despacho
com vistas a agilizar o atendimento emergencial a população, pois a excelência nos serviços prestados por esta Unidade é
fundamental para o atingimento dos objetivos do Programa Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida; (II) a conclusão e
implementação do Planejamento Estratégico; (III) a intensificação de ações operacionais e de inteligência com foco na redução
dos crimes contra o patrimônio; (IV) preparação das operações integradas de segurança para os jogos das Olimpíadas 2016
que ocorrerão em Brasília, com a presença das agências que atuarão durante o grande evento; (V) Implementação da CartaConsulta para contratação de operação de crédito externo no segmento de “Segurança Cidadã” junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID; e (VI) Criação da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios do DF.
Diante de tais considerações, entendemos que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social
atingiu os objetivos propostos para o exercício de 2015, uma vez que as metas de redução dos principais indicadores
monitorados por esta Secretaria (CVLI e CPP), foram plenamente alcançadas graças ao trabalho harmonioso e responsável das
forças integrantes do sistema de segurança pública do Distrito Federal.
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17.1. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.103

A Polícia Militar do Distrito Federal está constitucionalmente inserida no contexto da estrutura estatal de
Segurança Pública. O art. 144 da Constituição Federal trata da Segurança Pública e assim dispõe acerca da polícia militar:
“Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I. Polícia federal;
II. Polícia rodoviária federal;
III. Polícia ferroviária federal;
IV. Polícias civis;
V. Polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
Atualmente a Lei º 12.086/2009 trata da organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo
regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.165/2010, e pelo Decreto Distrital nº 31.793/2010, onde define-se ao Alto Comando
composto pelo Comando Geral, Sub-comando Geral Chefe do Estado Maior e seis Departamentos, e ainda define toda a
estrutura da Corporação.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

341

3.805

-

9.662

13.808

468

-

-

-

468

Órgãos Estaduais

01

-

-

-

01

Órgãos do Governo Federal

178

-

-

-

178

Subtotal (Força de Trabalho)

988

3.805

-

9.662

14.455

(-) Cedidos para outros órgãos

647

-

-

-

647

Total Geral

341

3.805

-

9.662

13.808

Efetivos (Quadro do GDF)
Órgãos do GDF
Requisitados

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0032 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAR
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PMDF.-DISTRITO FEDERAL
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
9511 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDFDISTRITO FEDERAL
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
4189 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE PM
TOTAL DO PROGRAMA 6217

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
550.000

80.000

80.000

80.000

50.000

80.000

80.000

80.000

10.407.082

29.122.004

1.371.508

1.148.131

10.407.082

29.122.004

1.371.508

1.148.131

150.000

0

0

0

100.000

0

0

0

11.207.082

29.202.004

1.451.508

1.228.131
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Objetivo Específico: 004 – Aumentar a segurança no Distrito Federal, utilizando-se de tecnologia de ponta, e com
o uso de modernos equipamentos e do trabalho desenvolvido por Policiais Militares altamente capacitados.
Indicadores:
Denominação do indicador
1051
1181

Tempo resposta
Número de viaturas em
condições de atendimento/
patrulhamento

Unidade de Índice Mais
Apurado em
Medida
Recente
Minuto
Unidade

12,3
430

31/12/2010
31/12/2010

Periodicidade
De Apuração

Resultado

Mensal
Turno de
serviço de 24
horas

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

4,50

11,5

11

10,5

Alcançado

12,8

11,36

11:58

8,3

Desejado

450

470

490

510

Alcançado

752

532

704

953

Fonte da Informação
PMDF
Mapa de controle de
viaturas do DOP

Fonte; SIGGO/Análise Criminal/DOP-PMDF

Nos programas de trabalhos acima, face ao déficit orçamentário apresentado pelo Governo do Distrito Federal
em todas as suas despesas, principalmente de pessoal e dos serviços continuados, em decorrência da frustração de recita para
o exercício, a Corporação conseguiu realizar despesas apenas com receitas próprias de sues convênios conforme pode ser
visto no quadro acima, assim, a PMDF utilizou os recursos para a locação de imóvel para instalação da sede do 1º
BPTRAN/PMDF (Batalhão de Policiamento de Trânsito da PMDF) e ainda adquiriu equipamentos 125 etilômetros para uso nas
ações repressivas e preventivas de transito, a fim de inibir o consumo de álcool antes de dirigir no Distrito Federal, com o
escopo de diminuir os índices de acidente de trânsito no DF inclusive sobretudo os que resultam em morte.

Objetivo Específico: 005- Proporcionar segurança adequada a grandes eventos, por meio da utilização de
modernas técnicas operacionais, emprego do policiamento ostensivo e de tecnologia de ponta, estando em
condições de fazer frente a possíveis atos terroristas.
Indicadores:
Denominação do Indicador
1049

Efetivo diário empregado no
policiamento ostensivo

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
Unidade

3.000

Apurado em
31/12/2010

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
Diária
Alcançado

2012
3.000

Desejado em
2013 2014
4.000 4.500

2015
4.000

2.957

3.100

3319

2.924

Fonte da Informação
Seção de Planejamento do
Departamento Operacional –
Mapa de Efetivo Diário

Fonte: SIGGO/DOP-PMDF

As realizações demonstradas acima contribuíram para o alcance proposto nos objetivos específicos, frisando
que a locação de imóvel para a sede do BPTRAN possibilitou melhores condições de trabalho para os Policiais Militares
daquela Unidade Policial Militar, o que impactou diretamente a atividade realizada pelos servidores que se sentiram valorizados
e parte do processo policial, nos grandes eventos ocorridos. No que tange aumento da sensação de segurança na malha viária
do DF, sobretudo nas adjacências dos grandes eventos, pôde ser observado claramente nas cerimônias de posse dos chefes
do poder executivo Distrital e Federal, e outros eventos de grande porte realizados na Capital Federal.
A aquisição de equipamentos de etilômetros possibilitou a melhoria do processo finalístico daquela unidade,
aumentando sensivelmente a efetividade dos serviços prestados à sociedade brasiliense, garantido a segurança do público
presente na malha viária adjacente a estes eventos. Cabe aqui ressaltar que o legado deixado pela Copa do Mundo de 2014,
serviu como parâmetro para as ações realizadas na Capital Federal a partir de então. O modelo de gestão de eventos e a
tecnologia utilizada foram inteiramente disponibilizados para execução das ações de prevenção nos eventos exitosos que
ocorreram posteriormente, sendo empregados também nas ações de prevenção desenvolvidas para devolver a sensação de
segurança à sociedade brasiliense. Cabe lembrar também que as ações desenvolvidas pela Corporação durante a copa do
mundo de 2014 na Capital Federal, renderam elogios, inclusive de organismos internacionais e dentre eles a ONU. Convém
ainda ressaltar, que em 2015, Brasília recebeu a visita de uma comitiva de Policiais do Chile, os “Carabineiros” que vieram aqui
para buscar informações de como a PMDF desenvolve as atividades policiais que possam ser empregadas na Copa América de
2015.
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Objetivo Específico: 006- Ampliar o atendimento à comunidade brasiliense, por meio dos projetos sociais
desenvolvidos pela Polícia Militar, buscando melhoria no inter-relacionamento entre polícia e comunidade.
Indicadores:
Unidade de
Medida

Índice mais
Recente

Apurado em

Periodicidade
de Apuração

Número de reuniões
comunitárias com participação
da Polícia Militar

Unidade

4

31/12/2010

Mensal

Número de palestras
desenvolvidas por Policiais
comunitários

Unidade

Denominação do Indicador
1182

1183

20

31/12/2010

Resultado

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

Desejado

10

15

350

400

Alcançado

396

420

240

400

Desejado

30

40

250

300

Alcançado

53

388

75

300

Fonte da
Informação

Mensal

Sistema
DITEL
Relatórios
das
Unidades

FONTE:SIGGO/CPCDH-PMDF

1.1. Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD
O PROERD é uma adaptação brasileira do programa norte-americano D.A.R.E. – Drug Abuse Resistance
Education, surgido em 1983, desenvolvido e aplicado pelo Departamento de Polícia e o Distrito Escolar Unificado da cidade de
Los Angeles/EUA. No Brasil, o programa foi implantado em 1992 pela Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, e hoje é
adotado em todo o Brasil.
A Polícia Militar do Distrito Federal trabalha com o programa desde o ano de 1998 nas escolas da rede pública e
particular de ensino do Distrito Federal e adota os três currículos:
– PROERD para Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental;
– PROERD para 5º e 7º anos do ensino fundamental;
– PROERD para pais e responsáveis.
Neste programa, pedagogicamente estruturado em lições e com uma linguagem acessível às faixas etárias a
que se destina, há uma variedade de atividades interativas que permitem o aprendizado cooperativo, ministradas
obrigatoriamente por um policial militar fardado, que além da presença física em sala de aula como educador social, tem ainda
a oportunidade de fortalecer o trinômio: Polícia Militar, Escola e Família. Dessa forma, propicia a formação de uma rede
protetiva crescente contra as drogas (lícitas e ilícitas), e possibilita a conscientização sobre possibilidades saudáveis para os
estudantes e familiares a lidarem com os diversos temas vivenciados na fase do desenvolvimento ora experimentado, no ano
de 2015 foi aplicado conforme as informações contidas nos quadros abaixo elencados.
Atendimento para Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 3º ano), de 5º a 7º anos:
1º e 2º Semestre
Escolas Públicas Atendidas
Escolas Particulares Atendidas
Total de Escolas
Palestras
Prevenção e Repressão as Drogas – PRD (CFP IV e CAEP)*
Quantitativo de Espectadores
*CFP – Curso de Formação de Praças; CAEP – Curso de Altos Estudos para Praças

Público
108
66
174
18
-

17.303
2.779
910
20.992

O PROERD atendeu, no ano de 2015 um quantitativo de 20.992 pessoas.
1. 2. Programa de Educação Ambiental Lobo Guará
As ações desenvolvidas pelo Programa de Educação Ambiental Lobo Guará no ano de 2015, ocorreram de duas
formas, a saber:
a) Teatro Lobo Guará: O grupo de teatro é um dos currículos do Programa de Educação Ambiental e se
desenvolve prioritariamente, com a apresentação de peça teatral aos alunos do Ensino Fundamental (crianças de 7 a 12 anos)
de escolas públicas e particulares do Distrito Federal e, em excepcional, nos eventos sociais ou campanhas educativas. O foco
dessa ação é a prevenção da prática de crimes ambientais onde aborda temas relacionados com tráfico de animais silvestre,
contrabando e maus tratos de animais, caça e pesca predatória e queimadas, utilizando-se da prevenção primária por meio da
conscientização e participação dos alunos e crianças na preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
b) Curso de Guardiões Ambientais: O Curso, segundo currículo do Programa, é destinado aos alunos do 5º
ano do ensino fundamental, com o intuito de proporcionar a prevenção aos crimes ambientais, bem como proporcionar
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atividades que levarão o aluno a pensar e criar novos desafios e novas experiências com a preservação e conservação do meio
ambiente sustentável. O programa é desenvolvido em 13 horas aulas, sendo 09 horas aulas expositivas (englobando atividades
extraclasse e diversificadas), 02 horas aulas práticas (passeio a uma área ecológica), 01 hora aula para a apresentação da
Peça Teatral do Programa e 01 hora aula para a culminância da formatura do Curso. Durante o programa são abordados temas
relacionados ao meio ambiente, biodiversidade, cadeia alimentar, fauna, flora, desmatamento e reflorestamento, tráfico de
animais silvestres, crimes ambientais, importância da água, lixo, os 5 “R” (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e
mudança de atitude frente ao meio ambiente.
Produção Anual do Teatro Lobo Guará
Escolas Públicas Atendidas
Escolas Particulares Atendidas
Eventos Sociais Atendidos
Total de Apresentações Teatrais
Quantitativo de Espectadores

66
25
26
162
31.771
Produção Anual do Curso de Guardiões Ambientais

Escolas Públicas Atendidas
Escolas Particulares Atendidas
Quantitativo de Turmas do 3º Ano Fundamental
Quantitativo de Turmas do 4º Ano Fundamental
Quantitativo de Turmas do 5º Ano Fundamental
Quantitativo de Turmas do 6º Ano Fundamental
Quantitativo de Alunos Formados

14
03
01
01
56
01
1.277

O Programa Ambiental Logo Guará atendeu no ano de 2015 um quantitativo de 33.048 pessoas.
1.3. Grupo de Prevenção e Educação para o Trânsito – Teatro Rodovia
Ações desenvolvidas pelo Grupo de Prevenção e Educação para o Trânsito (Teatro Rodovia) durante o ano de
2015, que desenvolve o projeto educativo de trânsito através de espetáculo teatral nas Escolas Públicas e Particulares do
Distrito Federal para os alunos do 1º ao 5º Ano do ensino fundamental e em eventos sociais, além de apresentação do teatro de
rua em campanhas educativas com uso de personangens alusivos aos temas relacionados ao trânsito (cinto de segurança, uso
correto da cadeirinhas, faixa de pedestres, uso correto da via, uso do aparelho celular, entre outros), tendo como público alvo
pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e usuários da via em geral.
Grupo de Teatro Rodovia
Escolas Públicas Atendidas
Escolas Particulares Atendidas
Campanhas Educativas e Outros Eventos
Total de Apresentações
Público Total

Quantidade

Público Atendido

54

23.568

13

3.906

19

9.486

123

36.960
36.960

O Grupo de Prevenção e Educação para o Trânsito (Teatro Rodovia) atendeu no ano de 2015 um quantitativo
de 36.960 pessoas.
1.4. Educação para Cidadania e Segurança – EDUCS/PROVID
O Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica – PROVID, que surgiu em substituição ao
Programa EDUCS, é uma estratégia de policiamento baseado na filosofia de polícia comunitária, com a abordagem orientada
para a solução do problema de violência doméstica, atuando na prevenção e enfrentamento desse problema de forma integrada
com demais órgãos e instituições que executam as políticas públicas de proteção à família e combate à violência doméstica,
com ações de prevenção primária e secundária, dividido nos seguintes eixos orientadores:
a) Prevenção Primária: Ações de campanhas voltadas para prevenção à violência doméstica, em especial
ações educativas;
b) Prevenção Secundária: Intervenção, acompanhamento e monitoramento nas famílias em contexto de
violência doméstica e familiar, por meio de policiamento ostensivo, visitas solidárias e comunitárias;
c) Articulação em Rede: Objetiva encaminhar e divulgar aos envolvidos no contexto de violência doméstica as
políticas públicas e ações disponíveis na comunidade e órgãos governamentais para interromper o ciclo da violência.
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O PROVID atualmente é regulamentado na corporação pela Portaria PMDF Nº 985, de 17 de novembro de
2015, que revogou portaria anterior de nº 926 de 24 de outubro de 2014.
Diante da situação, e em conformidade com a iniciativa estratégica do item 11.3.3 do Planejamento Estratégico
2011-2022 da Corporação, desde o início do ano vem sendo implementado gradativamente o policiamento em algumas
unidades policiais militares, estando em plena execução atualmente em 10 (dez) unidades: 2º BPM (Taguatinga), 4º BPM
(Guará), 10º BPM (Ceilândia), 9º BPM (Gama), 11º BPM (Samambaia), 13º BPM (Sobradinho) 14º BPM (Planaltina), 21º BPM
(São Sebastião), 26º BPM (Santa Maria) e 27º BPM (Recanto das Emas), realizando todas as atividades estabelecidas na
portaria.
Produtividade
Palestras Ministradas

52

Participação em Reuniões Comunitárias

148

Visitas Solidárias e Comunitárias às Famílias em Contexto de Violência Doméstica

6.669

O PROVID atendeu no ano de 2015 um quantitativo de 6.669 visitas solidárias e comunitárias às famílias em
Contexto de Violência Doméstica.
1.5. Divisão de Polícia Comunitária – DPCOM
O Programa Segurança Comunitária foi implantado pelo Decreto nº 24.316, de 23 de dezembro de 2003,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 249, de 24 de dezembro de 2003, que também dispôs sobre a criação do
Conselho Deliberativo de Segurança Comunitária, constituídos por representantes dos segmentos vinculados ao sistema de
segurança pública e defesa social e outros setores públicos do Distrito Federal.
No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal foi criada a Assessoria de Polícia Comunitária, no ano de 2009,
subordinada ao Estado Maior, dando origem em 2010 ao Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar do
Distrito Federal, institucionalizado pelo Decreto Distrital nº 31.793, de 11 de junho de 2010, composto pela Divisão de Polícia
Comunitária, Divisão de Direitos Humanos e a Divisão de Programas e Ações Sociais.
Público Atendido em 2015
Cursos
Reuniões Comunitárias com a Participação da PMDF
Palestras Desenvolvidas por Policiais Militares
Curso de Promotor de Polícia Comunitária (PPMM e Comunidade)
Curso de Multiplicador de Polícia Comunitária
Total

Pessoas
210
74
32
30

346

1.6. Divisão de Direitos Humanos – DDH
A divisão é responsável pela pasta de Direitos humanos da corporação no atendimento ao público interno e
externo, no público interno estão inclusos os cursos de aperfeiçoamento, extensão e profissionalizante na disciplina Direitos
humanos e segurança pública, no público externo através de palestras, seminários, Fórum de direitos humanos e demais
demandas relacionadas à pasta.
Atendimentos em 2015
Atividades
Aulas para o curso CAEP/CAP/CFP
Exposição em comemoração aos 206 anos da PMDF
3ª Reunião de Enfrentamento à violência doméstica
Prevenção/Enfrentamento à Violência Doméstica
Total

Público
2.372
10.000
85
12.318
24.775

1.7. Equoterapia e Escola de Equitação
Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. No ano de
2015 houve um quantitativo de 3.924 atendimentos.
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A escola de Equitação é um programa social desenvolvido no Regimento de Polícia Montada, que tem como
objetivo a prevenção primária, gerando a socialização e interação comunidade/Polícia Militar, na modalidade equitação, porém
não houve atendimento no ano de 2015.
1.8. Quadro Síntese dos Atendimentos em 2015
Programa

Público Atendido
20.992

Programa Educacional de Resistências às Drogas - PROERD
Programa de Educação Ambiental - LOBO GUARÁ
Grupo de Prevenção e Educação para o Trânsito –TEATRO RODOVIA
Educação para Cidadania e Segurança - PROVID/EDUCS
Divisão de Polícia comunitária - DPCOM
Divisão de Direitos Humanos - DDH
Equoterapia e Escola de Equitação

33.048
36.960
6.669
24.775
3.924

Total
126.368
Obs.: Os dados coletados no presente relatório correspondem apenas aos programas sociais que estão devidamente regulamentados, seja por Lei, Decreto ou
Portaria.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Neste programa de trabalho não houve execução da despesa, face ao déficit orçamentário vivido pelo GDF em
2015, tendo sido cancelado todo orçamento do programa acima e suplementado em outros programas de trabalho de outros
órgãos. As despesas necessárias para o Colégio Militar Tiradentes foram realizadas com os recursos do FCDF (Fundo
Constitucional) inclusive o pagamento de professores e as despesas com o custeio da educação da Corporação.

PROGRAMA: 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- MANUTENÇÃO DA FROTA
OFICIAL - PMDF-DISTRITO FEDERAL
4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
0005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA - PMDF-DISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8765 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9584 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9685 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISPOLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6008
Fonte:SIGGO/DLF-PMDF

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
50.000

0

0

0

250.000
200.000

0
238.160

0
238.160

0
238.160

200.000
3.100.000

238.160
2.019.655

238.160
2.019.655

238.160
0

3.100.000
9.631.435

2.019.655
16.748.893

2.019.655
16.357.461

0
15.039.012

9.631.435
214.778

16.748.893
1.857.484

16.357.461
1.856.150

15.039.012
1.856.150

214.778
409.145

1.857.484
151.552

1.856.150
150.252

1.856.150
150.252

409.145
14.005.358

151.552
21.015.744

150.252
20.621.677

150.252
17.283.575

Foram gastos recursos com a manutenção de veículos o que desonerou um pouco as despesas de custeio da
manutenção realizada com recursos dos FCDF.
As despesas de custeio da assistência médica também foram contempladas com recursos da fonte 100 do GDF,
complementando também os recursos de custeio da assistência médica. Com relação a despesa com Folha de Pagamento,
houve um incremento devido a contratação de servidores civis em cargos comissionados com a finalidade de tirar os Policiais
Militares da atividade meio nos quarteis e coloca-los a disposição da sociedade na atividade de prevenção nas ruas, causando
oneração de despesa. Em virtude ainda da contratação destes servidores as despesas com os benefícios tiveram também um
incremento conforme pode ser visto no quadro acima, havendo também durante o exercício a necessidade de ser
suplementada.
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As despesas com a manutenção de serviços administrativos gerais realizadas com orçamento do GDF da forma
descrita acima auxiliou a Corporação em suas despesas de custeio da manutenção despesa esta que vem crescendo ano a
ano.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Corporação vem passando, ano após ano, por problemas quanto à elaboração de sua proposta orçamentária
principalmente no que tange aos recursos do FCDF o que tem gerado transtornos na gestão administrativa da PMDF. Tem sido
recorrente a proposta orçamentária sofrer cortes ainda nesta fase, além disso, os recursos sofreram bloqueios e
contingenciamentos não previstos em lei (trata-se de uma operação especial transferência constitucional obrigatória, portanto
não pode ser objeto destes contingenciamentos). Durante o exercício financeiro de 2015, a Polícia Militar do DF, teve aumento
em suas despesas de custeio administrativo em função do aumento dos serviços continuados. As despesas de custeio da folha,
custeadas com o FCDF aumentaram devido ao incremento do auxílio moradia pago aos servidores efetivos, o que deve ocorrer
ainda neste exercício, pois ainda há mais uma parcela a ser paga em setembro de 2016. As despesas de custeio da folha de
pagamento aumentaram também, por conta da contratação de servidores civis para atuarem na atividade meio nas Unidades
Policiais Militares. Com essa contratação, as despesas do grupo 1 (pessoal) também aumentaram, sendo necessário que
ambas fossem suplementadas. As despesas, de uma forma geral, vêm crescendo principalmente as do Grupo 3 (outras
despesas correntes) sobretudo com os inativos que aumenta a cada ano, com um número crescente de servidores pedindo
para ingressarem na reserva remunerada.
Com aumento dessas despesas, os investimentos da Corporação têm sido fortemente atingidos, ficando em
segundo plano os grandes investimentos estratégicos que afetam diretamente o processo finalístico e a segurança dos
servidores da instituição. Citamos aqui o sistema de comunicação da corporação e a renovação do EPI – Equipamentos de
Proteção Individual (colete balístico) que estão todos vencidos, ou seja, os Policiais Militares estão nas ruas desprotegidos, o
que afeta diretamente na qualidade dos serviços prestados à sociedade e a motivação da tropa. Para o exercício financeiro de
2016 os problemas de déficit orçamentários devem continuar. É praticamente inevitável que ao final do exercício financeiro de
2016 tenhamos que, novamente fazer uso do orçamento do exercício seguinte para honrarmos as despesas com a folha de
pagamento da Corporação. Outras despesas que devem ser acompanhadas de forma mais criteriosa pelo GDF são as
despesas de custeio da Manutenção, ou seja, os serviços continuados. As despesas de custeio com assistência médica vêm
aumentando recorrentemente merecendo desta forma uma atenção especial dos gestores e dos órgãos de planejamento e
orçamento do Governo do Distrito Federal.
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17.2. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.104

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às
atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, e ainda força auxiliar e reserva do Exército
nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5 o e 6o
do art. 144 da Constituição Federal, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à execução de serviços de
perícia, prevenção e combate a incêndios, de busca e salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros
nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a
preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Força de Trabalho Militares Ativos/Inativos
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Total

Com cargo em
comissão1

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Efetivos (Quadro do GDF)

106

2.009

-

3.877

5.992

Comissionados (Sem vínculo efetivo)1

05

-

-

-

05

-

190

-

-

190

111

2.199

-

3.877

6.187

-

240

-

-

240

111

1.959

-

3.877

5.947

Efetivos – PTTC (Militares Inativos)2
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos3
Total Geral

FONTE: GECOPE (Sistema de Gestão e Controle de Pessoal) do CBMDF – Dados de 31/12/2015.
1 - Com cargo em comissão (atividade meio): Militares na ativa do CBMDF e militares na inatividade que prestam serviço ao CIADE.
2 – Comissionados (Sem vínculo efetivo): Civis em cargo comissionado que prestam serviço ao CBMDF
3 - Cedidos para outros órgãos: Militares Agregados em outros órgãos conforme Decreto 88.777/1983

Militares inativos no exercício de 2015 e no anterior
Quantidade de Militares Inativos

Descrição
Militares Inativos
Fonte: SEPAG/DINAP

2014

Reserva

Reforma

Falecidos

2015

2.348

11

194

40

2513

Quantitativo de Instituidores de Pensão no Exercício de 2015 e no Anterior
Descrição
Instituidores de Pensão
Fonte: SEPAG/DINAP

Quantidade de Instituidores de Pensão
2014

Falecidos na Atividade

Falecidos na Inatividade

Excluídos

2015

888

5

32

-

925

Quantitativo de Beneficiários de Pensão no Exercício de 2015 e no Anterior
Quantidade de Beneficiários de Pensão

Descrição
Beneficiários de Pensão
Fonte: SEPAG/DINAP

2014

Incluídas no Exercício

Excluídas no Exercício

2015

1.641

87

39

1689

A Força de Trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sofreu em 2015 uma redução de 3% no
número de servidores ativos e de 32% no número de Militares do PTTC (inativos) em relação a 2014.
A prestação de tarefa por tempo certo, tratada no artigo 114 da Lei nº 12.086 de 6 de novembro de 2009 e
regulamentada por meio do Decreto Distrital nº 31.856 de 30 de junho de 2010, é a execução de encargo, incumbência, tarefa
ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo
bombeiro militar da inatividade que se encontre na reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as
regras estabelecidas na Portaria nº 39 de 21 de agosto de 2012, publicada no Boletim Geral nº 161 de 27 de agosto de 2012.
Os militares nomeados para a prestação de tarefa por tempo certo, em organizações do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal, destinam-se ao atendimento das atividades, de caráter voluntário e temporário, desde que inexista no
serviço ativo do CBMDF, pessoal militar habilitado e disponível para o exercício das seguintes atividades:
I - professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação;
II - administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia;
III - apoio e em complemento a atividade operacional; e
IV - realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, a critério do Comandante-Geral.
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB RESPONSABILI
DADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Objetivo Específico: 007 - Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-DISTRITO
FEDERAL
3175 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU
3419 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA
SEGURANÇA PÚBLICA
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
TOTAL DO PROGRAMA 6217

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.795.962

2.788.478

1.292.515

0

1.495.962

2.788.478

1.292.515

0

40.000

0

0

0

500.000

0

0

0

20.000

0

0

0

3.993.366

5.058.029

4.935.895

4.934.851

3.993.366
405.449

5.058.029
0

4.935.895
0

4.934.851
0

6.754.777

7.846.507

6.228.410

4.934.851

Em relação a ação 9510, cumpre informar que foram adquiridas 11 viaturas tipo UR (ambulâncias) com a junção
dos orçamentos distritais e federais, da seguinte maneira: Pelo FCDF no valor de R$ 1.604.269,41 e pelo GDF. no valor de R$
1.266.664,59.
Todo o montante do convênio com a Secretaria de Saúde não teve nenhuma execução por falta de repasse por
parte desta Secretaria. Tinha-se o orçamento, entretanto sem o reflexo financeiro.
Percebe-se na tabela de execução orçamentária e financeira que neste programa os gastos limitaram-se
àquelas ações obrigatórias, notadamente despesas com pessoal e majoritariamente as realizações no CBMDF foram custeadas
com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.
As principais realizações do CBMDF para cumprir o objetivo do programa foram:
 Inauguração do 7º Grupamento de Bombeiro Militar em Brazlândia;
 Inauguração do 10º Grupamento de Bombeiro Militar no Paranoá;
 Inauguração do 34º Grupamento de Bombeiro Militar no Lago Norte;
 Inauguração do 46º Grupamento de Bombeiro Militar em Taguatinga Sul (a instalação antiga servia a outra
unidade administrativa);
 Aquisição de 6 viaturas Auto Tanques;
 Aquisição de 10 viaturas tipo Moto Resgate;
 Aquisição de 10 viaturas tipo Auto Operacional de Fiscalização;
 Aquisição de 17 viaturas tipo Unidade de Resgate
 Contratação do serviço de manutenção de viaturas tipo Auto Bomba Tanque;
 Obra do 25º GBM - Águas Claras, com aproximadamente 84,42% concluído;
 Obra da nova Policlínica, aproximadamente 70% concluído;
Tais ações visam melhorar o serviço prestado pela corporação a sociedade, atendendo o objetivo do programa.
Os esforços no ano de 2015 resultaram em 109.212 atendimentos registrados pela CIADE/SSP até 31/12/2015, conforme
quadro a seguir:
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Atendimentos

2012

Administrativas
Busca e Salvamento
Combate a Incêndio Urbano
Combate a Incêndio Florestal
Atendimento Pré-Hospitalar
Acidente de Trânsito
Prevenções
Ocorrências Diversas
Total
Fonte: SEGEO/EMG

2013

7.537
2.156
4.527
6.238
34.168
19.336
2.249
4.953
81.164

8.229
1.728
3.966
4.391
26.864
16.049
1.252
13.452
75.931

Relatório Anual de Atividades 2015 – CBMDF
2014
2015
7.314
9.341
2.512
2.980
8.528
7.277
3.110
6.617
24.812
24.355
37.472
31.074
1.523
1.644
20.461
25.924
107.620
109.212

Foto do Atendimento de Ocorrência de Incêndio Urbano

Foto do Atendimento de Ocorrência de Incêndio Florestal

Fonte: CECOM

Aliado aos atendimentos emergenciais, o CBMDF desenvolve atividades preventivas relacionadas com a
segurança contra incêndio e pânico. A partir da adoção do enforque de retroalimentar o sistema de segurança, houve o
aumento no número de perícias e exames laboratoriais, conforme verifica-se no quadro a seguir:
Atividades
Vistoria para Alvará de Funcionamento
Vistoria para Habite-se
Outras Vistorias
Atendimento ao Público

2012

2013

2014

2015

1.625

2.424

2.236

785

565

484

1.411
585

1.310

1.112

809

1.894
15.276

14.556

11.610

14.428

Consulta Prévia

3.393

2.810

2.505

592

Projetos em Exigência e Aprovados

4476

3.291

3.135

1.669

Homologação de Certificado

3.505

3.747

4.166

4.094

190

132

268

615

50

51

100

161

1897

5.862

6.717

7.770

31.787

31.604

34.848

33.967

Perícias de incêndio
Exames laboratoriais químicos e elétricos
Outros atendimentos DESEG
Total
Fonte: DESEG/CBMDF
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Realização de Perícias

Fonte: CECOM

Indicadores:
Denominação do
Indicador
1052
1053
1184

Ocorrências
Atendidas
Tempo-Resposta
Incêndio
Unidade Mantida

Unidade
de Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

%

89

Minuto
Unidade

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2010
Anual
Alcançado

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

12,87

31/12/2010

Anual

80

31/12/2010

Anual

94
98,37
8
11
85
80

95
92,22
8
9,46
90
791

97
85
8
8,82
100
84

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

96
82
8
8,18
95
82

Fonte da
Informação
SEGEO/EMG
SEGEO/EMG
SELOF/EMG

1. Indicador ajustado na avaliação do PPA 2014

O indicador unidade mantida é definido pela relação percentual entre o número de unidades em funcionamento
e o número de unidades previstas na legislação, visando assim aferir a adequação da instituição à legislação vigente. Devido a
impossibilidade de realização de concurso público para a contratação anual de bombeiros, de acordo com os limites
estabelecidos no Anexo III da Lei 12.086 de 6 de novembro de 2009, e ainda a natural diminuição do efetivo, como esboçado no
quadro de pessoal inativo, houve a opção pela substituição de unidades operacionais provisórias edificadas no início da década
de 90 por novas, modernas e definitivas instalações, fazendo com que as metas progressivas ainda não tenham sido
alcançadas.
Em 31.12.2015 o índice alcançado pelo CBMDF foi de 74% com a inauguração de duas novas unidades 46º
GBM em Taguatinga Sul e o 34º GBM no Lago Norte. Assim, o número de unidades mantidas pela corporação em 2015 foi de
84 unidades.
O indicador ocorrências atendidas é a razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas pela
Corporação e o número de ocorrências que de fato foram atendidas pela Corporação. Até 31.12.2015 o CBMDF atendeu 85%
das ocorrências que lhe foram demandadas. Por sua vez, ao considerar apenas as ocorrências não atendidas por falta de
viatura, o índice de atendimento sobe para 98%.
A meta fixada para 2015 é atender 97% das ocorrências demandas. Desta maneira, em relação à meta, o índice
aferido foi de 85%. Um dos fatores que influenciaram este índice foi a participação do SAMU, tendo em vista que em 2015
recursos do CBMDF e do SAMU concorriam para o atendimento de ocorrências, situação que foi corrigida com a implantação
de um despacho único.
Em 2015 o índice aferido relativo ao tempo-resposta para incêndio foi de 8 minutos e 82 segundos, chegando
bem próximo à meta estabelecida para o ano. O resultado, embora maior do que alcançado em 2014, demonstra evolução ao
longo dos anos de aferição do indicador.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Não houve execução neste programa temático devido a remanejamento de dotação pela SUOP. Salienta-se que
era fruto de Emenda Parlamentar..

PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA
GDF.

Não houve execução neste programa temático devido ao contingenciamento e remanejamentos realizados pelo

Realizações do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II)
Alunos do Colégio D.Pedro II

O Colégio é uma entidade de ensino preparatório e assistencial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal - CBMDF, criado por meio da Lei Distrital nº 2.393, de 7 de junho de 1999 e regulamentado pelo Decreto nº 21.298, de
29 de junho de 2000. Está situado na área da Academia de Bombeiro Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, no Setor de Áreas
Isoladas Sul – Área Especial 03, Quadra 04 Lote 05.
Inaugurado no dia 21 de fevereiro de 2000 com o propósito de oferecer o ciclo completo de aprendizagem, ou
seja, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, visando assim, à promoção de um ensino de qualidade por intermédio
de uma educação transformadora e inovadora, preservando os princípios de civismo e patriotismo, bem como as tradições
históricas do CBMDF, contribuindo para o desenvolvimento e formação do educando e seu preparo para o exercício da
cidadania.
O CMDP II mantém parceria com a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II
(APAM/CMDP II), para sua manutenção nos termos do convênio firmado com o CBMDF de forma a gerir os recursos
provenientes do Acordo de Prestação de Serviços Educacionais com os responsáveis dos alunos. A arrecadação oriunda desse
Acordo é revertida na manutenção do CMDP II e na contratação de funcionários (professores, coordenadores e administrativo).
Em 2015, o CMDP II atendeu 2.530 crianças e adolescentes distribuídos nos 14 níveis que compõe a educação
infantil, ensino fundamental e médio, de modo que ocorreu um aumento de 6,21% no número total de alunos em relação ao de
2014, sendo que o maior aumento, de 12,61%, deu-se no ensino médio sem apresentar retração em nenhuma série.
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Turmas

Alunos Por Seguimentos

Infantil IV
Infantil V

90
103

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano

130
159
144
207
182

6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano

196
209
251
234

1ª Série
2ª Série
3ª Série

258
209
158

Total
Educação Infantil

∆%

193

+6,04%

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

822

+6,75%

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

890

+1,71%

Ensino Médio

TOTAL

625

+12,61%

2.530

+6,21%

Fonte: CMDP II

O ano de 2015 foi marcado por inúmeros projetos e conquistas do CMDP II, dentre as quais destacam-se:
1. Projeto: Concurso de Redação Cisne Branco Marinha.
Projeto – Concurso de Redação Operação Cisne Branco 2015 Marinha.
Nível Fundamental

Número total de Medalhas
1 (uma) Medalha de Prata - 2º Lugar Geral
1 (uma) Medalha de Bronze - 3º Lugar Geral

Nível Médio

1 (uma) Medalha de Ouro – 1º Lugar Geral
1 (uma) Medalha de Prata - 2º Lugar Geral
1 (uma) Medalha de Bronze - 3º Lugar Geral

2. Projeto: Jovens Senadores 2015.
Resumo: Criação de projeto de lei, nível Nacional, em 2015 mobilizou 267 mil alunos matriculados no ensino
médio de escolas públicas estaduais em todo o país, com até 19 anos, a comissão julgadora escolheu os 27 melhores textos
do país entre um universo de 84.769 redações, uma por unidade da Federação, os textos passaram por duas seleções: uma
na escola e outra na Secretaria de Educação do Estado e do Distrito Federal.
Projeto – Projeto: Jovens Senadores
- Nível Médio

Número total de Medalhas
1 (uma) Medalha de Ouro – 1º Lugar Geral, Melhor Redação do DF, o CMDPII representou o DF no
Senado Federal.

3. Projeto Mundo Dom Pedro II 2015.
Resumo: Projeto de debates a nível Nacional.
Projeto – Projeto Mundo Dom Pedro II
- Nível Fundamental e Médio

Número total de alunos selecionados.
15 alunos selecionados para a disputa Final, realização em 08/12 a 11/12/2015.
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4. Olimpíadas Cientificas do conhecimento.
Resumo: O projeto é voltado para as Olimpíadas Cientificas do Conhecimento desenvolvido pelo CMDPII, no
ano de 2015, registrou 126 premiações. Participamos da OBM (Organização Bombeiro Militar do Distrito Federal) , OBMEP
(Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), “Olimpíada Canguru de Matemática”, OBF (Olímpiada Brasileira de
Física), OBFEP (Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas), OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), OBG
(Olimpíada Brasileira de Geografia), OBRAC (Olimpíada Brasileira de Cartografia), MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes) e
Jornada de Foguetes.
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - OBA - 2015
- 03 medalhas de Prata.
- 03 medalhas de Bronze.
Olimpíada Brasileira de Cartografia - OBRAC - 2015
- 05 Alunos Chegaram Na 6ª fase da competição.
Jornada de Foguete - 2015
- Equipe Campeã - CMDPII. 02 alunos.
Mostra Brasileira de Foguetes - MOBFOG - 2015
- 02 medalhas de Prata.
Canguru de Matemática - 2015
- 03 medalhas de Prata.
- 01 medalha de Bronze.
Olimpíada Brasileira de Geografia - OBG - 2015
- 09 medalhas de Ouro.
- 04 medalhas de Prata.
- 02 medalhas de Bronze.
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica OBA – 2015 Estadual
- 03 medalhas de Ouro.
- 04 medalhas de Prata.
- 04 medalhas de Bronze.
Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR - 2015
- 03 medalhas de Prata - Nacional
- 04 medalhas de Bronze - Nacional
- 03 medalhas de Ouro - Estadual
- 04 medalhas de Prata - Estadual
- 04 medalhas de Bronze - Estadual
- 01 Honra ao Mérito Nacional
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP - 2015
- 01 medalhas de Ouro.
- 10 medalhas de Prata.
- 17 medalhas de Bronze.
- 35 “Menção Honrosa”
Obs.: os alunos selecionados acima OBMEP, foram convidados a participar do Programa de Iniciação Cientifica Jr (PIC-JR) em 2016.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Não houve execução neste programa temático a contingenciamento e remanejamentos realizados pelo GDF.
Informações e Realizações do Programa Bombeiro Amigo
O programa Bombeiro Amigo foi criado pela Lei nº 2.811 de 30/10/2001 e regulamentado pelo Decreto nº 23.237
de 23 de setembro de 2002, a fim de realizar atividades voltadas para a saúde global do idoso. Seus principais objetivos são:
– Desenvolver atividades que visam o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa na terceira idade;
– Promover mudanças significativas na qualidade de vida dos seus participantes, através do cuidado com a
saúde integral;
– Oferecer à comunidade oportunidades para que o idoso permaneça integrado;
– Criar, para o idoso, um espaço de produtividade que dissemine uma cultura de respeito e valorização
constantes e, assim, permita que o mesmo continue com seu papel ativo, produtivo, afetivo e cidadão.
O Programa Bombeiro Amigo atende idosos maiores de 60 anos, dentro das vagas e limites estabelecidos pelo
Chefe dos Projetos Sociais e coordenadores militares de cada atividade. As atividades oferecidas compreendem ginástica,
artesanato, informática, canto, horta, dança e atividades externas (passeios), de modo que foram atendidos 904 idosos ao
longo de todo o ano. As atividades internas do Programa “Bombeiro Amigo” funcionam em espaços considerados adequados, e
entre as dependências utilizadas são utilizados quadras e campos de esporte, pistas de corrida, salões, ginásios, salas de
aulas, piscinas externas, entre outras. Dentre as atividades internas incluem:
a) Atividades físicas: aulas de ginástica, alongamento, hidroginástica e esportes diversos, apropriados para
pessoas com mais de 60 anos de idade;
b) Atividades ocupacionais: aulas de artesanato, trabalhos manuais, cultivo de hortaliças;
c) Atividades culturais e pedagógicas: aulas de música, coral, dança, informática, palestras.
As atividades internas funcionaram em horários intercalados, nos períodos entre 7 e 17h, de segunda a sexta
feira e ocorrem em espaços, fora das unidades militares, considerados adequados para prática de esportes, visitação ou lazer.
Incluíram quadras poliesportivas, centros de exposição de artesanato, salões de festa, parques recreativos, espaços culturais
entre outros. O quadro abaixo demonstra o atendimento realizado pelo Programa no ano de 2015:
ANUAL 2015 – BOMBEIRO AMIGO
Idosos atendidos

Feminino

Masculino

Ceilândia – Administração

89

10

Total
99

Brazlândia

180

30

210

São Sebastião

53

3

56

Ceilândia - 8º GBM

250

21

271

Ceilândia - P Norte

123

9

132

Samambaia

61

2

63

Gama

76

10

86

Guará

59

4

63

Total

891

89

980

Fonte: APROS/CBMDF
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA
ADOLESCÊNCIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

2340 - BOMBEIRO MIRIM
0001 - BOMBEIRO MIRIM- CBMDF-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6223

35.000

0

0

0

80.000

48.957

48.957

48.957

80.000

48.957

48.957

48.957

115.000

48.957

48.957

48.957

Não houve execução na ação 2334 devido a contingenciamento e remanejamentos realizados pelo GDF.
Informações e Realizações do Programa
O “Programa Bombeiro Mirim”. Criado pela Lei nº 2.449, de 24 de setembro de 1999 e regulamentado pelo
Decreto nº 21.104 de 31 de março de 2000, e destina-se a:
I - Fornecer aos Brigadinos a oportunidade de completar sua educação, através do desempenho de práticas
suplementares ao processo educativo, facultando aos mesmos um desenvolvimento mental, moral, social e físico, preparandoos para o exercício pleno de cidadania; e
II - Mobilizar a sociedade, em geral, as instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, através de
ações, incentivos e programas destinados a gerar soluções eficazes e canalizar recursos destinados a apoiar o
desenvolvimento de suas atividades.
No ano de 2015 o Programa Bombeiro Mirim ministra suas instruções em 12 regiões administrativas (Brazlândia,
Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Paranoá, São Sebastião, Sobradinho,
Planaltina e Cidade Estrutural), atendendo 1.622 crianças e adolescentes, distribuídos pelas regiões administrativas do DF,
conforme o quadro abaixo:
Atendimento Anual do Projeto Bombeiro Mirim
Faixa Etária por Sexo
Cidade

7a9

10 a 12

Total

13 a 14

F

M

F

M

F

M

Paranoá

30

37

45

71

32

52

267

Ceilândia

65

73

44

55

27

27

291

Gama

16

56

17

35

9

16

149

Planaltina

7

28

20

29

10

29

123

Brazlândia

18

10

20

52

41

32

173

São Sebastião

6

21

32

45

4

7

115

Samambaia

6

21

8

41

3

15

94

Sobradinho

7

15

12

44

6

9

93

Núcleo Bandeirante

18

18

17

25

3

5

86

Santa Maria

4

21

9

18

5

14

71

Recanto das Emas

3

15

4

25

6

9

62

Cidade Estrutural

21

32

8

30

3

4

98

201

347

236

470

149

219

1622

Total
Fonte: APROS/CBMDF

Dentre os objetivos específicos, para o Programa Bombeiro Mirim, está a orientação dos Brigadinos em noções
de primeiros socorros, extinção de incêndios, legislação de trânsito, prevenção de acidentes, doenças sexualmente
transmissíveis, ecologia, práticas desportivas e cidadania.
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Crianças em Atividade no Bombeiro Mirim

A Coleta Domiciliar de Leite Materno é um programa do CBMDF realizado em parceria com a Secretaria de
Saúde, no qual atende bancos de leite de diversos hospitais da rede pública de saúde. Foram realizadas 29.904 visitas
domiciliares ao longo de 2015, bem como a coleta de 16.411,4 litros de leite materno, garantindo atendimento aos recémnascidos em situação de risco, bem como proporcionar um pouco de alento a mães e pais neste momento difícil de suas vidas.
O quadro abaixo demonstra os dados gerais do Programa no ano de 2015:

Mês

Anual 2015 Aleitamento Materno
Visita domiciliar
Doadoras

Receptores

Leite coletado

Produção

Janeiro

1.799

376

746

942,4

18

Fevereiro

2.002

443

628

1.082,60

18

Março

2.548

538

757

1.375,30

18

Abril

2.628

443

692

1.396,30

18

Maio

2.378

495

757

1.290,10

18

Junho

3.060

657

796

1.637,10

18

Julho

3.011

535

949

1.516,00

18

Agosto

2.735

543

966

1.486,50

18

Setembro

2.678

487

822

1.442,20

18

2.372
2.239
2.454
29.904

466
359
463
5.805

898
845
704
9.560

1.467,50
1.325,50
1.449,90
16.411,40

18
18
17
215

Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
Fonte: APROS/CBMDF

PROGRAMA: 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6008

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
721.686
157.252
157.251
157.251
721.686
721.686

157.252
157.252

157.251
157.251

157.251
157.251

A ação destina-se ao pagamento de auxílio alimentação e auxílio transporte a servidores civis do CBMDF. Ao
longo de 2015 foram pagos 281 benefícios.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)
Em atendimento à Decisão TCDF Nº 5.002/2005 a qual determina que as contas anuais devam ser
acompanhadas dos valores recebidos e executados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Apresenta-se a seguir o
relatório resumido de toda a execução do FCDF da UG 170394, bem como, seus respectivos demonstrativos contábeis.
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PROGRAMA: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
AÇÃO (COD/DESCRIÇÃO)

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

00FM - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AS
POLICIAS CIVIL E MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS
DO DISTRITO FEDERAL

216.988.752

216.988.752

158.092.000

58.103.27

00NS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DAS
POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS
DO DISTRITO FEDERAL

1.848.737.605

1.848.737.605

952.175.054

928.217.933

0312 - ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO
DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE E EDUCACAO DO
DISTRITO FEDERAL

5.993.594.013

5.993.594.013

2.707.255.941

2.707.255.941

00NR - MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E
DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

4.067.549.657

4.067.549.657

1.766.878.474

1.701.572.356

272.671.212

272.671.212

124.227.618

122.055.868

00NT - OUTROS BENEFICIOS DAS POLICIAS CIVIL E
MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO
FEDERAL
SIGA/BRASIL

LIQUIDADO

Desde 2014 a Lei Orçamentária Federal contemplou o Fundo Constitucional do Distrito Federal unindo as ações
da Segurança Pública, não sendo mais possível identificar diretamente na Lei e seus anexos o montante estritamente destinado
à Corporação, sendo o seu detalhamento máximo apresentado no quadro anterior.
As ações/subtítulos do orçamento na LOA Federal, aprovados através do Fundo Constitucional do Distrito
Federal e transferidos pela Setorial do Fundo à Unidade Gestora do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Considerando o
total da provisão recebida, a Corporação executou aproximadamente 97% do seu orçamento autorizado.
A execução orçamentária do CBMDF teve como encargos sociais – despesas de pessoal o total de R$
1.094.684.540,39 de empenhos pagos e o montante de investimento empenhado e pagos no ano foi de R$ 4.451.653,37.
Do total de orçamento disponibilizado para o Corpo de Bombeiros menos de 3% foi inscrito em restos a pagar.
De 2014 para 2015 esse quantitativo representou 4,04%, demonstrando o esforço da execução orçamentária e financeira da
corporação em melhorar a qualidade e eficiência dos gastos.
Despesas de Capital
Grupo de Despesa
Investimentos

Empenhado

Liquidado

2015

2014

Equipamentos e Material Permanente

9.467.484

Obras e Instalações

4.375.809

Outros Serviços de Terceiros - PJ
Despesa dee exercícios Anteriores

Pago

2015

2014

2015

2014

41.141.617

32.334

6.633.856

4.335.809

35.410.934

32.334

35.410.934

5.328.551

4.335.809

0

850.000

5.328.551

0

850.000

0

83.510

11.609

850.000

83.510

11.609

83.510

11.609

Além das aquisições realizadas com recursos do Fundo Constitucional, citadas como mais relevantes no item 1,
estão apresentadas outras da mesma forma importantes no quadro a seguir. Equipamentos para utilização em atividades
envolvendo produtos perigosos, proteção individual, material de atendimento pré-hospitalar e material de combate a incêndio.
Pretendeu-se aqui, permitir a visualização dos montantes de recursos empregados.
Materiais e Equipamentos Adquiridos em 2015
Objeto
Aquisição de pastas porta-diploma Mérito BM
Aquisição de conjunto de Medalhas Mérito BM
Conjunto de Medalhas Dom Pedro II
Aquisição de Toner
Aquisição de Compressores de Alta Compressão
Aquisição de peças e acessórios para compressores.
Aquisição de Material de Treinamento GAEPH
Aquisição de Material de Treinamento GAEPH
Aquisição de Eletrocardiógrafo Policlínica
Aquisição de eletrodos para desfibrilação
Aquisição de flutuadores.

Valor
6.400
11.100
48.420
56.420
31.050
17.496
12.350
13.500
3.400
93.912
9.900
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Materiais e Equipamentos Adquiridos em 2015
Aquisição de nadadeiras.
Aquisição de material de salvamento, resgate e treinamento.
Aquisição de material de natação.
Aquisição de instrumental para PODON
Aquisição de instrumental para PODON
Conjunto de Equipamento de Proteção Individual para Combate a Incêndio Urbano
Aquisição de material de Consumo Hospitalar
Aquisição de LGE
Aquisição de LGE
Aquisição de Roupas de Produtos Perigosos.
Aquisição de capacetes de salvamento.
Aquisição de Roupas de Produtos Perigosos.
Aquisição de Roupas de PP.
Aquisição de Tenda de Descontaminação de PP.
Aquisição de material de salvamento.
Aquisição de material de salvamento.
Total

32.042
4.610
587
1.524
11.198
1.372.638
122.625
269.560
203.870
133.952
181.675
5.400
761.400
1.445.000,
1.543.278
403.617
6.731.003

Outro aspecto a ser destacado dentre os resultados do CBMDF é a capacitação dos profissionais.
Reconhecidos como cruciais para o alcance dos objetivos institucionais, a formação, a especialização, o aperfeiçoamento e a
capacitação continuada permanecem prioritários para a administração, o que pode ser verificado na tabela a seguir:
Cursos Realizados na Corporação com Total de Horas
Concludentes

Carga horária

Curso de Formação de Praças Especial 1

Curso/Estágio

7

1.600

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Adm/Esp.

21

436

Curso de Aparceiçoamento e Especialização de Praças Turma A

60

380

Curso de Metodologia e Técnica de Ensino Turma 7

21

90

Curso de Perícia de Incêndio

15

385

Curso de Salvamento Aquático

16

165

Curso de Aperfeiçoamento de Praças Turma A

122

368

Curso de Tripulante Operacional

10

362

Curso de Socorros de Urgência APH Turma A

27

300

CSCI

29

12

Curso Sistema Comando de Incidentes - CSCI Básico Esp. Turma A

30

12

CSCI Básico turma 1

41

12

CSCI Básico turma 2

46

12

CSCI Básico turma 3

39

12

CSCI Básico turma 4

54

12

BREC Leve Esp. Turma A

26

45

BREC Leve Esp. Turma B

26

45

Curso de Metodologia e Técnica de Ensino Turma 8

15

90

BREC Leve Turma B

24

45

Curso de Alto Estudos para Oficiais - CAEO

26

520

Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal - CPCIF

37

424

Curso de Aparceiçoamento e Especialização de Praças – CAEP Turma B

60

380

COBS

13

320

Curso de Metodologia e Técnica de Ensino Especial

20

90

CEPI

31

200

CTINVI

20

180

CAP Turma B

126

368
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Concludentes
Carga horária

CMAut

07

460

COI Turma B

24

360

Curso de Socorros de Urgência APH Turma B

19

300

Curso de Metodologia e Técnica de Ensino Turma 10

17

90

1.128

16.150

Total

Ocorreram ainda 22 capacitações externas à corporação, porém no DF onde foram capacitados 110 Bombeiros
Militares e mais 5 capacitações externas à corporação, fora do DF onde foram capacitados 08 Bombeiros Militares.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A execução orçamentária e financeira teve uma série de intercorrências com os sucessivos decretos de
contingenciamento de orçamento no âmbito do Distrito Federal. Como exemplo o Decreto 36.471, de 30 de abril de 2015, o qual
dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal, houve, portanto,
uma consequente prolação dos prazos de contratações tendo em vista as rotinas implementadas pelo GDF. Como
consequência das dificuldades citadas, não ocasionadas pela corporação, o CBMDF teve que apropriar a folha de
dezembro/2014 com o Orçamento de 2015.
Ao final do exercício de 2014, a Subsecretaria do Tesouro - SUTES remanejou aproximadamente R$
65.000.000,00 do orçamento do CBMDF para suprir a necessidade de outras Unidades custeadas com o Fundo constitucional,
como natural consequência o CBMDF, visando cumprir com suas despesas obrigatórias, apropriou apenas parcialmente a folha
de dezembro/2014.
Durante o ano de 2015, após diversas reuniões, o CBMDF realizou contínuos cortes em sua Folha de Pessoal,
Investimento e Custeio, visando viabilizar a folha de pagamento da totalidade da Segurança Pública. Destarte, a Corporação já
fez um completo esforço institucional para contribuir na solução dos problemas de folha de pagamento do GDF. Para tanto,
foram bloqueados até o meio do ano, via SIAFI, no orçamento do CBMDF os valores de: R$38.867.331,00 – Folha de Pessoal;
R$12.874.647,00 – Custeio; R$12.496.126,00 – Investimento.
Cabe destacar que no mês de julho o valor bloqueado do custeio era, aproximadamente, 29% do valor
destinado a custear a máquina do CBMDF e o valor do Investimento, 41% desse grupo de despesa. Contudo, o CBMDF não
desistiu de seu intuito de reduzir as dívidas de pessoal, seguindo fielmente suas funções e quitando suas obrigações. Não
obstante, em novembro, ocorreram mais bloqueios no orçamento, sendo: R$ 15.254.862,00 – Folha de Pessoal de Dezembro
2015; R$3.306.122,00 – Custeio; R$3.500.000,00 – Investimento; R$1.016.000,00 – Auxilio Alimentação de Dezembro e R$
2.000.000,00 – Investimento da Saúde.
Assim sendo, o CBMDF teve bloqueado e remanejado do seu orçamento, o valor de R$54.122.193,00 – Folha
de Pessoal, R$16.180.769,00 – Custeio, R$17.996.126,00 – Investimento, R$1.016.000,00 – Auxilio Alimentação, totalizando
assim o montante de R$89.315.088,00. Tais alterações no orçamento do CBMDF criaram grande dificuldade para o
cumprimento das ações planejadas pela corporação, tendo assim, muitos projetos cancelados ou adiados para o ano de 2016.
Contudo, mesmo diante do momento político e econômico adverso, a Corporação procurou não apenas manter,
mas, melhorar a qualidade do atendimento prestado à sociedade do Distrito Federal, por meio de ações não-orçamentárias e a
redefinição de metas e objetivos. Isto, por meio do Plano de Comando publicado no BG n.º 28 de 10 de fevereiro de 2015, a
partir do qual diversas ações foram desencadeadas tais como: o Plano de Abandono de Emergência em Escolas, empresas e
instituições, e a intensificação do projeto “Bombeiros nas Quadras” que aproxima a instituição da comunidade. Houve também o
aumento nos quantitativos de ocorrências atendidas pela corporação, bem como, nos atendimentos realizados pelos
Departamentos de Segurança Contra Incêndio, órgão do CBMDF, responsável pelas ações preventivas realizadas, tais como
vistorias para alvarás, vistorias e perícias de incêndio entre outros. Portando, apesar das dificuldades financeiras, no ano de
2015, o CBMDF obteve resultados mais satisfatórios que em anos anteriores no atendimento ao cidadão, ampliando o
atendimento prestado.
Complementarmente, na busca pela melhoria da gestão corporativa, foi ampliado o monitoramento e o
acompanhamento das ações do planejamento estratégico a partir do embrião do escritório de projetos no Estado-Maior-Geral,
com o qual espera-se, para os próximos anos, melhoria continua dos serviços prestados pela corporação. Aliado a procura da
melhoria nas ações de planejamento, 2015 foi um ano de pioneirismo da corporação em ações como: a adoção da agenda A3P,
a Implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informação com a diminuição substancial do uso de papel e a diminuição do
tempo de tramitação de processos.
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17.3. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 24.105

A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF - órgão permanente do Sistema de Segurança Pública – no âmbito
suas funções, atribuições e competência, tem como missão precípua a promoção da segurança pública com excelência na
elucidação de infrações penais e no desempenho da função de polícia judiciária tendo como balizamento, a ética, o respeito aos
Direitos e Garantias Individuais, o capital humano qualificado e, sobretudo, a motivação; as ações de inteligência e recursos
tecnológicos avançados, em suma, pilares institucionais e instrumentos que permeiam e buscam o aprimoramento da atividade
policial através do sagrado exercício da cidadania. Demais disso, cabe à Polícia Civil promover a integração policial com
organizações congêneres, colaborando na execução dos serviços policiais relacionados com a prevenção e repressão à
criminalidade interestadual.
Ademais, a Polícia Civil, embora fora da seara de atuação de sua competência, recebe requisições da Justiça
para proceder a exames periciais na área cível e nos casos relacionados a investigação de paternidade.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

13

265

1.112

3.672

5.062

07

-

-

-

07

11

50

-

-

61

Órgãos Estaduais

-

-

-

01

01

Terceirizados (FUNAP)

-

10

-

-

10

Subtotal (Força de Trabalho)

31

325

1.112

3.673

5.141

(-) Cedidos para outros órgãos

02

-

-

113

115

Total Geral

29

325

1.112

3.560

5.026

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF

Requisitados
Outros

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Não houve Execução neste programa.
Objetivo Específico: 008 – Promover a Segurança Pública, realizando com proficiência as atividades de Polícia

Judiciária, e elevar os índices de resolução de crimes por meio da elaboração de procedimentos formais.
Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

1055

Taxa de Inquéritos
Relatados

%

71

1056

Índice de Resolução dos
Crimes de Homicídios

%

49

Índice de Prisões em
1185 Flagrante por Tráfico de
Drogas

%

-

Periodicidade
Desejado em
Resultado 2012 2013 2014 2015
de
Apuração
Desejado
72
73
74
75
31/12/2010
Anual
Alcançado 74 78,12 77,04 75,6
Desejado 50,22 51,48 52,76 54,08
31/12/2010
Anual
Alcançado 47,5 51,20 40,17 48,53
Desejado
5
5
5
5
Anual
Alcançado 7,69
0
0
0
Apurado
em

Fonte da
Informação
DGI/CGP/DPC/DPE
DGI
DGI
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Não houve Execução neste programa.

PROGRAMA:6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA

Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8666 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO
FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
8668 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVILDISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0101 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISPOLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
9050- RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TOTAL DO PROGRAMA 6008

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
22.775.416
29.894.536 29.338.550 29.334.555
22.775.416
10.000

29.894.536
0

29.338.550
0

29.334.555
0

5.510.144
1.781.640

1.457.102
6.219

1.226.627
6.219

1.226.627
6.219

1.781.640
2.746.813
32.824.013

6.219
0
31.357.857

6.219
0
30.571.397

6.219
0
30.567.402

Recursos utilizados para pagamento dos servidores das Carreiras de Gestor de Apoio as Atividades Policiais
Civis e de Atividades Complementares da Segurança Pública.

PROGRAMA:0903 – RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
AÇÃO/SUBTÍTULO
00NR – Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal
00NT – Auxílio Alimentação aos Servidores da Polícia Civil do Distrito
Federal
00NT – Auxílio Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores da Polícia
Civil do Distrito Federal
00NT – Auxílio Transporte aos Servidores da Polícia Civil do Distrito
Federal
00NS – Pessoal Inativo e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito
Federal
00FM – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores da PCDF
00NT – Auxílio Funeral e natalidade da PCDF
Total

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

1.096.334.582

961.920.987

961.920.987

945.601.396

23.160.000

21.297.967

21.297.967

21.297.967

1.142.868

761.687

761.687

761.687

12.000

2.709

2.709

2.709

656.291.059

750.273.646

750.273.646

750.273.646

18.526.992

5.842.143

5.842.143

5.842.143

1.267.236

767.236

767.236

728.081

1.796.734.737

1.740.866.375 1.740.866.375 1.724.507.629

2.1. Ações Relevantes Realizadas
a) Aquisições
Com os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal foram proporcionados aos servidores da
Polícia Civil, melhores condições de trabalho, dentre os equipamentos adquiridos podemos destacar a aquisição de 20 novos
veículos tipo camburão para recomposição da frota, 1.500 Coletes a Prova de Bala, 03 unidades de Destilador de Sub-Ebulição,
aparelhos e equipamentos de TI, 94 aparelhos de ar condicionado, moveis em geral e equipamentos de investigação, dentre
outros.
b) Obras
Descrição

Construção do Prédio do Instituto de Criminalística
Construção da Guarita, Prédio de Apoio, Galpões, e Urbanização do Complexo

Região Administrativa

Andamento

Realização

RA I - Brasília

50,09%

FCDF

RA V - Sobradinho

98,25%

FCDF
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Descrição

Regional Norte
Construção da 16ª Delegacia de Polícia
Construção do Prédio da DCA II
Construção da 15ª Delegacia de Polícia
Construção da 38ª Delegacia de Polícia
Construção do Canil – DOE/DEPATE
Reforma do Prédio do Instituto de Identificação

Relatório Anual de Atividades 2015 – PCDF
Região Administrativa
Andamento
Realização
RA VI - Planaltina

58,20%

FCDF

RA IX - Ceilândia

97,85%

FCDF
FCDF

RA IX - Ceilândia

24,73%

RA XXX – Vicente Pires

55,17%

FCDF

RA I – Brasília

100,00%

Convênio

RA I - Brasília

81,58%

FCDF

c) Atendimentos Realizados pela POLICLÍNICA
No exercício de 2015 foi computado um total de 25.634 atendimentos:
– Atendimentos médicos – 9.041;
– Avaliações de junta médica;
– Restrições laborais;
– Aposentadorias por invalidez;
– Reversão de aposentadorias;
– Licenças médicas homologadas;
– Visitas domiciliares/hospitalares;
– Atendimentos da clinica médica, Clinica da dor, Ortopedia, Oftalmologia e Cardiologia;
– Atendimentos psiquiátricos;
– Procedimentos realizados no centro cirúrgico;
– Atendimento psicológico – 1.840;
– Atendimento na odontologia – 1.861;
– Atendimento na enfermagem – 4.436;
– Atendimento, assistência e pericia social – 706;
– Atendimento fisioterápico – 4.565;
– Atendimento farmacêutico – 395;
– Atendimento nutrição – 647;
– Procedimentos de pericia psicológica – 2.143.
d) Capacitação
Foram capacitados pela Academia de Polícia Civil – APC aproximadamente 301 servidores policiais civis em
vários cursos de especialização e aperfeiçoamento, que se apresentam de fundamental importância para esta Instituição
Policial. Estes cursos constituíram-se em excelentes oportunidades para adquirir conhecimentos ligados à instrução de
comandos táticos e congêneres, situações de confrontos com o crime organizado, bem como de princípios de organização,
preparo, comando e tomada de fortalezas, além de operações de resgate de reféns, e demais disciplinas correlatas, dentre os
quais podemos citar:
– Treinamento de Abordagem Veicular com Armamento e Tiro;
– Curso de Utilização de Espargidor Químico;
– Curso de Formação de Instrutores de Técnicas de Imobilização Policial;
– Curso de Pistola .40 e Porte Velado de Arma de Fogo;
– Curso Compreendendo a Violência Sexual e a Entrevista com Crianças Vítimas de Violência Sexual;
– Curso Especial de Policia;
– 1º Curso de capacitação de Delegado de Policia em Técnicas de Resolução de Conflitos.

3. METAS ALCANÇADAS
a) Com a realização aos diversos cursos anteriormente elencados, esta Instituição se viu preparada para
realizar várias operações desencadeadas ao longo do ano, as quais tiveram por objetivo a repressão/prevenção aos ilícitos de
roubo, homicídio, porte ilegal de armas, tráfico/uso de substâncias entorpecentes, furtos entre outros, em todas as localidades
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

919

Relatório Anual de Atividades 2015 – PCDF

do Distrito Federal. Foram apreendidas armas de fogo, cumpridos mandados de prisão, além da prisão de traficantes de drogas
de alta periculosidade e foragidos do Sistema Penitenciário. Dentre essas ações e operações destacam-se:
Mês
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro
































Destaques
21ª DP prende homem por latrocínio
26ª DP prende acusado de roubar veículos do Correios
Mulher que fraudava boletos bancários é presa.
Policia prende homem com 11 mandados de prisão por furto e roubo a casas
DRF combate furtos a caixas eletrônicos
Autor de estrupo é preso em Ribeirão Preto/SP
Autores de roubo a banco são presos em flagrante
Operação Neverland apreende quatro mil brinquedos falsificados
PCDF prende traficante com 150 kg de maconha.
Casal que extorquia clientes e preso em flagrante
PCDF prende trio que sequestrou adolescente
Preso autor de homicidio na Asa Norte
PCDF desarticula facção criminosa denominada ´´comando Sol Nascente``
Seis são presos por homicídio de Tenente-Coronel do EB
Autores de furto em interior de veículos são presos
20ª DP prende quatro acusados de trafico de drogas
Preso acusado de atropelar, arrastar e matar mulher
PCDF apreende 29 menores envolvidos em atos infracionais.
Casal é preso por violentar filha
DEPATE/PCDF prende 19 foragidos da justiça
Operações da 15ª DP resultam em 13 prisões.
Em 48 horas PCDF prende 7 pessoas acusadas de 4 homicídios consumados e 2 tentados
Preso trio que roubava farmácias na Asa Sul
Autores de duplo homicídio são presos
11ª DP apreende menor com maleta de drogas
33ª DP prende autores de roubo
Operação SAFIRA prende fraudador de contas bancárias.
DEMA prende homens que estavam vendendo lotes irregulares no Lago Norte(Operação Tomahawk)
CORD apreende 45 Kg de maconha
28 foragidos são presos na Operação Legalidade.







PCDF deflagra Operação Print Screen e prende quadrilha de golpistas
CORD realiza a maior apreensão de crak da história do Distrito Federal.
DRS apreende um jovem cigano que sequestrou uma adolescente
Operação Casa 33 da 18ª DP, combate gangues em Brazlândia
CORF prende comerciantes de remédio ilegal contra câncer

b) O Programa Identidade Solidária realizou aproximadamente 609 processos de emissão de Carteira de
Identidade, atendimentos especialmente direcionados a comunidades carentes ou distantes, hospitais, entidades de amparo a
idosos, deficientes físicos e mentais, bem como o Sistema Prisional do Distrito Federal.
c) O Centro Piloto de Prevenção ao Uso de Drogas – CEPUD realizou 61 palestras internas e externas para
1.251 ouvintes e o Museu de Itinerante realizou 200 demonstrações por todo Distrito Federal.
d) A investigação, a perícia, a correta orientação do complexo procedimento policial para determinação da
autoria e materialidade dos delitos cometidos exigiu dos agentes envolvidos na seara investigativa acentuada e denodada
dedicação, bem assim, extremada capacidade técnica. Desta forma, é de sua competência a execução dos serviços de
investigação, perícia e de identificação datiloscópica civil e criminal, cujos resultados quantitativos obtidos, no ano de 2015,
discriminamos, a seguir:
Atividades

2015

Inquéritos Instaurados

33.694

Operações realizadas

3.046

Prisões em flagrante

14.387

Ocorrências Solucionadas

57.045

Armas apreendidas

4.875

Laudos expedidos (IC, II, IML E IPDNA)

93.555

Identificação Civil (1ª e 2ª Vias)

215.648
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Atividades
Identificação Criminal

2015
22.124

Prisões por Mandados

2.596

Pericias Realizadas pelo Instituto de Criminalística (Externas, Internas e Laboratoriais)

81.867

Pericias Realizadas pelo Instituto de Medicina Legal (Vivo, Morto e Laboratoriais)

88.562

Locais Periciados pelo Instituto de Identificação

25.635

Retratos Falados Produzidos pelo Instituto de Identificação

620

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Durante o exercício de 2015 a Polícia Civil do Distrito Federal foi contemplada, por meio do Fundo
Constitucional do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual da União, com recursos orçamentários no valor de R$
1.724.507.629,00, destinados à sua manutenção, às despesas com folha de pessoal ativo, inativo e pensionistas e às despesas
com benefícios aos servidores.
Foram executadas também despesas de custeio e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal o valor de R$
66.112.816,00, com o fornecimento contínuo e ininterrupto de insumos fundamentais a realização da atividade policial, como os
relativos à aquisição de combustível, de munições, de materiais de consumo, à manutenção de veículos e aeronaves,
conservação predial, manutenção de serviços de telefonia, de informática, de redes, concessão de diárias, de suprimentos de
fundos, dentre outros.
Ainda foram assegurados importantes investimentos na PCDF, todos com vista a assegurar melhores condições
de trabalho aos seus servidores e maior eficiência no desempenho da missão institucional, sendo autorizado e empenhado, até
31 de dezembro, o montante de R$ 15.000.000,00 em equipamentos e obras, dos quais destacam-se: a construção do novo
prédio do Instituto de Criminalística, a reforma do Instituto de Identificação, a construção da Delegacia da Criança e do
Adolescente II e as construções da 15ª e 16ª Delegacias de Polícia.
Tais considerações, entende-se que a Polícia Civil do Distrito Federal alcançou as metas traçadas para o
exercício de 2015, uma vez que os crimes de alta relevância foram elucidados graças ao trabalho harmonioso e responsável
dos integrantes da carreira policial civil do Distrito Federal.
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17.4. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.201

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, criado pelo Decreto-Lei nº 315, de 13 de março
de 1967, alterado pela Lei nº 6.296, de 15 de dezembro de 1975 e pelos artigos 117, IV, e 124, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e reestruturado pelo Decreto nº 33.235, de 30 de setembro de 2011, é entidade autárquica de administração superior
integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira,
vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e regida pela legislação federal sobre trânsito, por seu regimento
próprio e pelas demais normas baixadas pelo Governo do Distrito Federal. Tem sede e foro em Brasília-DF e circunscrição
sobre todas as vias públicas em áreas urbanas do Distrito Federal.
O DETRAN/DF tem as seguintes finalidades:
I.
Planejamento, administração geral, normatização, pesquisa e tratamento de dados relacionados com o
trânsito urbano do Distrito Federal;
II. Registro e licenciamento de veículos;
III. Formação, habilitação e reciclagem de condutores;
IV. Educação para o trânsito;
V. Engenharia de trânsito e operação do sistema viário urbano;
VI. Policiamento e fiscalização de trânsito;
VII. Julgamento de infrações de trânsito e de recursos;
VIII. Aplicação de penalidades;
IX. Medicina e psicologia de trânsito;
X. Apoio técnico em parceria com órgãos e entidades cujas atividades se relacionem direta ou indiretamente
com o trânsito, com vistas à melhoria no atendimento, tecnologia de ponta e segurança de trânsito.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

63

210

89

915

1.277

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)

04

-

08

-

12

Requisitados

Órgãos do GDF

02

39

05

162

208

Outros

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

27

27

69

249

102

1.104

1.524

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

-

38

-

-

38

69

211

102

1.104

1.486

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6215 – TRÂNSITO SEGURO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a
educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
800.000
7.129.500

0
3.980.707

0
3.980.707

0
3.287.331

2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO
0002 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DFDISTRITO FEDERAL
2469 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO

7.129.500

3.980.707

3.980.707

3.287.331

46.423.289

53.640.050

53.640.050

45.551.885

9519 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN/DFDISTRITO FEDERAL

46.423.289

53.640.050

53.640.050

45.551.885
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
11.000.000
10.250.782
10.015.642
7.463.260

AÇÃO/SUBTÍTULO
2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
0002 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DFDISTRITO FEDERAL
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN
4101 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
0001 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- PLANO
PILOTO
0002 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- GAMA

11.000.000

10.250.782

10.015.642

7.463.260

100.000

0

0

0

13.700.000

3.052.514

2.286.014

1.629.217

2.045.000

170.500

0

0

750.000

62.500

0

0

795.000

546.747

546.747

315.328

290.000

244.802

213.802

180.923

775.000

307.013

307.013

227.644

585.000

134.988

134.988

116.784

430.000

171.668

171.668

138.342

645.000

410.628

410.628

361.997

500.000

276.591

276.591

139.600

290.000

165.387

165.387

112.980

315.000

59.191

59.191

35.621

14.000.000

13.950.000

13.950.000

9.433.231

14.000.000
93.152.789

13.950.000
84.874.053

13.950.000
83.872.413

9.433.231
67.364.923

0003 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DFTAGUATINGA
0004 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DFBRAZLÂNDIA
0009 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DFCEILÂNDIA
0010 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- GUARÁ
0011 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DFCRUZEIRO
0012 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DFSAMAMBAIA
0020 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- ÁGUAS
CLARAS
0029 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SIA
0030 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DFVICENTE PIRES
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0958 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6215

Objetivo Específico: 001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal,
aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.
Indicadores:
Denominação do indicador
825 Proporção de mortos por 10.000 veículos
Nota mínima de satisfação do usuário nas unidades de
atendimento presencial – ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=)
Nota mínima de satisfação do usuário no callcenter (154) –
847
ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=)
846

1177 Abrangência das campanhas educativas – ACE

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

1/10.000

3,74

30/ 06/2011

Mensal

Nota

-

-

Mensal

Nota

-

-

Mensal

Apurado
em

Desejado em

Periodicidade
Resultado
de Apuração

2012

2013

2014

2015

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

3,70
2,9
4
4
4,55
1,50
15,10
1
-

3,65
2,51
4
3,89
4
4,54
1,55
2,52
1
0
-

3,50
2,61
4
0
4
4,36
1
1
22
0,64

3,45
2,06
4
0
4
4,42
1
1
25
3,98

Proporção

1,45

31/12/2010

Trimestral

Inserção de campanhas educativas nos meios de
1178
comunicação de massa - ICE

Unidade

-

-

Trimestral

1362 População atingida pelas campanhas educativas

%

20

31/12/2013

Trimestral

Fonte da
Informação
NUPED
DIRAU
DIRAU
DIREDUC
DIREDUC
DIREDUC

Com a finalidade de Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando
a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público, o Departamento de Trânsito do Distrito
Federal – DETRAN-DF implementou as seguintes realizações finalísticas:
A Educação de Trânsito realizou o acompanhamento, supervisão e fiscalização das atividades pedagógicoadministrativas desenvolvidas pelas Instituições de Ensino de Trânsito credenciadas pelo Detran-DF, totalizando 231 análises
de projetos pedagógicos, 58 fiscalizações pedagógicas, 6 análises de credenciamento, 3731 registros de certificados das
IETs e 1 acordo de cooperação técnica entre o Detran-DF e a Secretaria de Educação – SEDF para inserir a educação para o
trânsito nas escolas do DF. Foram realizados cursos na área de trânsito, totalizando 254 turmas e atendendo a 4.928 alunos,
1.029 coordenações pedagógicas, emitiu-se 104 segundas vias de certificados e produziu-se 391 materiais didáticos, bem
como, a impressão de 11.159 apostilas educativas e 9.009 provas.
A Educação de Trânsito atendeu mais de 225 mil pessoas de forma direta no período de janeiro a dezembro de
2015 e realizou 26 campanhas temáticas/comemorativas, 21 blitz educativas, 27 ações sociais, 48 atividades educativas de
trânsito em escolas, 01 fórum e 42 ações em instituições. Foram distribuídos 246.986 folders e 498.156 brindes. Foram
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

923

Relatório Anual de Atividades 2015 – DETRAN

realizadas 293 palestras e o público alcançou a marca de 19.477 pessoas. Além disso, houve campanhas educativas
publicitárias que não possuem alcance mensurável (carnaval, ciclista, álcool e trânsito, Brasília Moto Capital, motociclistas,
chuvas, celular, cinto de segurança, boas festas). Também se realizou avaliação quanto à efetividade dessas campanhas
educativas por empresa especializada.
Há ainda projetos iniciados no ano de 2015 e estão em andamento como o convênio com a Universidade de
Brasília – UnB, para a realização de cursos de trânsito na modalidade à distância e acordo de cooperação técnica internacional
com a UNESCO.
O Policiamento e Fiscalização de Trânsito, através de suas Coordenações, Gerências, Unidade e Núcleos e
contando também com parcerias com órgãos, a exemplo PMDF, DER, ANTT e PRF entre outros, em suas centenas de ações
planejadas e realizadas, contribuiu para que o ano de 2015 se destacasse, entre outras, pelas duas metas alcançadas abaixo
desenhadas.
Com uma frota atualmente de aproximadamente 1.620.000 veículos emplacados no Distrito Federal, através de
atuação efetiva desta área e parceiros na fiscalização diária das vias do DF, foi possível reduzir a evasão da receita e, além
disso, a frota do DF foi licenciada em mais de 75%, garantindo recursos ao Distrito Federal para realização de programas
sociais e manutenção do próprio Estado.
Outro fator extremamente relevante foi a redução significativa nos acidentes com mortes e feridos, em
aproximadamente 17% no número de mortos do DF em decorrência de acidente de trânsito, o que representou mais de 70
vidas salvas no Trânsito, em relação ao ano anterior. Também houve a liberação de leitos hospitalares que estariam ocupados
por vítimas de violência do trânsito, possibilitando ao Estado a redução dos custos hospitalares e gastos com esse tipo de
atendimento, criando a possibilidade dos recursos serem destinados a outras áreas da Saúde. Ainda dentro da redução do
número de mortos e feridos no trânsito, foi possível verificar também uma significativa redução pelo CBMDF e SAMU no
atendimento a vítimas de acidentes de trânsito.
A Engenharia de Trânsito desenvolveu projetos de mudança viária visando melhorar a fluidez e a segurança dos
veículos. As atividades rotineiras de pintura horizontal e sinalização vertical e semafórica nas vias foram consideradas
satisfatórias, atendendo praticamente a todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, exceto, àquelas em algumas vias
dependiam de pavimentação asfáltica. Foram implantados 57.358,04 m² de Sinalização Horizontal; 4.100 placas de
Sinalização Vertical; 7.383 unidades de Tacha e Tachão e 08 novos cruzamentos semaforizados. Destaca-se ainda a
execução das principais atividades este ano:
• Desenhos georreferenciados e cadastros dos equipamentos eletrônicos e cruzamentos semaforizados;
• Mapa com os pontos dos equipamentos eletrônicos e cruzamentos georreferenciados;
• Cadastros e atualizações das aferições realizadas pelo Inmetro;
• Inserções dos dados de movimentações e infrações fornecidos pelas empresas;
• Relatórios de funcionamentos dos equipamentos para os pagamentos de fatura;
• Fornecimento de consultas geradas pelo SIGDETRAN para usuários internos e externos;
• Inserções nos mapas georreferenciados dos pontos dos acidentes fatais.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8435 - REINTEGRA CIDADÃO-APOIO AO PROJETO CAPACITA
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
450.000
450.000
450.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
323.000
273.394
273.394
323.000
323.000

273.394
273.394

273.394
273.394

Por meio do Programa Reintegra Cidadão, o Detran-DF tem colaborado para a reintegração e a socialização de
27 detentos do sistema carcerário, os quais têm desenvolvido atividades voltadas para a pintura e sinalização de vias,
confecção de placas e outras atividades correlatas à área de engenharia de trânsito.
Os detentos têm aprendido ofícios novos e demonstram boa capacidade para o desenvolvimento de atividades
que requerem muita habilidade e capacidade técnica. Desta forma é possível perceber grande expectativa dos mesmos em
relação ao futuro.
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PROGRAMA: 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2485 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DFDISTRITO FEDERAL
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2564 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
0009 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DETRAN/DF- PLANO
PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8768 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0022 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DFDISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0009 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DFDISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0022 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6008

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
4.753.000

18.293.565

14.000.725

485.126

4.753.000

18.293.565

14.000.725

485.126

50.000

0

0

0

11.068.200

11.219.947

9.944.186

8.586.584

11.068.200

11.219.947

9.944.186

8.586.584

6.500.000

1.500.000

658.574

658.574

6.500.000

1.500.000

658.574

658.574

1.000.000

0

0

0

156.267.778

197.039.709

184.073.261

184.073.261

156.267.778

197.039.709

184.073.261

184.073.261

26.146.100

29.984.415

29.526.126

29.526.126

26.146.100
750.000

29.984.415
481.700

29.526.126
341.633

29.526.126
340.539

750.000

481.700

341.633

340.539

69.635.881

82.842.772

77.652.535

71.136.546

69.635.881

82.842.772

77.652.535

71.136.546

276.170.959

341.362.107

316.197.038

294.806.755

Na área de gestão de pessoas, além das atividades rotineiramente desempenhadas, foram desenvolvidas ações
de benefício aos servidores do órgão como: a instituição do Programa de Preparação para Aposentadoria e realização do 1º
Ciclo de Palestras; implantação da Coleta Seletiva Solidária, com o intuito de que todos os resíduos recicláveis descartados
sejam separados e acondicionados para entrega às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; e Cursos
de capacitação dos servidores. Além desses programas de incentivo, a área de gestão de pessoas atuou para prorrogar por
mais 2 anos, o prazo de validade do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de
Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito; realinhou o valor do benefício do auxílio-saúde a partir
de junho de 2015; e por fim, reajustou em junho de 2015 os valores do auxílio indenizatório do Programa Pró-Saúde.
Com relação às mudanças estruturais, foi realizada mudança de todo acervo documental do órgão do antigo
posto do DETRAN/SIA para o NUARQ (Núcleo de Arquivamento); transferência da unidade DETRAN do SIA e da Diretoria de
Engenharia (prédio do TSE), para o STRC (Setor de Transportes Rodoviários e Cargas) com mais espaço que o anterior;
adequação da copa do DETRAN Sede e teve início a reforma do Auditório do DETRAN Sede. O serviço do protocolo realizou
nova adequação do posto de atendimento na unidade do SRTC, para atender às necessidades da população. Foram
eliminados cerca de 20.000 Avisos de Recebimento localizados no antigo posto do DETRAN SIA, com auxílio da Comissão
Setorial de Avaliação de Documentos (CSAD).
Com relação aos contratos de serviços, foi renovado o contrato de limpeza e conservação; renovou de maneira
excepcional o processo de vigilância e segurança armada, tendo em vista a falta de propostas para nova contratação, porém já
se encontra em fase de licitação. Houve a renovação por mais 12 meses do contrato de prestação de serviços de dedetização.
Com relação às aquisições, foram entregues telefones móveis para todos os gerentes e diretores, para
comunicação interna; houve a aquisição de uma impressora de senhas para atendimento no Detran/Sede; a aquisição de
bebedouros de pressão modelo MDF para unidade do STRC; a aquisição de contêineres e papeleiras para todas as unidades; a
aquisição de 20 impressoras térmicas e 03 servidores de configuração de rede. Foi elaborado o Termo de Referência que
norteia a nova contratação de Gerenciamento Eletrônico de Documentos.
A área de Tecnologia da Informação providenciou a aquisição de equipamentos de informática para sustentação
dos sistemas de fiscalização e administração de veículos, multas e condutores. Entre eles servidores de rede, storage, switch
core, switch topo de rack, manutenção de datacenter. Sistemas este que apresentavam grande indisponibilidade e eram
corriqueiramente alvo da mídia por indisponibilidade.
Além disso, para melhorar os sistemas foram contratadas duas fábricas de softwares, uma delas para atender
as atividades fim do órgão e outra para atividade meio. Foram refeitas a comunicação com a SEFAZ/DF que junto com a
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limitação dos equipamentos era motivação da maioria das indisponibilidades, assim como redundância para acesso ao Sistema
Nacional de Gravames (SNG).
Foi desenvolvido o aplicativo móvel para Android e IOS, foram desenvolvidas melhorias para o site como
consulta pontuação e nada consta de habilitação, emissão de borderôs de multas em Notificação de Autuação (NA), além de
melhorias no processo de vistoria para concessionárias e painéis de inteligência para os gestores acompanharem os dados
indicadores de atendimento. Foi realizada a aquisição de impressoras matriciais para emissão de documentos, sendo que as
anteriores tinham desempenho inferior e já não estavam na garantia, trazendo grandes problemas para o atendimento.
No sentido de disponibilizar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria de forma simplificada, a Ouvidoria
colocou em todas as unidades deste Departamento que realizam atendimento direto ao público, no total de 11 unidades, pontos
de coleta dessas demandas (reclamação, denúncia, sugestão, elogio, informação) com a utilização de formulário específico,
adotando o boneco SEGURITO como urna e a indicação do serviço por intermédio de cartazes. A coleta das demandas é feita
semanalmente e cadastradas no Sistema TAG para tratamento. Além dos serviços citados, também são realizados
atendimentos presenciais, disponível das 8:00 às 18:00 horas, assim como atendimentos por telefone e e-mail, nesses casos
especificamente, para fornecimento de informações.
A área de Programas e Ações Comunitárias participou de 144 reuniões formais do CONSEG (Consultoria e
Serviços de Seguros), sendo distribuídas na AISP Metropolitana 28 reuniões, na (Áreas Integradas de Segurança Pública) AISP
Oeste 23 reuniões, na AISP Sul 53 reuniões e na AISP Leste 40 reuniões, além de visitas junto a comunidade para identificação
dos locais demandados e de reuniões representando a Direção Geral junto a comunidade e Administrações Regionais, o que
gerou um total de 310 reuniões ao longo de 2015. A participação nas reuniões e documentos recebidos permitiu a esta
Gerência produzir um total de 1039 demandas que foram encaminhadas por meio de Despacho as áreas, sendo 811 para a
Diretoria de Engenharia, 181 para a Diretoria de Policiamento e Fiscalização, 22 para a Diretoria de Educação e 22 para a
Coordenação de Operação Sucata (assessoria da DG). Com o acompanhamento das demandas conseguimos algumas
respostas que foram encaminhadas aos solicitantes por meio de Ofício assinado pela Direção-Geral, totalizando 363 respostas
das quais 266 foram da Diretoria de Engenharia, 75 da Diretoria de Policiamento e Fiscalização e 22 respostas da Operação
Sucata.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em 2015, o número de vítimas mortas reduziu 17% nas vias do Distrito Federal comparado ao mesmo período
do ano anterior. Dados mostram que, neste ano, foram registradas 337 mortes em acidentes de trânsito, contra 406 ocorridas
no ano de 2014.
Nos últimos 03 anos houve variação positiva e negativa nos acidentes de trânsito com morte. Foram registrados
362 acidentes em 2013, 368 em 2014 (aumento de 1,65% em relação a 2013) e 316 em 2015 (redução de 14,1% em relação a
2014).
Mesmo com o incentivo ao uso de bicicletas e a implantação de mais de 400 quilômetros de ciclovias e ciclo
faixas pelo GDF em 2014, no ano de 2015 foi registrado um aumento no número de acidentes fatais envolvendo ciclistas: 30
ocorrências, 08 a mais que em 2014 (aumento de 36,4%). No sentido contrário, em relação aos atropelamentos com morte
ocorridos em faixas de pedestres não semafóricas, houve uma redução no ano: em 2015 foram 03, contra 07 registrados em
2014.
Outro ponto a ser observado é o índice de mortos por 10 mil veículos. O valor considerado aceitável pela ONU
para países em desenvolvimento é de até três mortes a cada 10 mil veículos. Em dezembro de 2015, o DF apresentou um
índice de 2,06.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O DETRAN-DF tem o entendimento de que as realizações de 2015 foram bem positivas para o anseio desta
Autarquia que é o reconhecimento pela excelência no atendimento e na gestão de trânsito, por meio da promoção de um
trânsito seguro e civilizado com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez do trânsito viário à sociedade, contribuindo para
melhor qualidade de vida.
Em se tratando da maior missão do DETRAN-DF que é a de salvar vidas, essa realização também foi atingida
com sucesso, pois em 2015, o DETRAN-DF registrou o menor número de mortes no trânsito dos últimos 20 anos, 337. Uma
redução de 17% em relação ao ano passado quando ocorreram 406 mortes. Outro dado que vem melhorando ano após ano é o
índice de mortos por 10 mil veículos. O valor considerado aceitável pela ONU para países em desenvolvimento é de até três
mortes a cada 10 mil veículos. Em dezembro de 2015, o DF apresentou um índice de 2,06.
Para 2016 o DETRAN-DF tem a perspectiva de uma redução ainda mais significativa no índice de mortos por
10.000 veículos, bem como no número de mortos e vítimas de acidentes de trânsito, além da intensificação das ações de
educação e engenharia de trânsito.
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17.5. FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.901

O Fundo de Saúde da PMDF foi definido no § 3º do Art. 33, da Lei nº 24.574, de 06/05/2004 e tem por objetivo
captar recursos financeiros provenientes de contribuições e indenizações obrigatórias dos policiais militares, da ativa e na
inatividade, e dos pensionistas dos militares e, destina-se a complementar o custeio da assistência médico-hospitalar, médicodomiciliar, odontológica psicológica e social ao militar, pensionistas e seus dependentes legais.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS
DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6008

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
2.551.661
2.551.660 2.537.636
0
0

2.551.661
2.551.661

2.551.660
2.551.660

2.537.636
2.537.636

a) Atendimento Médico Hospitalar ao Policial Militar e seus Dependentes e pensionistas.
Em 2015, foram realizados 678.047 atendimentos, conforme auditoria realizada pela empresa credenciada para
essa finalidade.
Os dados são referentes ao exercício financeiro de 2015, haja vista o mês de dezembro ainda encontra-se em
fase de processamento.
No gráfico abaixo, seguem os dados referentes às empresas com maior volume de atendimento. Foram
desconsiderados no gráfico, empresas cujo percentual de atendimentos processados fosse inferior a 1%.
Abaixo, segue também a evolução do quantitativo de atendimentos ao longo dos meses. Neste gráfico foram
desconsiderados os atendimentos referentes ao mês de novembro e dezembro em função da incipiência dos dados disponíveis.

Fig 2-Indice de atendimentos por mês
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No ano de 2015 foram realizados pelo Centro Médico da PMDF o quantitativo de 58.358 atendimentos
médicos (consultas) e outros exames, conforme quadros abaixo:
Quantidade de atendimentos médicos no Centro Médico da PMDF
Atendimento por Especialidades
Cardiologia
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
Endocrinopediatria
Fonoaudiologia
Gastroenterologia
Ginecologia
Neurologia
Neuropediatria
Nutrição
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Proctologia
Urologia
Total

Total Anual
6.504
6.171
4.758
3.398
1.267
324
1.193
5.561
3.988
648
552
6.306
6.991
2.624
2.938
1.024
4.111
58.358

Quantidade de Procedimentos realizados no Centro Médico (exames)
Exames por Especialidades
Cardiologia
Radiologia
Neurologia
Ortopedia
Oftalmologia
Otorrino
Total

Total Anual
2.772
4.360
340
133
1.278
1.838
10.721

Quantidade de Procedimentos realizados no Centro Médico (outros)
Outros
Auditoria Médica
Remoção em Ambulância
Total

Total Anual
7.461
4.855
12.316

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015 houve o contingenciamento/bloqueio dentro do FCDF dos valores destinado às despesas em
investimento que estavam propostas na LOA, o que de certa forma, impactaram no planejamento estratégico da Unidade
Orçamentária, uma vez que haviam alguns investimentos previamente definidos pelo alto comando da Corporação que
deixaram de ser realizados, face a necessidade de termos que cancelar este orçamento de investimento a fim de
suplementarmos outras despesas correntes/custeio da assistência médica.
Convém ainda ressaltar que houve também a necessidade do GDF destinar orçamento da fonte 100 do
Tesouro Local dentro do SIGGO, a fim de se complementar o referido orçamento face ao déficit orçamentário apresentado no
exercício para esta despesa.
Do total dos atendimentos médicos realizados pelas clínicas/hospitais credenciadas/contratados, 99% foram
custeados com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.
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17.6. FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.902

O Fundo de Saúde do CBMDF, na forma da Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002 e da Lei nº 11.134, de
15/07/2005, bem como o estabelecido no Decreto nº 4.628, de 19 de abril de 1979, tem como finalidade custear as despesas
referentes a atendimentos médicos e odontológicos dos militares ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes, de forma a
complementar os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que também possuem tal destinação.
O Fundo de Saúde tem como estratégia exclusiva a previsão legal de complementar os recursos destinados
pelo Fundo Constitucional do DF à assistência médica dos militares ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes. Com os
recursos conjuntos busca-se o atendimento médico-hospitalar e ambulatorial por meio de credenciamento e contratações de
clínicas, hospitais, aquisições de materiais médicos diversos, bem como a contratação e aquisição dos demais bens e serviços
que se fizerem necessários.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
0
5.762.524
5.762.524
0
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,
POR HOSPITAIS E CLÍNICAS CREDENCIADAS AOS MILITARES,
DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO CBMDF-DISTRITO FEDERAL
0
5.762.524
5.762.524
0
TOTAL DO PROGRAMA 6008
0
5.762.524
5.762.524
0

Desde o Acórdão TCU 2.631/2010-Plenário, o Fundo de Saúde do CBMDF (UG 220902 - FS-CBMDF) não
recebe dotação inicial na lei orçamentária do GDF. Todo o orçamento destinado é oriundo de Superávit Financeiro apurado em
balanços patrimoniais anteriores a 2011 e que vem sendo administrado como reserva desde então. A autorização de abertura
de crédito especial para a UG se deu por meio da Lei n° nº 5.511, de 28 de julho de 2015, publicada no DODF n°144, de 28 de
julho de 2015.
a) Nas policlínicas e unidades da DISAU do CBMDF
As ações executadas nas dependências dos órgãos subordinados à Diretoria de Saúde são realizadas para
atender o disposto na alínea e, do Inciso IV do artigo 51 da lei 7479/1986 - Estatuto Bombeiro-Militar, conforme abaixo:
Art 51. São direitos dos bombeiros-militares:
...
IV - nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação específica ou peculiar:
...
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de
atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo
serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a aplicação
de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;
Assim, para atender ao previsto no Estatuto Bombeiro-Militar, a Diretoria de Saúde da Corporação gerencia 5
(cinco) órgãos que prestam serviços de assistência à saúde dos militares, dependentes e pensionistas, função que foi
estabelecida por meio do Decreto Federal n° 7.163/2010 que reorganizou a estrutura do CBMDF.
O referido decreto reafirmou que a DISAU é um órgão de direção que tem como incumbência as atividades
relacionadas com a atenção à saúde do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas.
Assim, estão subordinados à DISAU os seguintes órgãos com as respectivas funções institucionais previstas na
Portaria - CBMDF n° 93, de 21 de dezembro de 2011:
 Policlínica Médica - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a assistência
médico-hospitalar e, em caráter excepcional, a médico-domiciliar, aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação.
 Policlínica Odontológica - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a
assistência odontológica aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação.
 Centro de Assistência Bombeiro Militar - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por
finalidade o assessoramento aos usuários do Sistema de Saúde da Corporação no atendimento às contingências sociais e às
necessidades básicas, com vistas à garantia dos mínimos sociais.
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 Centro de Capacitação Física - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a
realização de atividades ligadas ao treinamento físico militar, avaliação física, treinamento desportivo e áreas correlatas à
capacitação ao exercício da profissão bombeiro militar.
 Centro de Perícias Médicas - órgão de apoio subordinado à Diretoria de Saúde que tem por finalidade a
realização das inspeções e perícias médicas, sendo responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e controle de
todas as atividades médico-periciais desenvolvidas no CBMDF.
Foram executadas consultas diversas ambulatoriais, exames de laboratório, consultas e procedimentos
odontológicos, fisioterápicos e pequenas cirurgias, realizados no âmbito da Policlínica do CBMDF.
Procedimentos realizados nas unidades da DISAU em 2015
Quantidade

Discriminação dos procedimentos

2013

2014

2015

Número de consultas ambulatoriais realizadas (POMED)

47.586

46.923

46.045

Procedimentos da Enfermaria (POMED)

3.179

3.697

3.904

Cirurgias (POMED)

598

593

688

Procedimento na Ortopedia/Gesso (POMED)

182

157

127

Eletrocardiograma (POMED)

22

145

36

2.676

2.283

2.349

Endoscopia (POMED)

648

618

779

Fluxometria (POMED)

8

-

-

304

205

381

Ecografia (POMED)

Colonoscopia (POMED)
Exames de Laboratório (POMED)

151.746

193.604

198.604

Atendimentos Fisioterápicos (POMED)

6.649

4.273

11.101

Exames Radiológicos* (POMED)

1.593

1.787

2.829

-

-

1.362

35.218

54.147

49.177

616

620

507

Número de Perícias (CPMED)

15.183

21.041

37.206

Número de Inspeções em Saúde (CPMED)

4.025

4.509

25.335

225

155

793

270.458

334.757

381.223

Colposcopia (POMED)
Procedimentos Odontológicos (PODON)
Psicologia e Psiquiatria (CEABM)**

Número de Pessoas Atendidas pelos programas do CECAF
Total de Procedimentos

b) Na rede credenciada
Dadas às limitações da POMED em termos de profissionais, equipamentos ou complexidade e à necessidade
de assistência integral à saúde, os serviços na rede credenciada têm por finalidade prestar os serviços hospitalares eletivos,
urgência e emergência, cirurgias diversas, internações, exames de imagem, clínicos, ressonâncias, oncologia, tratamentos
psiquiátricos e de dependência química, entre outros.
Atualmente, o Sistema de Saúde do CBMDF, além de hospitais e clínicas credenciadas, conta também com
fornecedores de materiais médicos, odontológicos, hospitalares e farmacêuticos. Todas as clínicas credenciadas são regidas
pelo edital de credenciamento nº 001/2011-CBMDF.
Embora complementar, a prestação de serviços por meio de empresas credenciadas é a principal atividade da
Diretoria de Saúde, em razão do grande volume de recursos dispensado, consumindo parte expressiva de todo o orçamento da
diretoria, somando FCDF e FS-CBMDF, conforme tabela abaixo:
Valores empenhados para credenciamento
Ano

Valor Autorizado

Valor Empenhado

2011
2012
2013
2014
2015

49.575.000,00
57.114.250,82
52.328.813,00
57.005.204,00
76.767.728,00

38.800.001,00
46.504.843,18
38.988.025,42
45.198.607,63
61.362.342,41

Percentual do Orçamento Destinado para
Credenciamento
78,26%
81,42%
74,50%
79,29%
79,93%

O credenciamento permite a aproximação dos serviços ofertados aos usuários do sistema de saúde, uma vez
que descentraliza a oferta por meio da contratação de empresas em regiões diversas ao Plano Piloto.
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O número de empresas credenciadas segue conforme abaixo:
Empresas credenciadas 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Empresa
3ª Dimensão Diagnóstico por Imagem
Aliança Instituto de Oncologia S/S Ltda
Angio Cárdio Clínica Médica Ltda
Anima - Clínica Médica Acupuntura e Fisioterapia Ltda
JK Radiologia Odontológica Ltda - Me
Associação Dos Médicos do Hospital São Francisco
Atitude Clínica Psicológica e Multidisciplinar Ltda
Biocárdios Instituto de Cardiologia Ltda
Centro Especializado em Oftalmologia Ltda - Epp
Cárdio Vida Clínica Cardiológica Ltda
Clinica De Reabilitação Física de Ceilândia Ltda
Cardiocare - DF Clínica Cardiológica Sociedade Simples Pura Ltda
CBV - Centro Brasileiro da Visão
Centro Clínico E Ecográfico de Sobradinho Ltda
Centro Clinico Unifísio de Reabilitação Física Ltda
Centro de Atendimento Psicológico De Brasília
Centro de Convivência E Atenção Psicossocial
Centro Diagnóstico Shalom S/S Ltda - EPP
Centro Sul de Imagem e Medicina Fetal SS Ltda
CETTRO - Centro De Câncer De Brasília
CIN - Centro De Investigações Neurológicas Ltda
CLIDAE Clinica De Diagnosticos Radiologicos E Ecograficos S/S Ltda - Epp
Clínica Baby Ped - Oliveira & Marques Ltda
Clínica Cardiológica São Camilo Ltda
Clínica de Angiologia, Cirurgia Vascular e Radiologia Intervencionistra SS - EPP
Clínica de Fisioterapia Juliana
Clínica de Fisioterapia Multifisio Ltda
Clinica de Fisioterapia Reabilitação Total Ltda
Clínica de Psicologia ABZM Ltda Me
Clínica de Radiologia Odontológica Fenelon Ltda
Clínica Geral e Ortopedica Sudoeste Ltda
Clínica Oncology Ltda
Clínica Otorrino Oswaldo Nascimento
Clínica Prodigest Ltda.
CLINISER - Clínica Integrada De Medicina , Psicologia E Psicopedagogia Ltda
Cooperativa Dos Médicos Anestesiologistas Do Distrito Federal
Corpo e Mente Pilates Fisioterapia Ltda - Me
Diagnostic S/S
Dias Moreira Diagnostico por Imagem Ltda - Me
DIGIDOC Radiologia Odontológica
Doc Kids Radiologia Odontológica
Ecodinâmica Clínica Cardiologica Ltda
Energética - Centro de Fisioterapia, Pilates e Clínico Geral Ltda
Espaço Equilibrium Clínica de Reabilitação Ltda
Espaço Saint Germain de Saúde Integral Ltda
FIB - Fisioterapia Integrada De Brasília Ltda
Fisio Norte - Clínica De Fisioterapia e Reeducação Postural Global Ltda
Fisioemov - Clínica De Fisioterapia Do Movimento Ltda
Fisiogama
Fisioterapia Intensiva Santa Rita S/C Ltda
Fundação Universitária De Cardiologia
Galeria Fisioterapia Ltda
Gill´S Clínica Médica, Fisioterápica E Fitness Ltda - Me

CNPJ
06.056.327/0001- 61
09.104.513/0001-17
10.817.238/0001-68
08.325.108/0001-66
16.524.725/0001-19
13.231.214/0001-10
08.073.742/0001-59
05.544.035/0001-05
04.714.858/0001-79
05.843.380/0001-40
03.413.641/0001-66
01.281.570/0001-60
06.160.688/0001-53
01.467.047/0001-22
01.102.578/0001-11
03.419.044/0001-49
36.767.721/0001-79
26.983.098/0001-38
26.964.205/0001-80
00.520.237/0001-01
38.006.656/0001-94
26.495.275/0001-37
11.092.950/0001-00
10.668.829/0001-10
12.389.274/0001-01
01.759.280/0001-89
11.140.975/0001-31
06.315.096/0001-63
11.646.757/0001-73
03.628.122/0001-15
05.637.408/0001-92
11.820.670/0001-70
37.160.645/0001-00
01.443.380/0001-00
03.165.043/0001-15
24.905.234/0001-46
09.029.178/0001-30
03.500.455/0001-64
11.999.286/0001-87
01.258.895/0001-21
07.622.311/0001-31
09.277.457/0001-12
11.437.757/0001-63
08.439.436/0001-93
11.486.840/0001-22
37.150.471/0001-96
07.340.190/0001-35
14.990.692/0001-77
05.251.170/0001-62
01.623.758/0001-49
92.898.550/0006-00
08.454.601/0001-86
13.919.613/0001-79
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Nº
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Empresa
Hidrofisio Clínica De Fisioterapia E Estética Ltda
Hob - Taguatinga Ltda
Hospital Lago Sul S/A
Hospital Maria Auxiliadora S/A
Home - Hospital Ortopédico E Medicina Especializada Ltda
Hospital Pacini Ltda
Hospital Prontonorte S/A
Hospital Santa Helena S/A
Hospital Santa Marta
IDR - Instituto de Doenças Renais Ltda
Image Doppler Ultrassonografia Ltda
Imagem Dental Radiologia Ltda
INOB - Instituto de Olhos e Microcirurgia De Brasília
INBOL - Instituto Brasiliense de Olhos
Instituto de Câncer De Brasília Ltda
Instituto de Cardiologia e Pediatria De Brasília Ltda - EPP (Clinicor)
Instituto de Catarata De Brasília Ltda
Instituto de Neurocirurgia Medullaris
Instituto de Olhos De Taguatinga Ltda - EPP
Instituto de Radioterapia De Taguatinga
Instituto do Coração De Taguatinga Ltda
Isob - Instituto De Saúde De Olhos Brasília S/S Ltda
Jd Imagem E Diagnóstico Odontológico Eireli
Laboratório Diagnóstico De Análises Clínicas Ltda
Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda
Laborcenter - Milton Candido Da Silva
Lâmina Laboratório de Patologia e Prevenção de Cancer Ltda - EPP
Luciene Pires De Araujo Lins Me
Medcor - Cardiologistas Associados Da Asa Sul Ltda
Medicina da Visão - Clínica Oftalmológica Ltda
Micra Laboratório de Anatomia Patológica
Mm Da Silva Laboratório de Prótese Dentária Ltda
Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília Ltda
Oculare Oftalmologia S/S Ltda
Oncotek - Clínica de Tratamento e Pesquisa Oncologica
Oncovida Instituto Especializado de Oncologia Ltda
Opção Serviços Médicos Ltda
Oxtal - Medicina Interna e Terapia Intensiva Ltda
Pelle Vitta Dermatologica S/S Ltda
Physys - Fisioterapia Ltda
Pró Corpore Clinica de Reabilitacao Eireli EPP
Psicoclínica - Clínica de Psicologia, Psicoterapia E Orientação Psicológica Ltda
Radioclinic Diagnóstico Oral Por Imagens Ltda
Radiograph Clínica de Imagem Ltda - EPP
Radiomaster Radiologia Odontológica
Reabilitarte Clínica de Fisioterapia Ltda
Rio Preto Assistência Médica e Hospitalar Ltda
RM Clinica de Reabilitacao e Hotel Ltda
Seane Serviço de Assistencia Clínica E Nefrologia Ltda
Serviços Hospitalares Yuge Ltda
SK Psicologia Integrada Ltda
Sportfisio - Clínica de Reabilitação Corporal Ltda
UCI - Unidade de Cardiologia Integrada Ltda - EPP
Unineuro - Unidade De Neurologia Ltda
Uromedical - Centro Avançado de Urologia E Andrologia S/A Ltda
Viver Clínica de Imagens Médicas Ltda

Relatório Anual de Atividades 2015 – FSCBMDF
CNPJ
08.258.737/0001-10
04.081.229/0001-59
00.382.069/0001-27
38.000.485/0001-96
37.108.388/0001-59
00.417.089/0001-96
00.511.816/0001-80
00.049.791/0001-44
00.610.980/0001-44
04.373.272/0001-98
07.187.929/0001-10
07.338.610/0001-49
00.363.702/0001-30
37.114.071/0001-25
11.859.927/0001-06
02.629.291/0001-07
12.992.115/0001-99
10.909.624/0001-80
02.671.139/0001-92
06.292.778/0001-06
72.602.071/0001- 75
03.056.609/0001-70
16.798.663/0001-33
26.491.530/0001-73
00.718.528/0001-09
07.315.533/0001-01
00.626.754/0001-51
15.500.164/0001-55
03.903771/0001-87
07.405.575/0001-33
02.777.949/0001-28
97.520.386/0001-02
37.992.740/0001-61
05.090.412/0001-83
07.026.212 /0001-97
01.682.668/0001-29
10.541.877/0001-43
10.793.027.0001/32
18.336.254/0001-40
03.809.065/0001-70
03.589.729/0001-33
37.120.144/0001-91
04.468.770/0001-14
00.243.530/0001-60
04.558.329/0001-23
11.023.583/0001-92
07.196.243/0003-58
02.373.139/0001-06
01.619.412/0001-77
72.576.143/0001-57
10.853.107/0001-36
04.607.201/0001-02
18.000.366/0001-26
07.607.754/0001-53
03.953.658/0001-06
07.592.441/0002-50
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

932

Relatório Anual de Atividades 2015 – FSCBMDF

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal – UG 170495
Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI fonte 106.
AÇÃO/SUBTÍTULO
0903 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
00FM - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS
BOMBEIROS E DEPENDENTES DO CBMDF
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
6.185.533
6.185.533

0
0

6.185.533
6.185.533

6.185.533
6.185.533

LIQUIDADO
827.825
827.825
827.825

Após a publicação do ACÓRDÃO Nº 2631/2010 - TCU – Plenário, aquela corte de Contas entendeu que o
orçamento do Fundo de Saúde, por ser oriundo do Fundo Constitucional do Distrito Federal deveria ser executado pelo Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), conforme o Item 1.5.1 do acórdão:
“1.5.1. o registro da execução orçamentária e financeira dos Fundos de Saúde do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi inicie-se a partir de 1º de janeiro de
2011”;
Com isso, os valores arrecadados anualmente não integram mais as ações executadas no Sistema de Gestão
Governamental do GDF (SIGGO), somente o superávit apurado em exercícios anteriores, conforme o item 1.5.2 do acórdão:
“1.5.2. os superávits dos Fundos de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do
Distrito Federal, apurados em exercícios anteriores ou que vierem a ser apurados no exercício
de 2010, sejam executados no âmbito do orçamento do Governo do Distrito Federal – GDF.”
Assim, todo o orçamento do exercício de 2015, referente à arrecadação do Fundo De Saúde do CBMDF foi
executado através do sistema SIAFI, por meio de ação específica do Fundo Constitucional do Distrito Federal, programa de
trabalho 28.845.0903.00FM.0053 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Seus Dependentes do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal - no Distrito Federal.
A fonte de recursos n° 106 corresponde aos valores arrecadados pelo CBMDF referentes à contribuição dos
militares ao Fundo de Saúde. Sua utilização ocorreu de acordo com a tabela abaixo:
Execução da Fonte 106
Descrição
Material Farmacológico
Material Odontológico
Material Laboratorial
Materiais Médicos e Hospitalares
Serviços Médicos-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais
Serviços de terceiros - Exercício anterior
Total

FCDF.

Valor ($)
858
241.997
3.315
2.500
5.344.711
592.152
6.185.533

Não houve o registro e o acompanhamento das etapas do SAG por serem incompatíveis com os recursos do
Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI fontes 100 e 106

AÇÃO/SUBTÍTULO
00FM - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS
BOMBEIROS E DEPENDENTES DO CBMDF
0053 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS
BOMBEIROS E DEPENDENTES DO CBMDF
Total

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

69.005.204

67.835.928

38.951.834

0
0

69.005.204
69.005.204

67.835.928
67.835.928

38.951.834
38.951.834

Gastos com Material e Equipamentos pelo FCDF
DESCRIÇÃO
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL ODONTOLÓGICO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

EMPENHADO
4.950
288.287
4.992
1.618
468
4.826

LIQUIDADO

PAGO
0
0
254.359
254.359
6
6
1.618
1.618
468
468
4.175
4.175
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DESCRIÇÃO
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL HOSPITALAR
FERRAMENTAS
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
JUROS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
APARELHOS EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR E HOSPITALAR
MOBILIÁRIO EM GERAL
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
TOTAL

Relatório Anual de Atividades 2015 – FSCBMDF
EMPENHADO
LIQUIDADO
PAGO
357
217
217
778
778
778
37.954
686
686
4.289
4.289
4.289
147.671
71.955
71.955
2.304
2.304
2.304
125.125
2.500
2.500
6.187
0
0
3.256.962
95
95
77.753
1.600
1.600
38
38
38
16.877
0
0
7.951
0
0
880.261
800.086
800.086
4.121
2.421
2.421
134.064
122.071
122.071
250
250
250
10
10
10
36.752
8.160
8.160
2.640
0
0
51.887.917
30.667.882
30.667.882
400
400
400
396
396
396
8.192.321
6.927.939
6.927.939
736
736
736
1.357.958
0
0
494
0
0
516.492
74.871
74.871
48.745
1.524
1.524
782.982
0
0
67.835.928
38.951.834
38.951.834

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Com a progressão dos gastos com assistência médica aos usuários do sistema, o acompanhamento dos valores
mensais com atendimentos nas credenciadas, através de informações por elas prestadas, foi evidenciado mediante planilhas
próprias elaboradas pela Seção de Acompanhamento da Execução de Contratos.
Assim, ficou apontado o valor estimado de R$57.380.142,55 de gastos realizados nas credenciadas no ano,
sendo destinado ao credenciamento o valor anual de R$ 40.029.257,00, dos quais foi estimada a quantia de R$ 8.500.000,00
para cobertura de dívidas de exercícios anteriores.
Diante da possibilidade de os recursos não serem suficientes para cobrir as despesas ocorridas, desde o
exercício de 2012 a DISAU estabeleceu métodos de controle, tais como:
– Qualquer autorização de procedimentos a ser realizado na rede credenciada deve ter a anuência de
profissional de saúde da Corporação em atendimento nas unidades do CBMDF. Tal ação visa à completa utilização das
unidades de saúde e evitar que procedimentos desnecessários sejam realizados.
– Ação mais criteriosa nos trabalhos da Seção de Auditoria, em autorizações de procedimentos.
– Adoção de modalidade de pagamento por meio de ressarcimento, com fito de coibir uso desnecessário de
serviços médicos eletivos.
– Realização de palestras para executores de contratos de credenciamento nos dias 20 de agosto e 16 de
setembro, tendo um público de aproximadamente 47 militares.
– Realização de curso de Gestão de Contratos na Escola de Governo, sendo uma turma de 30 militares no
período de 5 a 9 de outubro de 2015 e outra de 27 militares de 23 a 27 de novembro de 2015.
– Instituição de comissão para realização de estudo de viabilidade de adoção de empenho para a própria
Unidade Gestora, publicado no item VIII do Boletim Geral da Corporação de número 141, de 28JUL2015.
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O objetivo é tentar manter os gastos dentro da meta planejada anualmente, uma vez que houve o ingresso
expressivo de militares nos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, aliado ao envelhecimento da tropa e reconhecimento de
novos dependentes, elevando ainda mais os gastos.
A execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, com algumas alterações orçamentárias
como o aporte financeiro, e o estorno R$ 1.849.560,00, proporcionou o regular andamento dos serviços junto às empresas
credenciadas prestadoras de serviços de saúde, bem como fornecedores de materiais. O resultado final da movimentação foi
de R$ 19.000.000,00 em custeio creditado para a UG e R$ 2.000.000,00 em investimento debitados.
Dessa forma, o montante final disponibilizado para gastos com credenciamento ficou em R$ 50.504.129,00,
totalmente empenhado, acrescido de saldo remanescente (não utilizado) para Reconhecimento de Dívidas.
Com o avançar do tempo, somado às novas inclusões, e ainda com a análise do comportamento da demanda
nos atendimentos médicos, vislumbra-se a necessidade de reavaliação do orçamento destinado à Assistência Médica do
CBMDF, uma vez que este se encontra cada vez mais aquém da capacidade de cobertura dos gastos.
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17.7. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL– UO: 24.904

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal – FUNPM foi
criado por meio da Lei nº 4.077, de 28/12/2007, com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para
a Polícia Militar do Distrito Federal, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de
consumo e a execução de serviços.
Compete à Polícia Militar do Distrito Federal gerir os recursos do FUNPM.
A Força de trabalho do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito
Federal compõe o Quadro de servidores apresentado no Relatório da PMDF.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

0008 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPMDFDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6217

EMPENHADO

LIQUIDADO

600.250

2.666.750

2.666.750

2.666.750

600.250

2.666.750

2.666.750

2.666.750

600.250

2.666.750

2.666.750

2.666.750

FONTE: SIGGO/DLF-PMDF

Os recursos do FUNPM, atualmente com receitas apenas provenientes de alienação de bens móveis, o que
permite sua utilização conforme prevê a LRF, apenas com despesa de capital, é usado para complementar a Manutenção da
Polícia Militar do Distrito Federal por meio do Fundo de Modernização, Reequipamento e Reaparelhamento da Polícia Militar do
Distrito Federal. Foram adquiridos equipamentos necessários para o desenvolvimento de seu processo finalístico com o escopo
de bem cumprirmos a missão institucional, prevista no Plano Estratégico da Corporação: 02 máquinas manipuladoras
telescópicas e 07 micro-ônibus.
Estes recursos foram utilizados com o fim de desonerar o orçamento do Fundo Constitucional do Distrito
Federal, recurso destinado a manutenção das Unidades de Segurança pública do DF, em face da insuficiência orçamentária
apresentada pela Corporação, principalmente para as despesas do Grupo 1 (pessoal).
Os recursos foram utilizados com o escopo de buscarmos a eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento
de atividades dentro do processo finalístico.

Objetivo Específico: 004 – Aumentar a segurança no Distrito Federal, utilizando-se de tecnologia de ponta, e com
o uso de modernos equipamentos e do trabalho desenvolvido por Policiais Militares altamente capacitados.
Indicadores:
Denominação do indicador
1051 Tempo resposta
Número de viaturas em condições de
1181 atendimento/
patrulhamento

Unidade Índice
Periodicidade
Desejado em
Apurado
Fonte da
de
Mais
De
Resultado 2012 2013 2014 2015
em
Informação
Medida Recente
Apuração
Desejado 4,50 11,5
11
10,5
Minuto
12,3 31/12/2010
Mensal
PMDF
Alcançado 12,8 11,36 11:58 8,3
Desejado 450 470
490 510
Mapa de
Turno de
controle de
Unidade 430 31/12/2010 serviço de
Alcançado 752 532
704 953 viaturas do
24 horas
DOP

FONTE: SIGG/ANÁLISE CRIMINAL/DOP-PMDF
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Objetivo Específico: 005- Proporcionar segurança adequada a grandes eventos, por meio da utilização de
modernas técnicas operacionais, emprego do policiamento ostensivo e de tecnologia de ponta, estando em
condições de fazer frente a possíveis atos terroristas.
Indicadores:
Unidade Índice
Desejado em
Periodicidade
de
Mais Apurado em
Resultado 2012 2013 2014 2015
de Apuração
Medida Recente
Efetivo diário empregado
Desejado 3.000 4.000 4.500 4.000
1049 no policiamento
Unidade 3.000
31/12/2010
Diária
Alcançado 2.957 3.100 2.924 3.319
ostensivo
Denominação do Indicador

Fonte da Informação
Seção de Planejamento do
Departamento Operacional
– Mapa de Efetivo Diário

FONTE: SIGGO/DOP-PMDF

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No exercício financeiro de 2015, a Corporação teve grandes dificuldades orçamentárias para honrar todos os
seus compromissos, no que tange as despesas de custeio da Manutenção, despesas de custeio da Assistência Médica e
principalmente com as despesas do Grupo 1 (pessoal), inclusive com os inativos. Estas despesas estão em crescente aumento,
o que não deverá ser diferente neste exercício financeiro de 2016. Há que se colocar ainda que as despesas de Pessoal da
Corporação, dos seus servidores efetivos que são pagos com recursos do FCDF, foram empenhadas, liquidadas e pagas com o
orçamento de 2016, fato que deve novamente se repetir neste exercício para o próximo exercício financeiro. Isto deverá
impactar diretamente a dotação orçamentária de 2016, trazendo sérios transtornos a Gestão Orçamentária e Financeira da
Corporação.
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17.8. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 24.905

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo Bombeiros Militar do Distrito Federal –
FUNCBM, foi criado pela Lei Distrital nº 4.076, de 28 de dezembro de 2007, com a finalidade de prover, em caráter
complementar, recursos financeiros para o CBMDF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição
de bens de consumo e a execução de serviços.
Deste modo, o FUNCBM visa complementar os recursos destinados pelo Fundo Constitucional do Distrito
Federal – FCDF à manutenção das atividades desempenhadas pela Corporação, não possuindo força de trabalho própria.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Objetivo Específico: 007- Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
9512 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA- FUNCBM-DISTRITO FEDERAL
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS
0009 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNCBM-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6217

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

354.642

3.437.484

3.437.484

1.480.000

354.642
196.526

3.437.484
196.526

3.437.484
196.526

1.480.000
0

196.526
551.168

196.526
3.634.010

196.526
3.634.010

0
1.480.000

As principais realizações do CBMDF para cumprir o objetivo do programa foram: Aquisição de 3.000 roupas de
proteção Individual para Combate a Incêndio Florestal;
Tais ações visam melhorar o serviço prestado pela corporação a sociedade, atendendo o objetivo do programa.
Os esforços no ano de 2015 resultaram em 109.212 atendimentos registrados pela CIADE/SSP até 31/12/2015, conforme
quadro a seguir:
Atendimentos
Administrativas
Busca e Salvamento
Combate a Incêndio Urbano
Combate a Incêndio Florestal
Atendimento Pré-Hospitalar
Acidente de Trânsito
Prevenções
Ocorrências Diversas
Total

2012

2013
7.537
2.156
4.527
6.238
34.168
19.336
2.249
4.953
81.164

2014
8.229
1.728
3.966
4.391
26.864
16.049
1.252
13.452
75.931

7.314
2.512
8.528
3.110
24.812
37.472
1.523
20.461
107.620

2015
9.341
2.980
7.277
6.617
24.355
31.074
1.644
25.924
109.212

Fonte: SEGEO/EMG
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Indicadores:
Denominação do Indicador
Ocorrências
Atendidas
Tempo-Resposta
1053
Incêndio
1052

1184 Unidade Mantida

Unidade de Índice mais Apurado
Medida
Recente
em

Periodicidade
de Apuração

Resultado
Desejado
Alcançado

%

89

31/12/2010

Anual

Minuto

12,87

31/12/2010

Anual

Unidade

80

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
94
98,37
8
11
85
80

Desejado Em
2013
2014
95
96
92,22
82
8
8
9,46
8,18
90
95
791
82

2015
97
85
8
8,82
100
84

Fonte da
Informação
SEGEO/EMG
SEGEO/EMG
SELOF/EMG

1. Indicador ajustado na avaliação do PPA 2014

O indicador unidade mantida é definido pela relação percentual entre o número de unidades em funcionamento
e o número de unidades previstas na legislação, visando assim aferir a adequação da instituição à legislação vigente. Devido a
impossibilidade de realização de concurso público para a contratação anual de bombeiros, de acordo com os limites
estabelecidos no Anexo III da Lei 12.086 de 6 de novembro de 2009, e ainda a natural diminuição do efetivo, houve a opção
pela substituição de unidades operacionais provisórias edificadas no início da década de 90 por novas, modernas e definitivas
instalações, fazendo com que as metas progressivas ainda não tenham sido alcançadas.
Em 31.12.2015 o índice alcançado pelo CBMDF foi de 74% com a inauguração de duas novas unidades 46º
GBM em Taguatinga Sul e o 34º GBM no Lago Norte. Assim, o número de unidades mantidas pela corporação em 2015 foi de
84 unidades.
O indicador ocorrências atendidas é a razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas pela
Corporação e o número de ocorrências que de fato foram atendidas pela Corporação. Até 31.12.2015 o CBMDF atendeu 85%
das ocorrências que lhe foram demandadas. Por sua vez, ao considerar apenas as ocorrências não atendidas por falta de
viatura, o índice de atendimento sobe para 98%. A meta fixada para 2015 é atender 97% das ocorrências demandas. Desta
maneira, em relação à meta, o índice aferido foi de 85%. Um dos fatores que influenciaram este índice foi a participação do
SAMU, tendo em vista que em 2015 recursos do CBMDF e do SAMU concorriam para o atendimento das ocorrências, situação
que foi corrigida com a implantação de um despacho único.
Em 2015 o índice aferido relativo ao tempo-resposta para incêndio foi de 8 minutos e 49 segundos, chegando
bem próximo à meta estabelecida para o ano. O resultado, embora maior do que alcançado em 2014, demonstra evolução ao
longo dos anos de aferição do indicador.

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A execução orçamentária e financeira teve uma série de intercorrências com os sucessivos decretos de
contingenciamento de orçamento no âmbito do Distrito Federal. Como exemplo o Decreto 36.471, de 30 de abril de 2015, o qual
dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal, houve, portanto,
uma consequente prolação dos prazos de contratações tendo em vista as rotinas implementadas pelo GDF. Como
consequência das dificuldades citadas, não ocasionadas pela corporação, o CBMDF teve que apropriar a folha de
dezembro/2014 com o Orçamento de 2015.
Ao final do exercício de 2014, a Subsecretaria do Tesouro - SUTES remanejou aproximadamente R$
65.000.000,00 do orçamento do CBMDF para suprir a necessidade de outras Unidades custeadas com o Fundo constitucional,
como natural consequência o CBMDF, visando cumprir com suas despesas obrigatórias, apropriou apenas parcialmente a folha
de dezembro/2014.
Durante o ano de 2015, após diversas reuniões, o CBMDF realizou contínuos cortes em sua Folha de Pessoal,
Investimento e Custeio, visando viabilizar a folha de pagamento da totalidade da Segurança Pública. Destarte, a Corporação já
fez um completo esforço institucional para contribuir na solução dos problemas de folha de pagamento do GDF. Para tanto,
foram bloqueados até o meio do ano, via SIAFI, no orçamento do CBMDF os valores de: R$38.867.331,00 – Folha de Pessoal;
R$12.874.647,00 – Custeio; R$12.496.126,00 – Investimento.
Cabe destacar que no mês de julho o valor bloqueado do custeio era, aproximadamente, 29% do valor
destinado a custear a máquina do CBMDF e o valor do Investimento, 41% desse grupo de despesa. Contudo, o CBMDF não
desistiu de seu intuito de reduzir as dívidas de pessoal, seguindo fielmente suas funções e quitando suas obrigações. Não
obstante, em novembro, ocorreram mais bloqueios no orçamento, sendo: R$ 15.254.862,00 – Folha de Pessoal de Dezembro
2015; R$3.306.122,00 – Custeio; R$3.500.000,00 – Investimento; R$1.016.000,00 – Auxilio Alimentação de Dezembro e R$
2.000.000,00 – Investimento da Saúde.
Assim sendo, o CBMDF teve bloqueado e remanejado do seu orçamento, o valor de R$54.122.193,00 – Folha
de Pessoal, R$16.180.769,00 – Custeio, R$17.996.126,00 – Investimento, R$1.016.000,00 – Auxilio Alimentação, totalizando
assim o montante de R$89.315.088,00. Tais alterações no orçamento do CBMDF criaram grande dificuldade para o
cumprimento das ações planejadas pela corporação, tendo assim, muitos projetos cancelados ou adiados para o ano de 2016.
Contudo, mesmo diante do momento político e econômico adverso, a Corporação procurou não apenas manter,
mas, melhorar a qualidade do atendimento prestado à sociedade do Distrito Federal, por meio de ações não orçamentárias e a
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redefinição de metas e objetivos. Isto, por meio do Plano de Comando publicado no BG n.º 28 de 10 de fevereiro de 2015, a
partir do qual diversas ações foram desencadeadas tais como: o Plano de Abandono de Emergência em Escolas, empresas e
instituições, e a intensificação do projeto “Bombeiros nas Quadras” que aproxima a instituição da comunidade. Houve também o
aumento nos quantitativos de ocorrências atendidas pela corporação, bem como, nos atendimentos realizados pelos
Departamentos de Segurança Contra Incêndio, órgão do CBMDF, responsável pelas ações preventivas realizadas, tais como
vistorias para alvarás, vistorias e perícias de incêndio entre outros. Portando, apesar das dificuldades financeiras, no ano de
2015, o CBMDF obteve resultados mais satisfatórios que em anos anteriores no atendimento ao cidadão, ampliando o
atendimento prestado.
Complementarmente, na busca pela melhoria da gestão corporativa, foi ampliado o monitoramento e o
acompanhamento das ações do planejamento estratégico a partir do embrião do escritório de projetos no Estado-Maior-Geral,
com o qual, espera-se, para os próximos anos, melhoria continua dos serviços prestados pela corporação. Aliado a procura da
melhoria nas ações de planejamento, 2015 foi um ano de pioneirismo da corporação em ações como: a adoção da agenda A3P,
a Implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informação com a diminuição substancial do uso de papel e a diminuição do
tempo de tramitação de processos.
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17.9. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO
DISTRITO FEDERAL – UO: 24.906

O Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal – FUNPCDF foi
criado pela Lei Complementar nº 751, de 28 de dezembro de 2007, com a finalidade de prover, em caráter complementar,
recursos financeiros para a Polícia Civil do Distrito Federal, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção,
aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.
FORÇA DE TRABALHO
Os servidores responsáveis pela gestão do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia
Civil do Distrito Federal – FUNPCDF pertencem ao efetivo da Polícia Civil previstos na Lei 8.674/93.
Recursos do Fundo Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

0006 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6217

LIQUIDADO

10.009.004

11.993.569

11.762.974

11.728.566

10.009.004

11.993.569

11.762.974

11.728.566

10.009.004

11.993.569

11.762.974

11.728.566

Objetivo Específico: 008 – Promover a Segurança Pública, realizando com proficiência as atividades de Polícia
Judiciária, e elevar os índices de resolução de crimes por meio da elaboração de procedimentos formais.
Indicadores:
Denominação do Indicador
1055 Taxa de Inquéritos Relatados
Índice de Resolução dos
Crimes de Homicídios
Índice de Prisões em Flagrante
1185
por Tráfico de Drogas
1056

Unidade deÍndice Mais Apurado Periodicidade
Medida Recente
em
de Apuração
%

71

31/12/2010

Anual

%

49

31/12/2010

Anual

%

-

-

Anual

Resultado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

2012
72
74
50,22
47,5
5
7,69

Desejado em
2013
2014
73
74
78,12 77,04
51,48 52,76
51,20 40,17
5
5
0
0

Fonte da
2015 Informação
75
DGI/CGP/
DPC/DPE
75,6
54,08
DGI
48,53
5
DGI
0

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Com os recursos gerenciados pelo FUNPCDF foram proporcionados aos servidores da Polícia Civil, melhores
condições de trabalho com a compra de equipamentos e contratação de serviços, dos quais podemos destacar:
1. Aquisição de Aeronave tipo Helicóptero, modelo AS350 B2 – Esquilo, para realizar as atividades aéreas
atinentes a Policia Civil do Distrito Federal;
2. Aquisição de veículo tipo caminhão tanque de combustível de abastecimento de aeronaves da Policia Civil do
Distrito Federal;

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Com os equipamentos comprados, pelo FUNPCDF contribuíram para que esta Instituição se tornasse melhor
equipada e os servidores aptos para realizarem suas atividades de rotina, tanto na parte de gestão como também na parte
operacional, como as várias operações ocorridas ao longo do ano, que tiveram por objetivo a repressão/prevenção aos ilícitos
de roubo, homicídios, porte ilegal de armas, tráfico/uso de substâncias entorpecentes, furtos, entre outros, em todas as
localidades do Distrito Federal.
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18. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - UO: 25.101

A Secretaria é um órgão de direção superior, integrante da estrutura de governo, diretamente subordinada ao
Governador do Distrito Federal.
Foi criada pelo Decreto de nº 36.240 de 02/01/2015 e constituída para promover e realizar as políticas públicas
de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, com ações voltadas para a intermediação de emprego, a captação de vagas de
emprego, o encaminhamento de trabalhadores aos postos de trabalho, a qualificação profissional, a concessão de crédito por
intermédio de Programas de microcrédito orientado, o estímulo do empreendedorismo e demais formas de geração de renda,
de maneira coletiva e/ou individual, ao trabalhador autônomo, a emissão da Carteira de Trabalho, a concessão do Seguro
Desemprego, entre outras ações estratégicas importantes para o desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal.
A Secretaria de Estado de Trabalho e do Empreendedorismo tem como Missão: “Promover Políticas Públicas
de Trabalho, Emprego e Renda no Distrito Federal” e como Visão: “Ser referência na implementação de políticas
públicas, voltadas às ações de trabalho, emprego, renda e na redução das desigualdades econômicas e sociais do
Distrito Federal”.
No contexto do mundo do trabalho, no que tange as ações de inserção de trabalhadores no mercado do
trabalho, a Secretaria de Estado de Trabalho e do Empreendedorismo insere-se no Sistema Nacional de Emprego – SINE, de
1975, Decreto n.º 76.403, de 08 de outubro, tendo sua criação fundamentada na Convenção n.º 88 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, que trata da organização do Serviço Público de Emprego e a implantação das agências de
colocação, sendo ratificada pelo Brasil naquele mesmo ano.
O Decreto nº 36.240/2015 de 02 de Janeiro de 2015 instituiu a nova estrutura administrativa da Setrab.
Com a publicação do Decreto nº 36.832, de 23/10/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da atual
Secretaria, artigo 1º, a Secretaria absorveu as Secretarias de Políticas para Mulheres, Igualdade Social e Direitos Humanos e a
Secretaria de Estado Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal e teve sua denominação alterada para Secretaria
de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
E com a força de trabalho como vemos no quadro a seguir:
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim
TOTAL

Com cargo
em comissão

Sem cargo
em comissão

Com cargo
em comissão

Sem cargo
em comissão

13

7

10

34

64

Comissionados (sem vínculo efetivo)

59

-

134

-

193

Requisitados

Órgão do GDF

4

-

7

31

42

Outros

Estagiários

-

5

-

32

37

Jovens Candango/Aprendiz

-

28

-

53

81

Subtotal (Força de Trabalho)

76

40

151

150

417

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

11

11

76

40

151

139

406

Quadro do GDF

Total

Dados de out/2015 - (Os 11 (onze) servidores do quadro do GDF cedidos para outros órgãos foram incluídos na coluna Atividade-fim, sem cargo em comissão).

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do
fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos,
intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e
pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2900 - PROJOVEM TRABALHADOR

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

7549 - PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18
A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
0010 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICA GRANDES EVENTOSDISTRITO FEDERAL
4090 - APOIO A EVENTOS
4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA
NACIONAL DE EMPREGO
0002 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA
NACIONAL DE EMPREGO-INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRADISTRITO FEDERAL
0004 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA
NACIONAL DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGODISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6214

3.085.154

4.459.840

890.772

890.772

3.085.154

4.459.840

890.772

890.772

50.000

0

0

0

1.415.698

882.807

339.180

101.754

800.000

339.180

339.180

101.754

580.000

32.302

0

0

3.510.528

4.368.788

3.160.282

2.221.362

824.825

883.085

149.727

105.654

2.011.111

3.236.111

3.010.555

2.115.708

8.641.380

9.743.737

4.390.234

3.213.888

Objetivo Específico: 001 – Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal,
através do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, por meio da qualificação social e profissional de jovens e
adultos, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, garantindo o trabalho decente para combater a
Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Indicadores:
Unidade de Índice Mais
Apurado em
Medida
Recente

Denominação do indicador
848

849

851

1305

1306

Periodicidade
de Apuração

Pessoas Qualificadas
Trabalhador inserido no
mercado de trabalho
Redução da taxa
desemprego no DF

Pessoa

500

31/01/2011

Anual

Pessoa

13.145

31/12/2010

Anual

%

13,6

30/04/2011

Anual

%

30

31/01/2011

Anual

%

0,5

31/12/2012

Anual

de

Pessoas Qualificadas X
Inseridas no Mercado de
Trabalho
Trabalhador segurado
reinserido no mercado de
trabalho

Resultado

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

Desejado

8.485

15.248

15.419

15.419

Alcançado

9.159

428

2.844

219

Desejado

12.000

13.000

15.000

15.000

Alcançado

11.446

15.073

10.714

3.799

Desejado

12,8

11,6

11,5

11,5

Alcançado

12,3

12,0

12,2

15,1

Desejado

30

30

30

30

Alcançado

-

29,5

26

0

Desejado

1

1

1

1,5

Alcançado

-

6

5

0,45

Fonte da
Informação
SETRAB

SETRAB
DIEESE e
SETRAB
SETRAB

SETRAB

1. Entregas de 2015
a) Inserção do Trabalhador no Mundo do Trabalho
No período de Janeiro a Dezembro de 2015, a Setrab, por intermédio de suas 19 Agências do Trabalhador,
localizadas nas Regiões Administrativas com maior concentração populacional e por meio da Agência Virtual atendeu e
inscreveu, no sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho - MTE, mais de 61.426 trabalhadores que foram encaminhados
às vagas de emprego. No entanto, foram formalmente inseridos, 3.799 trabalhadores, perfazendo um total de 6,18% de
inserções. Contudo, como, em média, para cada vaga disponível no mercado de trabalho são encaminhados 3 (três)
trabalhadores, pode-se ajustar, numa correção metodológica, o quantitativo de encaminhamento para 1/3 e, refazendo o cálculo
sobre o número efetivo de vagas frente aos encaminhados neste reajuste, o percentual de aderência às vagas de emprego
chega a 18,55%. Além disso, 32.263 novos postos de trabalhos foram captados junto aos empregadores do Distrito Federal.
O total de encaminhados, 61.426 trabalhadores, refere-se a 98% do número de inscritos no Sistema Mais
Emprego do MTPS, que é de 62.644 trabalhadores.
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b) Seguro Desemprego
O Seguro-Desemprego formal foi instituído pela Lei n.º.998, de 11 de janeiro de 1990, alterado pela Lei n.º
8.900, de 30 de junho de 1994, com a finalidade de prover assistência financeira temporária a trabalhadores desempregados
sem justa causa, e auxiliá-lo na manutenção e na busca de emprego, provendo para tanto, ações integradas de orientação,
recolocação e qualificação profissional.
O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social que tem por objetivo, além de prover
assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem justa causa, auxiliá-lo na manutenção e na busca de
emprego, promovendo para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.
Do total de requerimentos recebidos por esta Setrab até 31 de dezembro de 2015, 95% dos trabalhadores foram
habilitados a receberem o benefício, importante para a garantia da proteção social do trabalhador, conforme dados abaixo:
Resultado 2015
Requerentes

78.701

Segurados

74.728

c) Mudança de endereço das Agências do Trabalhador
As Agências do Trabalhador do Guará, Recanto das Emas e Planaltina foram transferidas para espaços cedidos
pelas Administrações Regionais daquelas localidades, em atendimento à orientação do Governador o Decreto de nº 36.757, de
16 de setembro, que estabelece procedimentos emergenciais para reestabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro do
Poder Executivo do Distrito Federal.
Resultados obtidos:
 Espaços físicos readequados para promover um melhor atendimento aos cidadãos que procuram os
serviços de encaminhamento às vagas de emprego, emissão de carteira de trabalho e requerimento do seguro desemprego;
 Com essas transferências de endereço pretende-se economizar anualmente aproximadamente R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando a rescisão de contratos de locação e a instalação das Agências em prédios
próprios.
d) Carteira de Trabalho informatizada
A Setrab, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Previdência
Social – MTPS, a partir do dia 01 de outubro de 2015, deu início à confecção da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS informatizada por intermédio das Agências do Trabalhador.
Foi investido na compra de 30 Kits para emissão da Carteira de Trabalho, um total de R$ 53.760,00 (cinquenta
três mil e setecentos e sessenta reais).
Resultados obtidos:
 Integração das informações sobre a vida funcional do trabalhador e seus principais benefícios;
 Esse novo formato de carteira de trabalho, trouxe aos trabalhadores, mais segurança, por ser feita em
papel-moeda e ser plastificada, evitando rasuras e fraudes contra o Seguro Desemprego, Fundo de Garantia pelo Tempo de
Serviço (FGTS) e benefícios previdenciários;
e) Lançamento da Agência do Trabalhador para Pessoas com Deficiência
Em parceria com o PROMODEF foi inaugurada dia 04 de dezembro de 2015 a Agência para atendimento ao
trabalhador com Deficiência. No espaço, que fica localizado na Estação 112 do Metrô, são ofertados os serviços de
intermediação de mão de obra, requerimento do seguro desemprego e emissão de carteira de trabalho. O objetivo é tornar o
espaço referência no atendimento ao público PCD e suas especificidades.
Resultados obtidos:
 Lançamento da terceira Agência no Brasil para atendimento ao trabalhador com deficiência.
 Espaço com atendimento em libras, braile totalmente adaptado.
 Transversalidade da política pública de trabalho, emprego e renda com as políticas de inclusão das pessoas
deficientes no mercado de trabalho.
f) Evento “DIA D”
O “DIA D” é um evento totalmente voltado para inclusão social e profissional de pessoas com deficiência e dos
beneficiários reabilitados do INSS.
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Esse evento foi realizado dia 25 de Setembro de 2015, na Agência do Trabalhador do Plano Piloto, localizada no
Setor Comercial Sul, tendo como principais parceiros o Ministério do Trabalho e Previdência Social, além de 33 (trinta e três)
empresas, que disponibilizaram vagas de emprego para atender as demandas desse público.
Resultados obtidos:
 Cadastro e encaminhamentos de trabalhadores com deficiência de acordo com o perfil solicitado pelas
empresas;
 Atendimento a cerca de 240 (duzentos e quarenta) trabalhadores e disponibilização, para este dia, de cerca
de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas de emprego no mercado de trabalho para PCD.
g) Portal de Agendamento para emissão da carteira de trabalho informatizada
O portal de agendamento para emissão de carteira de trabalho informatizada (www.agenciavirtual.df.gov.br) foi
lançado pela Setrab em 17 de novembro de 2015, para contribuir e facilitar o acesso ao agendamento da Carteira de Trabalho
Informatizada.
Resultados obtidos:
 Facilidade de acesso do cidadão aos serviços ofertados e contribuir para um melhor funcionamento das
Agências do Trabalhador;
 Redução do tempo de espera nas Agências do Trabalhador por quem procura esse serviço.
h) Programa de qualificação profissional inserir/atualizar/empreender
O Programa visa ofertar 21 cursos de qualificação profissional, disponibizando 10.000 vagas na 1ª etapa, a ser
executada no período de 12 meses (2015/2016), com foco em 03 eixos específicos:
 Inserir: composto por 06 cursos, que têm por objetivo criar oportunidades de qualificação profissional em
uma ocupação específica para potencializar a inserção do cidadão no mundo do trabalho.
 Atualizar: composto por 10 cursos, que têm por objetivo criar oportunidades de atualização, reciclagem,
aprimoramento, aperfeiçoamento e crescimento profissional para o trabalhador.
 Empreender: composto por 05 cursos, que têm por objetivo oportunizar a qualificação profissional a
empreendedores e trabalhadores que gerem sua própria renda, a fim de criar, desenvolver e evoluir suas atividades
econômicas.
O processo licitatorio foi concluído em 2015, sendo o investimento no valor de R$ 339.180,00 (trezentos e trinta
e nove mil e cento e oitenta reais).
i) Programa Qualifica Mais Brasília
O Qualifica Mais Brasília é um Programa de qualificação profissional que se destina a promover ações de
qualificação aos cidadãos trabalhadores e/ou empreendedores do Distrito Federal, visando potencializar as competências e
habilidades deste público para atender as necessidades sociais e exigências apresentadas pelo mundo do trabalho.
Não foram investidos recursos financeiros para a realização do Programa. O quadro a seguir apresenta as
atividades realizadas:
Data
27/10/2015
29/10/2015

Horário
14h às 18h
14h às 18h

Data
03/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
09/11/2015

Horário
14h às 18h
14h às 18h
14h às 17h
14h às 17h
09h às 12h

10/11/2015

09h às 12h

12/11/2015
14h às 18h
16/11/2015
09h às 12h
17/11/2015
09h às 12h
Total de Pessoas Atendidas

Outubro de 2015
Atividade realizada
Palestra Empreendedorismo Dois Tempos
Oficina SEI Controlar meu dinheiro

Nº de participantes
30
33

Novembro de 2015
Atividade realizada
Oficina Empreendedorismo e Planejamento de Negócios
Oficina Empreendedorismo e Planejamento de Negócios
Curso de Atendimento ao Cliente
Curso de Atendimento ao Cliente
Curso de Atendimento ao Cliente com Ênfase em Técnicas de
Vendas
Curso de Atendimento ao Cliente com Ênfase em Técnicas de
Vendas
Oficina Empreendedorismo e Planejamento de Negócios
Curso de Atendimento ao Cliente
Curso de Atendimento ao Cliente

Nº de participantes
16
12
12
12
13
12
11
25
25
201
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j) Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal – PED/DF
A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) é um levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente
pela Setrab, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE e a
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN.
A execução da pesquisa de campo, coleta, levantamento, revisão e aplicação de questionário, para realização
da PED/DF, ocorre em aproximadamente 2.543 domicílios/mês, distribuídos nas Regiões Administrativas do DF, realizada com
a metodologia da Fundação Social de Análise de Dados – SEADE e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos – DIEESE, coleta informações sobre todos os moradores do domicílio, sendo realizadas entrevistas
individuais com as pessoas de 10 anos ou mais de idade.
As informações obtidas são agrupadas da seguinte forma: Grupo 1 – Brasília, Lago Sul e Lago Norte (renda
mais alta), Grupo 2 – Gama, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro, Candangolândia e
Riacho Fundo (renda intermediária) e Grupo 3 – Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e
Recanto das Emas (renda mais baixa).
A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED/DF) assumiu grande importância enquanto fonte de informação,
acompanhamento e caracterização do mercado de trabalho local, com dados da população em idade ativa, a PEA, do nível
ocupacional, do contingente de desempregados, da inatividade, da taxa de desemprego, entre outros. São estatísticas que
denotam a dinâmica do mercado de trabalho local, assumindo relevante importância como fonte de dados, pesquisa e
planejamento.
No comportamento dos últimos 12 meses, analisado através da PED/DF, entre novembro de 2014 e novembro
de 2015, a taxa de desemprego total aumentou ao passar de 12,2% para 15,1%. A taxa de desemprego aberto passou de 8,9%
para 11,8% e a de desemprego oculto permaneceu estável em 3,3%.
Em termos absolutos, o contingente de desempregados aumentou em 48 mil pessoas, resultado do
desempenho negativo do nível de ocupação (eliminação de 16 mil postos de trabalho, ou -1,2%) e do crescimento da força de
trabalho no Distrito Federal (entrada de 31 mil pessoas no mercado de trabalho, ou 2,1%).
Resultados obtidos:
a) A PED-DF propicia a construção de indicadores e análises sobre populações específicas, como negros,
mulheres, jovens e idosos, com a possibilidade de comparabilidade com a estrutura de outros mercados de trabalho;
b) Contribui para elaboração de diagnósticos nacionais e elaboração de políticas públicas de amplo alcance
como - programas direcionados à população jovem; extensão do número de parcelas do seguro-desemprego (final dos anos
1990 e início dos 2000); política de estabelecimento de pisos salariais regionais e valorização do salário mínimo nacional;
construção de metodologias para construção de prioridades da qualificação profissional; ampliação de direitos dos
trabalhadores domésticos;
c) Como estrutura de mensuração do mercado de trabalho regional, a PED-DF tem se constituído em
ferramenta para o desenho de políticas públicas locais, a exemplo dos programas dedicados à juventude (Projovem) e acesso a
microcrédito produtivo (Funger).
d) São vários os usuários das informações originárias da PED/DF:
– Secretaria de Trabalho;
– Codeplan;
– Tribunal de Contas do DF (avaliação de gestão governamental);
– Secretaria de Governo;
– Federação das Indústrias do DF;
– Federação do Comércio;
– Ibrase;
– Corecon;
– Sindivarejista;
– Instituições de Ensino e Pesquisa;
– Instituições bancárias como o BRB, Caixa Econômica Federal etc.
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Objetivo Específico: 002 – Fomentar a geração de ocupação, emprego e renda para estimular o setor produtivo,
os micros e pequenos empreendedores, assim como o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo
visando garantir o Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.
Indicadores:
Denominação do Indicador

1307

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

Valores comercializados em eventos de
artesanato, cooperativismo e
associativismo c/ partic.SETRAB

R$

474.000

Apurado
em

Periodicidade
de
Resultado
Apuração

31/12/2012

Anual

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

-

500.000

500.000

500.000

Alcançado

-

534.573

502.909

0

Fonte da
Informação

SETRAB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OBJETIVO GERAL: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza
e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4162 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA
0003 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
5339 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6228

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

30.000.000

29.873.640

9.907.320

0

30.000.000

29.873.640

9.907.320

0

6.714.776

6.688.901

6.659.507

0

6.714.776

6.688.901

6.659.507

0

36.714.776

36.562.541

16.566.827

Objetivo Específico: 002 - Promover a elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação
profissional das famílias pobres e extremamente pobres, como forma de reduzir as desigualdades sociais e
incentivar a promoção social dos participantes.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1279

1285

1289

Quantitativo de
beneficiados pela
distribuição de materiais
Quantitativo anual de
cidadãos capacitados pelo
eixo de atuação das
Unidades de Capacitação
Quantidade de localidades
esportivas atendidas

Unidade de Índice mais Apurado em
Medida
Recente

Periodicidade
de Apuração

Pessoa

-

-

Anual

Pessoa

-

-

Anual

Unidade

-

-

Anual

Resultado

Desejado em
2013
2014
583.715

Desejado

2012
450.000

2015
583.715

Alcançado

-

-

776.270

623.205

Desejado

400

1.200

1.200

2.400

Alcançado

-

1.124

1.108

1.243

Desejado

260

-

650

650

Alcançado

-

-

361

503

Fonte da
Informação
SETRAB

SETRAB

SETRAB

Qualificação pelo Programa Fábrica Social
O Programa Fábrica Social tem por objetivo principal promover cidadania por meio de inclusão produtiva e de
educação profissional de pessoas inscritas no CADÚNICO, visando sua inserção no mercado de trabalho, contribuindo com o
processo de inclusão social e estimulando ações e atividades de organização coletiva.
Foram oferecidos cursos na área de construção civil; bordado; serigrafia; corte e costura de laminados;
confecção de bolas e redes esportivas; corte, costura e confecção de uniformes; operação e manuseio de máquinas e
equipamentos industriais.
Foram pagos em benefícios sociais o valor de R$ 5.464.158,30 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos), no período de janeiro a outubro/2015.
Atualmente, conta-se com 704 alunos em curso, sendo que 492 concluíram os dois anos de participação no
Programa. Foram contemplados pelo Programa as famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, principalmente os
egressos do lixão da cidade Estrutural.
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O fornecimento dos serviços e materiais produzidos na Fábrica Social é doado aos projetos sociais da
Administração Direta e Indireta do DF, sendo expedidos 614.116 itens para órgãos do Distrito Federal, dos quais destacamos:
1. Secretaria de Estado de Educação: 493.000 em uniformes escolares e 61.240 de itens diversos.
2. Secretaria de Estado de Saúde: 3.000 lençóis
3. Órgãos diversos, tais como: Administrações Regionais, Policia Militar, Corpo de Bombeiro, Secretaria de
Estado de Justiça, Secretaria da Criança, Fundação Zoológico.
Ainda no âmbito do Programa Fábrica Social, foi implantada a oficina de Construção Civil, com a qualificação de
50 alunos. O curso foi desenvolvido e implementado em parceria com o SENAI-DF. Foram realizadas reformas, pequenos
reparos em instituições públicas do DF, a saber: escolas, creches, hospitais, unidades de proteção e acolhimento da Secretaria.
O Programa Fábrica Social possibilitou a inclusão produtiva de cerca de 1.250 alunos, os quais foram
contemplados com o pagamento de benefício social por produtividade, retornando como valor agregado à população em
situação de vulnerabilidade o equivalente a 5,4 milhões. Estes recursos fizeram girar a economia na base da pirâmide social,
possibilitando injeção de ânimo na qualidade de vida, na saúde e na autoestima dos residentes nessa região e, em particular,
na Vila Santa Luzia – menor IDH do DF.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA:6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
300.133
0
0

2426 - REINTEGRA CIDADÃO

0

3.000

3.000

0

2616 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

0

400.000

0

0

4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

0

34.000

0

0

4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

0

157.986

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6222

0

895.119

3.000

0

PROGRAMA:6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0008 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2561 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO
EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7014 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRABALHO E
DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
7013 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
7895 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
400.000

49.415

49.415

49.415

400.000

49.415

49.415

49.415

500.000

970.000

970.000

747.695

500.000

970.000

970.000

747.695

500.000

0

0

0

15.568.731

29.207.658

28.854.567

28.714.576

15.568.731

29.207.658

28.854.567

28.714.576

665.585

2.448.236

2.213.628

2.213.628

665.585

2.448.236

2.213.628

2.213.628

1.246.618

7.293.951

6.525.106

4.498.487

1.246.618

7.293.951

6.525.106

4.498.487

18.430.934

39.969.260

38.612.716

36.223.801
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PROGRAMA:6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5178 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8875 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
8925 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MULHERPLANO PILOTO
8927 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHUS- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9681 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO
FEDERAL
9728 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DA MULHER- PLANO PILOTO
9730 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SEDHUSPLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9757 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
9807 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO
9809 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSEDHS- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

200.751

200.751

65.918

0
0
0

200.751
25.689.028
1.586.020

200.751
25.138.257
1.585.595

65.918
25.138.026
1.585.595

0

2.525.709

2.489.854

2.489.784

0

21.577.299

21.062.808

21.062.646

0

596.678

399.505

399.505

0

222.858

217.033

217.033

0

74.552

74.552

74.552

0
0

299.268
6.098.623

107.920
4.092.008

107.920
1.941.261

0

5.435.242

3.466.908

1.921.230

0

31.000

19.278

0

0
0

632.381
32.585.080

605.821
29.830.521

20.031
27.544.712

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Para desenvolvimento de sua missão, visão, objetivo estratégico e iniciativas, a Setrab utilizou como instrumento
norteador, o Planejamento Estratégico Institucional – PEI/Setrab, que foi construído de forma participativa por todos os gestores
da pasta. Com base no proposto no referido documento, uma série de inciativas foram implementadas no ano de 2015, entre
elas as expostas a seguir:
3.1. Ações de Planejamento Institucional e de Governo:
Em 2015, a Secretaria participou, em conjunto com os demais órgãos de governo da elaboração dos
instrumentos do Planejamento Estratégico de Governo, Elaboração do PPA 2016-2019, Gestão do Acordo de Resultados,
PLOA 2016, Carta de Serviço e Agenda Positiva.
3.2. Comitê da Agenda Brasiliense de Trabalho Decente
Outro avanço importante considerado para a Setrab foi a retomada dos trabalhos do Comitê da Agenda
Brasiliense de Trabalho Decente que estava desativado desde 2011.
O referido comitê foi reconstituído, os membros definiram o calendário de reuniões anual, aprovaram o
regimento interno e deliberaram pautas que estavam reprimidas desde 2011. Ainda no desenvolvimento da temática do trabalho
decente, foram retomadas as tratativas para assinatura do compromisso de resultados firmado entre a Setrab e a Organização
Internacional do Trabalho e reestabelecida a parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência Social.
3.3. Ações de Qualificação Profissional
A Setrab participou de iniciativas externas para divulgação das ações de qualificação profissional para
trabalhadores desempregados ou a procura de novas oportunidades, tais como PRONATEC TRABALHADOR, que tem como
objetivo de promover, acompanhar e realizar a execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec Trabalhador, em parceria firmada entre MEC e MTE, tendo executado as seguintes ações:
 Elaboração do diagnóstico para identificação dos cursos e vagas a serem ofertadas para a população
cadastrada no Sistema Nacional de Empregos- SINE;
 Participação em reuniões internas e externas para negociação de vagas e acompanhamento do Programa.
Além disso, no decorrer de 2015, a Setrab participou das ações promovidas pelo Governo do Distrito Federal em
diversas Regiões Administrativas, no intuito de dar publicidade para a população sobre os serviços ofertados pela Setrab,
prestando informações sobre cursos, emissão de carteiras, vagas de emprego, microcrédito e ações de empreendedorismo.
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3.4. Ações de Atendimento de Microcrédito e Empreendedorismo
a) Programa de Microcrédito
O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado, denominado “Prospera”, tem por objetivo fortalecer os
empreendimentos de baixa renda dos setores populares, informais e formais das áreas urbanas e rurais, proporcionando, a
geração de renda e a criação de novas ocupações de trabalho.
Foram investidos R$ 3.030.673,29 (três milhões, trinta mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove
centavos).
Foram apoiados 248 empreendedores das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal o que permitiu a geração
de 61 novos postos de trabalho e a manutenção de outros 494 trabalhadores.
Dos empreendimentos apoiados, 54% são atividades do comércio, 24% da agricultura, 8% serviços, 7%
indústria, 6% pecuária e 1% artesanato.
Foram contemplados pelo Programa de Microcrédito os empreendedores informais, os empreendedores formais
(Microempreendedor Individual – MEI; Microempresa – ME; Cooperativas de Trabalho e Produção; e Artesãos) e o produtor
rural familiar.
b) Circuito Economia Solidária – ECOSOL
O Circuito de Economia Solidária – ECOSOL tem por objetivo fomentar a economia solidária através de eventos
programados para cada Região Administrativa do Distrito Federal e fortalecer também a economia local destas localidades.
Não foram investidos recursos financeiros, somente parceria com empresas privadas, associação dos artesãos,
associação dos foodtrucks e grupos de grafite.
Foram apoiados 30 artesãos da Economia Solidária, 20 proprietários de foodtrucks e 20 grafiteiros em duas
ações realizadas. Em torno de 350 pessoas da Região Administrativa de Águas Claras.
c) Intervenções Urbanas nas RAs
A ação denominada Intervenções Urbanas nas RAs, tem por objetivo fomentar o Empreendedorismo e
atividades de Inclusão Social voltadas para o público local nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Não foram investidos recursos financeiros, somente parceria com empresas privadas, associação dos artesãos,
associação dos foodtrucks, grupos de grafite, grupos de skate, ONGs e estação de Metarreciclagem.
Foram apoiados 30 artesãos da Economia Solidária, 20 proprietários de foodtrucks, 20 grafiteiros, 01 escola de
skate e 01 estação de Metarreciclagem.
População da Região Administrativa de Águas Claras, além de receberem 03 painéis que serão grafitados em
espaços públicos da cidade.
d) Conselho Distrital do Cooperativismo e Associativismo – CODCOOPA
O Conselho Distrital do Cooperativismo e Associativismo – CODCOOPA tem por objetivo estabelecer as
diretrizes gerais de implantação das Políticas Públicas voltadas ao Fomento do Cooperativismo e ao Associativismo no Distrito
Federal.
Será incentivada pela Secretaria, a criação e o fortalecimento de cooperativas, criando polos para cooperativas
em cada Região Administrativa do Distrito Federal, oferecendo qualificação, orientação e concedendo créditos através do
FUNGER, Portaria Nº 10, de 15 de dezembro de 2009, DODF de 23/12/2009.
Com essa iniciativa o Regimento Interno do Conselho foi aprovado e serão atendidas todas as cooperativas e
associações do Distrito Federal.
3.5. Gestões da Informação
Com relação às atividades de gestão da informação, a Secretaria obteve um avanço bastante significativo no
decorrer do exercício de 2015, o que repercutiu positivamente na melhoria na gestão da informação, na redução dos custos e
como facilitador na vida do trabalhador.
Entre as ações pode-se destacar:
a) Lançamento do Portal de Agendamento da Carteira de Trabalho;
b) Aquisição de equipamentos de captura de informações para as Agências do Trabalhador;
c) Criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
d) Criação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação Biênio de 2015/2016;
e) Implementação de 5 Bibliotecas do ITIL no processo de TI da Diretoria;
f) Criação de um novo Portal de Comunicação Interna (Intranet);
g) Manutenção do contrato de impressão e troca do parque;
h) Migração das tecnologias da fábrica para agregar CPD Setrab;
i) Manutenção contrato de Service Desk;
j) Treinamentos para qualificação de uso do Citsmart, abertura de chamados e Agência Virtual;
k) Implementação do Moodle (ensino a distância);
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l) Vagas no site http://sigabrasilia.df.gov.br/emprego;
m) Reativação Modular Safe, site seguro backup;
n) Implantação do Proxy (SQUID) nas Agências do Trabalhador;
o) Manutenção do contrato de telefonia móvel;
p) Manutenção do contrato de conexão de internet;
q) Elaboração dos artefatos para aquisição de equipamentos e serviços (IN - 04 e IN - 02);
r) Mudança de local das Agências do Trabalhador de Planaltina, Guará, Recanto das Emas, Itapoã e
Candangolândia para a estação da 112 sul.
3.6. Ações de Divulgação, Publicidade e Propaganda:
No decorrer de 2015, a Setrab planejou, coordenou, acompanhou, avaliou e promoveu atividades de
comunicação social com o objetivo principal de divulgar interna e externamente as atividades da pasta.
Foram realizadas ações importantes de publicidade, propaganda, marketing e jornalismo, no intuito de atender a
demandas, como desenvolvimento de materiais informativos, criação de peças publicitárias, matérias jornalísticas,
gerenciamento de crise e ações de marketing. Destaca-se, também, a realização de eventos de interesse da Setrab, incluindo
atividades de cerimonial e divulgação pré e pós-evento.
3.7. Ações de Conselhos e Órgãos Colegiados
Nessa área destaca-se em 2015, a indicação e designação de novos membros para composição dos conselhos,
bem como acompanhamento quanto aos representantes de secretarias, federações, sindicatos e participação nos comitês.
Foram coordenadas as ações e atividades executadas pelas Secretarias Executivas do Conselho do Trabalho,
do Conselho do FUNGER, da Agenda Brasiliense do Emprego e Trabalho Decente, e do Conselho do Cooperativismo,
Associativismo e Artesanato, subsidiando o Secretário nos assuntos específicos dos órgãos colegiados vinculados à Secretaria.
Porém, a ausência de recursos orçamentários no ano de 2015 levou à morosidade na realização de reuniões e sessões dos
conselhos e comissões.
Ainda em 2015, foi reativado o Comitê Gestor da Agenda Brasiliense do Emprego e Trabalho Decente –
CGBTD, o Conselho Distrital do Cooperativismo e Associativismo – CODCOOPA e o Comitê Gestor do Empreendedorismo –
COGEMP.
3.8. Unidade do Observatório do Trabalho
Em 2015, a Secretaria, por meio do Observatório do Trabalho do DF, participou de uma série de atividades, que
deram início à articulação da Rede Observatórios do Trabalho. As ações fazem parte do convênio firmado entre o
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e o Ministério do Trabalho e Previdência
Social (MTPS) para o Desenvolvimento de instrumentos e atualização dos indicadores de apoio à gestão de políticas públicas
de emprego, trabalho e renda. Ao longo do ano, as atividades reuniram equipes do DIEESE e do MTPS, principalmente
representantes do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho. Gestores públicos municipais e estaduais, técnicos dos
Observatórios do Trabalho, professores e especialistas em temas relacionados ao trabalho e às políticas públicas e
representantes de Conselhos Públicos também participaram de diversas oficinas.
a) Oficina Técnica Concepção Metodológica e Estratégica do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho e da Rede
Nacional de Observatórios do Trabalho
O primeiro encontro com diferentes atores aconteceu em 4 e 5 de março, em Brasília, na oficina técnica
Concepção metodológica e estratégica do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho e da Rede Nacional de Observatórios
do Trabalho. A atividade teve como objetivo debater a concepção, o papel e as estratégias do Observatório do Trabalho
Nacional como articulador da Rede Observatórios do Trabalho.
Os participantes foram unânimes quanto à necessidade de fortalecimento do Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda, na atual conjuntura, e a importância do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho e da Rede Nacional
de Observatórios do Trabalho neste processo.
b) Oficinas Metodológicas Aprimoramento Analítico e Organizativo dos Observatórios do Trabalho
Os técnicos dos Observatórios do Trabalho participaram de duas oficinas metodológicas Aprimoramento
analítico e organizativo dos Observatórios do Trabalho. As atividades foram realizadas em Brasília, em 29 e 30 de junho e em
11 e 12 de agosto. As oficinas tiveram como objetivo fortalecer a produção de conhecimento que possa subsidiar as políticas
públicas de emprego, trabalho e renda, por meio da sistematização das metodologias de análise e organização dos
Observatórios do Trabalho em âmbito subnacional. O primeiro encontro promoveu o intercâmbio de experiências entre os
Observatórios do Trabalho, sistematizando justificativas, objetivos, metodologias e atividades desenvolvidas em cada um deles
e identificando os pontos de convergência. No segundo, buscou-se organizar metodologias de análise do mercado de trabalho
local desenvolvidas pelos Observatórios do Trabalho e outros centros de pesquisa. Além disso, foram caracterizadas algumas
das principais limitações e potencialidades das fontes de informação disponíveis e ferramentas de disponibilização das
informações.
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c) Seminário Nacional dos Observatórios do Trabalho - Estratégias de Estruturação da Rede Observatórios do Trabalho
Para finalizar as atividades em 2015, foi realizado, em 4 e 5 de novembro, o Seminário Nacional dos
Observatórios do Trabalho – Estratégias de estruturação da Rede Observatórios do Trabalho, em Brasília. O evento teve como
objetivo debater as estratégias de estruturação da Rede Observatórios do Trabalho.
Na ocasião, foi apresentada a sistematização da proposta da Rede, desenvolvida ao longo do ano. O plano de
trabalho que dará continuidade à articulação da Rede Observatórios do Trabalho foi consolidado.
3.9. Ações da Ouvidoria
Durante o ano de 2015 foram direcionadas à Ouvidoria Especializada da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, até o mês de outubro, 353 ocorrências, distribuídas da seguinte forma:
Tipo de ocorrência:

Qtd

%

Reclamações

236

66,86%

Solicitações

68

19,26%

Denúncia*

17

4,82%

7

1,98%

21

5,95%

4

1,13%

Elogios
Sugestões
Informações

Total
353
100%
(*) As “denúncias” foram catalogadas de forma genérica não necessariamente configurando como denúncias (de fato) de infrações administrativas disciplinares.

As manifestações recebidas foram prontamente encaminhadas às áreas responsáveis por suas respostas e
providências. Sempre que possível, foi realizado o acompanhamento desse processo. Encaminhamos os elogios ao setor para
que fosse informado ao servidor. As reclamações também foram enviadas para devidas providências e resoluções. As
sugestões diversas foram encaminhadas para as áreas afins e consequente contato com os manifestantes.
As denúncias foram todas levadas ao conhecimento do Secretário e consequentemente tomaram-se as medidas
de investigação e procedimentos administrativos necessários. Quanto às informações requeridas, encaminhamos as áreas
técnicas para providências e devidas respostas, bem como a resposta ao usuário final.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Governo do Distrito Federal enfrenta desde o início de 2015 uma crise econômica financeira devido a um
déficit nos cofres públicos e entre as medidas emergenciais para reestabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro do Poder
Executivo do Distrito Federal, inclui-se a redução de despesas, o que dificultou a implementação de algumas ações no âmbito
da Setrab.
A Setrab também enfrentou em 2015 inúmeras dificuldades para cumprimento de suas metas, tendo em vista o
reduzido número de servidores, que é típico de um órgão que está a mais de 10 anos sem concurso público para recomposição
de seu quadro funcional. E agravado ainda mais com alta rotatividade de servidores de cargos comissionados e pela falta de
qualificação de servidores comissionados ocupantes de cargos estratégicos.
Porém, mesmo com a grave crise política e econômica que atingiu todas as unidades da Federação, além dos
problemas financeiros enfrentados no âmbito do Governo do Distrito Federal, a Setrab como agente ativo de transformações,
procurou de forma criativa modernizar para atuar tais transformações, agindo de forma a:
 Buscar a melhoria contínua no processo de qualidade de seu atendimento;
 Elevar as linhas de microcrédito;
 Fomentar o cooperativismo e o associativismo;
 Fomentar o empreendedorismo, para que os trabalhadores desempregados ou mesmo aqueles que tinham
a intenção de aumentar a renda, buscassem uma forma de geração de renda;
 Adequar os cursos de qualificação, de forma a criar oportunidades de qualificação profissional em uma
ocupação específica para potencializar a inserção do cidadão no mundo do trabalho;
 Qualificar com o objetivo de atualizar os trabalhadores, criando oportunidades de reciclagem,
aprimoramento, aperfeiçoamento e crescimento profissional, para que este trabalhador permanecesse empregado;
 Oportunizar a qualificação profissional a empreendedores e trabalhadores que gerem sua própria renda, a
fim de criar, desenvolver e evoluir suas atividades econômicas;
 Dentre outas ações.
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Para o ano de 2016, a Secretaria permanecerá investindo no alcance de sua missão institucional e fortalecendo
as ações da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, contribuindo para que o plano de governo do DF e as metas
estabelecidas sejam de fato cumpridos.
Para tanto, as políticas de qualificação profissional serão adequadas conforme as tendências do cenário do
mundo do trabalho e as necessidades sociais identificadas e serão introduzidas novas metodologias de qualificação de maior
alcance, no sentido de potencializar os resultados dos projetos desenvolvidos:
Dentre as ações previstas para 2016, estão:
 Implantação da modalidade “Segundo Piso” na concessão de crédito do Prospera, que tem por objetivo
ampliar o alcance da concessão de microcrédito em parceria com o Banco de Brasília;
 Desenvolver, em parceria com o SENAR, um programa de cursos e treinamentos para aqueles que lidam
com atividades do meio rural, que tem por objetivo melhorar a gestão da pequena propriedade rural com ações de diagnóstico,
plano de desenvolvimento e capacitação do produtor rural e de sua família, preparando-os para gerenciar a propriedade de
forma lucrativa;
 Realização do Fórum Distrital do Cooperativismo e Associativismo, que tem como objetivo proporcionar às
cooperativas e associações de produção e trabalho do DF a oportunidade de discutir políticas e estratégias para o seu
desenvolvimento;
 Criação do Fórum Distrital de Economia Solidária, que tem como objetivo promover a discussão dos
avanços, estratégia e desafios da comercialização com o foco em empreendimentos econômicos solidários e agricultura
familiar;
 Criação e Lançamento do Portal de Empreendedorismo de Brasília, que tem como objetivo informar e prover
serviços acerca do empreendedorismo no que tange: Cooperativismos e Associativismo, Economia Solidária e Segmentos
Promissores;
 Criação e Lançamento do Espaço de Coworking e Cooperação de Brasília. Esse espaço público tem como
objetivo concentrar empreendedores e potenciais empreendedores, em um único local, para troca de ideias e informação com o
auxílio do estado e demais parceiros no sentido de prestar monitoria/consultoria gratuita acerca da modelagem de negócio,
validação da ideia, abertura de empresa, gestão financeira, dentre outros temas necessários à viabilidade do negócio;
 Agência do Trabalhador Itinerante, possibilitando o atendimento em locais distantes do centro de Brasília;
 Projeto Jovem Empreendedor, que consiste em um projeto de qualificação com oferta de cursos de
empreendedorismo para os alunos do 3º ano do ensino médio;
 Implementação dos cursos de Educação à Distância, onde serão incluídos mais 21 cursos ao projeto de
Qualificação à Distância de 2016;
 Centros de Qualificação, com a criação de 3 centros de qualificação (laboratório de informática) em agências
do trabalhador para realização de cursos de Tecnologia da Informação e cursos do EAD;
 Parcerias Institucionais (Sistema S) para realização do Pronatec e cursos da gratuidade;
 Novos projetos da Fábrica Social – Cursos de Construção Civil, onde serão oferecidas 200 vagas: instalador
hidráulico, pedreiro de alvenaria, aplicador de revestimento cerâmico, eletricista instalador e pintor; e outros cursos como de:
marcenaria, Placas fotovoltaicas, lâmpadas de LED e organoponia.
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18.1. FUNDO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL– UO: 25.902

O Fundo para Geração de Emprego e Renda – FUNGER foi criado pela Lei Complementar nº 704, de
18/01/2005, alterada pelas Leis Complementares nºs. 709, de 04/08/2005 e 868, de 11/06/2013, regulamentada,
respectivamente, pelos Decretos, nºs 25.745, de 11/04/2005, 26.109 de 12/08/2005 e alterados pelos Decretos nº 32.309, de
05/10/2010, nº 32.813, de 24/03/2011, nº 33.182, de 05/09/2011 e nº 34.720, de 07/10/2013.
O FUNGER tem por objetivo, o apoio e o financiamento a empreendedores econômicos que possam
incrementar os níveis de emprego e renda no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno - RIDE (art. 1º da LC/868, de 11/06/2013).
No que concerne à destinação dos recursos do FUNGER é seguido o disposto no art. 3º da LC/704, de
18/01/2015, alterada pela LC/868, de 11/06//2013:
 Concessão de empréstimos e financiamentos;
 Capacitação, ao treinamento gerencial, à orientação e à assistência técnica de empreendedores econômicos
e de cooperativas de produção e trabalho, incluindo os cooperados;
 Formação e qualificação de trabalhadores e a preparação de jovens para o primeiro emprego;
 Despesas de custeio e investimento destinadas à divulgação e à melhoria das condições operacionais e
administrativas das atividades vinculadas ao Fundo;
 Apoio e ao fortalecimento das cooperativas de produção e trabalhos das instituições mencionadas no art. 10
da LC/868.
A aplicação dos recursos do FUNGER está em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 25.745, de 11/04/2005,
o qual define que os recursos são aplicados de acordo com seus objetivos e com o estabelecido na sua Lei Orçamentária
Anual/LOA e no Plano Plurianual/PPA.
O FUNGER é gerido por um Conselho de Administração/CONAF, criado para atender aos requisitos da Lei
Complementar nº 292, de 02/06/2000, que dispõe acerca das condições de instituição e funcionamento de fundos públicos.
Cabe ao Conselho de Administração a gestão do patrimônio do fundo, o estabelecimento das taxas de juros por meio de
resoluções, dos prazos, a emissão de normas sobre as condições de renegociação de dívidas e demais procedimentos
relacionados com a execução dos recursos, observadas as disposições na Lei Complementar nº 704/2005 e nº 868/2013.
O Programa de Microcrédito com recursos do FUNGER/DF oferece uma linha de crédito para atividades
produtivas, de fácil acesso e adequada à realidade de micro e pequenos empreendedores, formais e informais. O crédito é
destinado a capital de giro, custeio e investimento. São beneficiários os microprodutores urbanos e rurais,
microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor
informal; cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e
recém-formados, para atuar em sua área de formação. O programa tem como princípio a auto-sustentação do negócio, sendo o
crédito liberado de maneira progressiva de modo a evitar a inadimplência e garantir a possibilidade de renovação de créditos
para o cliente. Em 2013 o programa passou por significativas mudanças a partir da aprovação da Lei Complementar Nº 868, de
11 de junho de 2013, que alterou a legislação do Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal –
FUNGER/DF, com foco na ampliação e na simplificação de suas atividades. O principal objetivo da mudança na legislação foi
permitir a milhares de empreendedores, que trabalham na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do DF (RIDE/DF),
o acesso a linhas de financiamento subsidiados.
Com a reestruturação, ocorrida pelo Decreto nº 36.832, de 23/10/2015, a gestão administrativa do FUNGER/DF
(Força de Trabalho) passa a vincular-se à Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos e a execução do FUNGER/DF está na competência da Subsecretaria de Microcrédito e
Empreendedorismo– SME, Coordenação de Microcrédito e da Diretoria de Gestão de Fundos, responsável pela execução
orçamentária financeira do FUNGER e Diretoria de Concessão e Recuperação de Microcrédito, responsável pela concessão
dos empréstimos e financiamentos, acompanhamento e cobrança. As inscrições para as solicitações de crédito são realizadas
nas Agências de Microcrédito do Plano Piloto e Taguatinga, e nas Agências de Atendimento ao Trabalhador, que também
prestam informações sobre o programa.
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do
fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos,
intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e
pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES
ECONÔMICOS
6203 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES
ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6214

200.000

0

0

0

9.317.130

3.031.982

3.031.982

3.031.982

8.697.130

3.031.982

3.031.982

3.031.982

9.517.130

3.031.982

3.031.982

3.031.982

Objetivo Específico: 003 – Fomentar e financiar as micros e pequenas empresas, artesãos, cooperativas e
associações de trabalho ou produção, bem como as demais iniciativas empreendedoras, promovendo a
universalização do acesso ao microcrédito produtivo orientado.
Indicadores:
Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2010
Anual
Alcançado

Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice
mais
Recente

853

Operações de Crédito

Unidade

835

854

Clientes ativos (microcrédito)

Pessoa

792

31/12/2010

Anual

855

Taxa de Formalidade de
microempreendedores

%

-

-

Anual

1176

Volume de crédito

R$

5.846.013

31/12/2010

Anual

Apurado
em

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

3.000

4.000

6.000

6.000

905

1.129

1336

248

Desejado

2.850

3.800

5.700

5.700

Alcançado

4.579

3.763

3.073

2360

Desejado

10

10

20

20

Alcançado

11,5

15

20

0,9

Desejado

15.000.000

16.000.000

24.000.000

24.000.000

Alcançado

3.881.332

7.542.056

13.236.658

3.030.673

Fonte
da
Informação
SETRAB

SETRAB

SETRAB

SETRAB

No exercício de 2015 o Programa de Microcrédito do Governo do Distrito Federal executado com recursos do
FUNGER/DF, denominado “PROSPERA”, iniciou suas atividades de concessão de empréstimos apenas no mês de junho, em
razão da reestruturação administrativa do GDF realizada pelo novo governo. No caso específico do FUNGER, decorreu da
necessidade de nomeação dos conselheiros do CONAF e das novas Secretarias reestruturadas, que somente veio a ocorrer no
mês de maio.
A concessão de empréstimos e financiamentos ocorreu apenas nos meses de junho e julho, emprestando no
período o volume de R$ 3.030.673,29 (três milhões, trinta mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos). Foram
realizadas 07 reuniões do Comitê de Crédito (Quadro I), com 248 micro e pequenos empreendedores atendidos. Deste total,
foram beneficiados 195 empreendedores urbanos (78,6%), atendidos por técnicos desta Secretaria, para os quais foram
liberados de R$ 2.108.742,97 (dois milhões, cento e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos),
70% do total, média de 10 mil reais por tomador, e 53 (21,4%) empreendedores rurais, atendidos por extensionistas da
EMATER/DF, que receberam R$ 921.930,32 (novecentos e vinte e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e dois centavos),
30% do total, média de 17 mil reais por produtor.
Quadro I
Processo

Comitê

Data

Contratos Efetivados
Urbano
Rural
34
10

Créditos Contratados
Crédito Urbano
Crédito Rural

Valor Pago

430-000402/2015

1

10/06/15

R$ 372.270,00

R$ 171.972,98

R$ 544.242,98

430-000422/2015

2

18/06/15

30

7

R$ 294.513,97

R$ 107.806,16

R$ 402.320,13

430-000431/2015

3

24/06/15

24

1

R$ 241.920,00

R$ 65.875,00

R$ 307.795,00

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

955

Processo

Comitê

Data

Contratos Efetivados
Urbano
Rural
22
8
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Créditos Contratados
Valor Pago
Crédito Urbano
Crédito Rural

430-000437/2015

4

01/07/15

R$ 239.664,00

R$ 127.473,06

R$ 367.137,06

430-000496/2015

5

15/07/15

42

10

R$ 440.139,00

R$ 159.866,39

R$ 600.005,39

430-000499/2015

6

22/07/15

29

7

R$ 400.640,00

R$ 123.337,58

R$ 523.977,58

29/07/15

14

10

R$ 119.596,00

R$ 165.599,15

R$ 285.195,15

195

53

R$ 2.108.742,97

R$ 921.930,32

R$ 3.030.673,29

430-000507/2015

7

Fonte: SIAST - Comitês de Crédito 2015

No início do atual governo, para enfrentar a crise financeira, o GDF editou a LC Nº 894 de 02 de março de 2015,
pela qual os recursos do FUNGER, juntamente com os de outros fundos especiais, foram transferidos para a conta única do
tesouro do Distrito Federal. Em agosto, apenas dois meses após o início das atividades, com o agravamento da crise financeira
do GDF, não foram mais liberados recursos para os empréstimos e financiamentos do Programa de Microcrédito, paralisando
os atendimentos.
O programa de microcrédito “PROSPERA” foi concebido como um instrumento de política pública
governamental, destinado a garantir o direito ao crédito aos segmentos sociais historicamente marginalizados pelo sistema
financeiro tradicional. Seu objetivo primordial é permitir, nestes segmentos, que as pessoas possam, por meio do trabalho
empreendedor, desenvolver seus negócios, gerar renda, manter e gerar novas ocupações de trabalho.
No curto período em que esteve ativo, como informado acima, foram realizadas 248 operações de crédito, com
expectativa de geração de 61 novas ocupações e a manutenção de outras 494, totalizando 555 ocupações (Gráfico I), média de
2,2 ocupações de trabalho mantidas/geradas em cada empreendimento beneficiado.
Gráfico I

Gráfico I

Geração de Empregos

Contratos de Crédito

Rural
53
21%

61
11%
Empregos Mantidos
Urbano
195
79%

494
89%

Empregos Gerados

Fonte: SIAST - Comitês de Crédito 2015

A distribuição dos empréstimos por localidade (Região Administrativa - RA) (Gráfico II) foi a seguinte: Ceilândia
liderou com 44 contratações (18%), seguida por Planaltina com 39 (16%), Taguatinga com 33 (13%), Brazlândia com 31 (12%),
Guará com 12 (5%) e a RIDE, atendida pela Emater-DF, também com 12 contratações (5%). Estas localidades foram
responsáveis por 171 contratações, ou 69% do total. As demais Regiões Administrativas alcançaram 77 contratações, ou 31%
do total.
Gráfico II
50
40
30
20
10
-
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Por modalidade de crédito, ou seja, se para capital de giro ou custeio e investimento (Gráfico III), do total dos
recursos liberados, 65% foram para capital de giro e 4% para investimento na Carteira Urbana, e 17% para investimento e 14%
para custeio na Carteira Rural.
Gráfico III
Modalidade de Crédito
0 0%

CARTEIRA RURAL Investimento
507.478,17 17%
0 0%
CARTEIRA RURAL Custeio
414.452,15 14%

CARTEIRA URBANA Capital de
Giro 1.988.150,00 65%

0 0%
CARTEIRA URBANA
Investimento 120.592,97 4%

0 0%

Fonte: SIAST - Comitês de Crédito 2015

Observa-se pelos números, que os empreendedores da área urbana concentram sua demanda por crédito na
modalidade “capital de giro”. Os resultados indicam que a maior parte dos empreendimentos atendidos na Carteira Urbana é do
setor de “Comércio” (Gráfico IV) que, sozinho, respondeu por 54% do montante emprestado no exercício. Atividades dos
setores de “serviços” (8%) e “indústria/artesanato” (8%), com participação menor no total das liberações, também tiveram
diversas propostas aprovadas na modalidade capital de giro. Estes resultados vão ao encontro às reivindicações dos
empreendedores dos ramos de comércio e serviço e, em menor escala, de indústria, relativas à necessidade em repor
estoques e, portanto, de capital de giro, no sentido de dinamizar o fluxo financeiro de seus negócios. Refletem, também, na
conjuntura atual, marcadamente recessiva e com sérias restrições ao crédito, com reflexos diretos nos pequenos negócios, a
importância do Programa de Microcrédito “PROSPERA” para estas empresas, na medida em que, com o apoio recebido, podem
melhor se estruturar para enfrentar as dificuldades do momento e, assim, garantir a manutenção das ocupações e empregos do
setor produtivo de pequeno porte, historicamente reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que não
encontra contrapartida no sistema bancário tradicional.
Na carteira rural (Gráfico III), ao contrário da urbana, a tendência foi contrária, com liberação maior de recursos
para a modalidade “investimento” e menor para custeio, porém indicando um equilíbrio na destinação dos recursos entre as
modalidades, sendo que 24% do total liberado foi para “agricultura” e 6% para “pecuária” . Na modalidade investimento,
manteve-se a tendência do produtor rural investir na aquisição de maquinário e implementos, matrizes leiteiras e
equipamentos para irrigação e construção de estufas agrícolas. Para “custeio” agrícola foram utilizados principalmente na
aquisição de sementes, adubos e outros insumos agrícolas, especialmente os utilizados em correção de solos. Segundo a
Emater/DF, o Programa de Microcrédito “PROSPERA”, na área rural, tem contibuído para o aumento da renda dos produtores e
na área plantada no Distrito Federal e Entorno, na produtividade agropecuária pela adoção de novas tecnologias, na quantidade
de máquinas e equipamentos voltados à produção, e ainda na geração/manutenção de empregos diretos e indiretos no Distrito
Federal e Entorno. Ainda segundo a Emater/DF, o “PROSPERA” possui as linhas de crédito mais adequada à realidade e
necessidades dos produtores rurais da agricultura familiar, em compararação com as outras linhas de crédito existentes, por
ser menos burocrático e mais ágil na liberação dos recursos.
Gráfico IV
Gráfico de Operações Contratadas por Atividades Desenvolvidas
Serviço; 236.816,00 ; 8%
Pecuária; 183.985,24 ; 6%
Agricultura; 737.945,08 ;
24%
Indústria; 202.854,00 ; 7%

Agricultura
Artesanato
Comércio
Indústria

Artesanato; 42.700,00 ; 1%
Comércio; 1.626.372,97 ;
54%

Pecuária
Serviço

Fonte: SIAST - Comitês de Crédito 2015
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Como é tradicional em programas de microcrédito, a participação da clientela feminina nas concessões dos
empréstimos/financiamentos no período foi maior que a masculina, 60% e 40% (Gráfico V), respectivamente. Na comparação
entre as carteiras (Gráfico VI), na carteira urbana a presença feminina é mais forte que na rural, com atuação destacada das
mulheres nas atividades de confecção e comércio de peças de vestuário e outros produtos predominantemente voltados ao
público feminino, e na prestação de serviços relacionados à estética feminina. Nas áreas rurais, a maior presença masculina
deve-se a que, tradicionalmente, a agricultura e a pecuária são atividades executadas por homens.
Gráfico V
Créditos por Gênero

99
40%

149
60%

Masculino
Feminino

Fonte: SIAST - Comitês de Crédito 2015

Gráfico VI
Carteira Urbana - Operações Contratadas por Sexo

59
30%

Carteira Rural - Operações contratadas por Sexo

13
25%

Masculino

Masculino

Feminino

136
70%

Feminino
40
75%

Fonte: SIAST - Comitês de Crédito 2015

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA:6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
50.000

0

0

0

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

500.000

0

0

0

400.000

234.618

234.618

207.334

0013 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6001

400.000

234.618

234.618

207.334

950.000

234.618

234.618

207.334

No Programa de Trabalho – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, foi executada despesa referente
ao pagamento dos serviços prestados pelo agente financeiro Banco de Brasília/BRB na execução e operacionalização dos
empréstimos e financiamentos do Programa de Microcrédito “PROSPERA”, no valor de R$ 207.334,41 (duzentos e sete mil,
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trezentos e trinta quatro reais e quarenta e um centavos), referentes às faturas dos meses de janeiro a novembro/2015. Nas
outras ações as dotações foram contingenciadas/bloqueadas.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Acompanhamento e Controle da Carteira de Crédito
Em 2015, ao contrário dos anos anteriores, o problema relativo ao encaminhamento de inadimplentes para
inscrição na dívida ativa foi, finalmente, solucionado. Com isso, não há mais riscos de prescrição de dívidas para com o
FUNGER, levando-se em consideração os prazos de prescrição estabelecidos pela legislação vigente. Outro aspecto positivo,
ainda relativo ao mesmo problema, foi a instauração de Tomada de Contas Especial (Processo Administrativo nº
480.000.724/2015), isto após diversas tratativas com a Controladoria Geral do Distrito Federal, com a finalidade de verificar a
prescrição de créditos concedidos com recursos do FUNGER em anos anteriores decorrentes da falta de cobrança/recuperação
judicial.
No exercício foram efetivados a inscrição em Dívida Ativa do GDF de 163 contratos inadimplentes, no valor total
de R$ 5.176.747,11 (cinco milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e quarenta sete reais e onze centavos) de saldo
devedor, a inclusão de 1.196 CPFs e CNPJs na SERASA, e a recuperação acumulada de 105 contratos, representando cerca
de R$ 348.167,84 ( trezentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta sete reais e oitenta e quatro centavos) de saldo devedor,
que quitaram seus contratos ao logo de 2015.
Em relação à inadimplência do ano de 2015, chegou-se ao mês de dezembro com um índice de 4% da carteira
ativa dos empréstimos concedidos no exercício. O índice é positivo e vem se mantendo baixo desde a fase “PROSPERA”,
iniciada no ano de 2012. A baixa inadimplência é resultante da melhora nas análises dos créditos, notadamente com a criação
de uma instância anterior com a finalidade de analisar previamente as propostas de empréstimos antes do envio para
deliberação do Comitê do Crédito, com vistas a adequá-las às normas do Programa e legislação do FUNGER, bem como ao
acompanhamento das carteiras de clientes pelos agentes de crédito, principalmente para a realização de ações de cobrança e
checagem, incluindo a negativação dos tomadores inadimplentes na SERASA e inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública
do DF dos devedores do programa no prazo legal. No exercício a equipe de agentes realizou: 858 visitas de acompanhamento,
473 visitas de cobrança e 1.137 ações de cobrança por telefone.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015, mesmo contando com uma equipe reduzida e com a paralisação do Programa de Microcrédito em
agosto, a unidade apresentou resultados positivos. A Secretaria centrou energia na elaboração de novos projetos e também
para: levantamento de todos os contratos com créditos prescritos e dar início a Tomada de Contas Especial que estava inerte
desde 2011; elaboração do Termo de Cooperação Técnica entre esta Secretaria e a Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e EMATER-DF, com objetivo de melhorar o acompanhamento da Carteira de Crédito
Rural ; elaboração da minuta de Decreto para regulamentar a composição do Conselho de Administração do FUNGER após a
junção das Secretarias do GDF; revisão do Regimento Interno do Conselho; realização das baixas contábeis no SIGGO ano a
ano, conforme preconizado pelo Tribunal de Conta do Distrito Federal e, em parceria com CODEPLAN e a Fundação Itaú Social
foi elaborada a metodologia para coleta de dados do Programa de Microcrédito “PROSPERA” , no sentido de avaliar o impacto
do Programa de Microcrédito do GDF nos empreendimentos beneficiados.
Foram efetivadas 248 contratações no período de dois meses com os recursos do FUNGER repassados ao
programa de microcrédito “PROSPERA” propiciando a geração /manutenção de 555 ocupações de trabalho diretas,
considerando-se a média de 2,2 ocupações por empreendimento atendido, o que comprova a eficácia do programa e o
cumprimento dos objetivos para os quais o fundo foi constituído. Os resultados poderiam ser ainda mais significativos, caso o
Programa tivesse concedido empréstimos até o final do exercício.
Destaca-se que no atual momento econômico do país, considerado difícil e recessivo, o segmento de
microcrédito torna-se um importante instrumento de fomento ao combate ao desemprego e a geração de renda. Essa
importância pode ser destacada se consideramos que o microcrédito destina-se principalmente às populações menos
favorecidas economicamente e, portanto, com maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal.
O Programa de Microcrédito “PROSPERA” é um dos pilares definidos na política de geração de emprego e
renda desta Secretaria.
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Instituído por força da Lei Complementar nº. 08, de 19 de dezembro de 1995, o Fundo de Assistência Social do
Distrito Federal – FAS/DF é um mecanismo especial de captação de receitas vinculadas à realização de ações relevantes de
Assistência Social no âmbito do Distrito Federal, tal como previsto no art. 14, da Lei nº 8.742, de 7 dezembro de 1993 (Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS).
Vinculado à SEDHS, o FAS/DF tem por objetivo prover recursos e meios capazes de garantir, de forma ágil,
sistemática e continuada o financiamento de benefícios, serviços, programas e projetos de que trata a Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS.
Com a publicação do Decreto nº 36.832, de 23/10/2015, artigo 1º, o Fundo de Assistência Social do Distrito
Federal - FAS, passa a integrar a Secretaria de Estado Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos
Humanos do Distrito Federal.
Em termos de equipe, o Fundo utiliza-se da força de trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Humano e Social do Distrito Federal.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO GERAL: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e
benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais
já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no
território onde esta vive.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS
424.000
429.791
429.791
0003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO DF-DISTRITO FEDERAL
424.000
429.791
429.791
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
70.000
76.699
76.699
0077 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E
SEMINÁRIOS - SUAS-DISTRITO FEDERAL
40.000
76.699
76.699
2799 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO TÉCNICO E
OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - FUNDO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL
30.000
0
0
4118 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
14.753.145
26.539.730
26.539.730
0005 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO
CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL
1.067.314
750.908
750.908
0006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO
CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL
3.854.020
9.220.762
9.220.762
0007 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL
3.928.879
2.590.256
2.590.256
0008 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE
CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL
5.902.932
13.977.804
13.977.804
4153 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS
E INDIVÍDUOS
1.192.480
99.161
99.161
0003 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E
INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL
1.192.480
99.161
99.161
4154 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
3.465.000
7.256.061
7.256.061
0001 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSEDISTRITO FEDERAL
3.465.000
7.256.061
7.256.061
4155 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA
859.468
882.093
882.093
0001 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL
709.468
882.093
882.093
3836 - ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
150.000
0
0
4158 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS
3.737.570
8.970.165
8.827.467
0001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO
FEDERAL
3.737.570
8.970.165
8.827.467

LIQUIDADO
389.991
389.991
65.563
65.563
0
25.624.235
726.753
9.134.417
1.962.123
13.800.942
72.947
72.947
7.186.760
7.186.760
454.198
454.198
0
8.827.467
8.827.467
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AÇÃO/SUBTÍTULO
4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL
0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL
4179 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
0001 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIFPSB-DISTRITO FEDERAL
0002 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIFAGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
0001 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL
3838 - CAPACITAÇÃO DE MULHERES UNB - COOP CATAMARES
4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
0001 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO FEDERAL
4185 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
0003 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVPSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL
0004 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVPSB-DISTRITO FEDERAL
0005 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVPSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL
0006 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVCAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
3843 - ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO
INFANTO-JUVENIL
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA-PSB-DISTRITO FEDERAL
0003 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHODISTRITO FEDERAL
0005 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO
MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6211
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
88.000

19.514

19.514

0

88.000
4.008.810

19.514
1.672.027

19.514
1.672.027

0
1.374.082

2.198.810

973.710

973.710

726.189

1.810.000

698.317

698.317

647.893

450.000

0

0

0

150.000
300.000

0
0

0
0

0
0

10.000

0

0

0

10.000
11.971.200

0
19.747.650

0
19.747.650

0
18.873.846

5.070.085

10.692.278

10.692.278

10.634.410

2.697.000

3.215.232

3.215.232

2.767.563

1.580.115

4.648.120

4.648.120

4.564.624

1.774.000

1.192.020

1.192.020

907.250

850.000
7.851.454

0
11.980.706

0
11.980.706

0
11.644.554

7.851.454

11.980.706

11.980.706

11.644.554

960.000

631.951

631.951

631.951

10.000

0

0

0

900.000

631.951

631.951

631.951

50.000
49.841.127

0
78.305.547

0
78.162.850

0
75.145.594

Atendimentos Realizados Pela Secretaria Em 2015 NA U.O. 17.902/25.904 - FAS/DF
Programa de
Trabalho
08.243.6211.4118-0005
08.243.6211.4118-0005

08.243.6211.4118-0006

08.243.6211.4185-0003
08.243.6211.4185-0006

08.244.6211.4118-0007

08.244.6211.4118-0008

Descrição
Realizar acolhimento Institucional na Unidade de Acolhimento
para Crianças e Adolescentes - UNAC
Realizar acolhimento Institucional na Unidade para crianças e
adolescentes em situação de rua UNACAS
Realizar acolhimento Institucional de crianças e adolescentes em
abrigos da rede conveniada
Realizar acolhimento Institucional de crianças e adolescentes em
Casas Lares na rede conveniada
Realizar acolhimento Institucional em abrigo para portador de
Deficiência Severa na rede conveniada
Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças
e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada
Promover a convivência e fortalecimento de vínculos – Caminhos
da Cidadania
Realizar Acolhimento Institucional na Unidade de Atendimento a
Família – UNAF/AREAL
Realizar Acolhimento Institucional na Unidade de Acolhimento
para Idosos - UNAI
Realizar Acolhimento Institucional na Unidade de Atendimento a
Mulher - UNAM
Realizar Acolhimento Institucional em abrigos para idosos na rede
conveniada
Realizar Acolhimento Institucional em abrigos para pessoas com
deficiência na rede conveniada

Meta Prevista na LOA

Atendimento Realizado

30/mês

Média mensal de 150

20/mês

Média mensal de 14

60/mês

Média mensal de 47

330/mês

Média mensal de 225

70/mês

Média mensal de 66

4.370/mês

Média mensal de 3.026

1.500/mês

Média mensal de 412

150/mês

Média mensal de 296

30/mês

Média mensal de 21

40/mês

Média mensal de 55

415/mês

Média mensal de 221

104/mês

Média mensal de 90
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Programa de
Trabalho

08.244.6211.4118-0008

08.244.6211.4153-0003
08.244.6211.4154-0001
08.244.6211.4155-0001
08.244.6211.4158-0001

08.244.6211.4159-0001

08.244.6211.4179-0001
08.244.6211.4179-0002

08.244.6211.4185-0004

08.244.6211.4185-0005

08.244.6211.4187-0001

08.244.6211.4188-0003

Descrição

Meta Prevista na LOA

Atendimento Realizado

590/mês

Média mensal de 157

Realizar Acolhimento Institucional com serviço de acolhida em
albergue na rede conveniada
Realizar Acolhimento Institucional com acolhimento para usuários
de substancias psicoativas na rede conveniada
Realizar Acolhimento à população de rua na rede conveniada
Realizar Acolhimento Institucional para jovens e adultos com
deficiência na modalidade de residência inclusiva na rede
conveniada
Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e
indivíduos – PAEFI
Realizar abordagem social a famílias e indivíduos no DF – rede
conveniada
Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de
rua no Centro Pop no DF
Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência,
idosos com serviços de Habilitação e Reabilitação na rede
conveniada.
Realizar ações complementares de Proteção Social Especial no
Plantão Social no UNISUAS 24 horas
Realizar ações complementares de Proteção Social Especial com
atendimento emergencial nos CREAS
Realizar ações complementares de Proteção Social Especial com
atendimento às pessoas vítimas de discriminação em decorrência
de orientação sexual e/ou religiosa
Realizar proteção e atendimento integral a família – PAIF
Realizar proteção e atendimento integral a família – Projeto Mestre
do Saber
Realizar o Programa Agentes da Cidadania – Mobilização
Comunitária e Organização Cidadã
Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV
Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos em lares de
cuidados diurnos
Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos de idosos na
rede conveniada
Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos com atividades
socioeducativas na rede conveniada
Promover a concessão de benefícios sociais – Auxílio
Vulnerabilidade
Promover a concessão de benefícios sociais – Auxílio Natalidade
Promover a concessão de benefícios sociais – Auxílio por Morte
Promover a concessão de benefícios sociais – Serviços
Funerários Gratuitos
Promover a concessão de benefícios sociais – Transporte
Interestadual
Promover a concessão de benefícios sociais – Vulnerabilidade
Excepcional
Realizar ações de proteção social básica com ações de inclusão
no mundo do trabalho – Agentes de Cidadania Ambiental
Realizar ações de proteção social básica com ações de inclusão
no mundo do trabalho – apoio a inclusão produtiva aos catadores
de material reciclável

18/mês

Média mensal de 07

250/mês

Média mensal de 193

10/mês

Média mensal de 10

970/mês

Média mensal de 1.448

2.700/mês

Média mensal de 2.849

850/mês

Média mensal de 3.583

980/mês

Média mensal de 980

16.100/ano

Total de 13.517 /ano

13.600/ano

Total de 12.329/ano

1.200/ano

Total de 1.961/ano

31.000/mês

Média mensal de 30.756

130/mês

Média mensal de 114

300/mês

Média mensal de 272

6.000/mês

Média mensal de 3.615

100/mês

Média mensal de 60

340/mês

Média mensal de 344

1.050/mês

Média mensal de 1.102

1.500/mês

Média mensal de 346

1.500/mês
150/ano

Média mensal de 591
Total de 74/ano

120/mês

Média mensal de 89

300/ano

Total de 17/ano

1.500/mês

Média mensal de 1.468

2.900/mês

Média mensal de 169

100/mês

Média mensal de 12

Objetivos Específico: 001 - Aprimorar a Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Distrito
Federal, Conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de Atendimento e Proteção Social dos Usuários da Política de
Assistência.

Indicadores:
Denominação do Indicador
961
1154
1155
1156
1157

Nº de estudos e pesquisas afetas ao SUAS
realizadas
Sistema de vigilância social implantado
Plano de Capacitação do SUAS do DF
implementado
Nº de Conferências de Assistência Social no
DF realizadas
Nº de fóruns, seminários e eventos similares

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
31/07/2011
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
31/12/2011
Bianual
Alcançado
Anual
Desejado

Unidade de Índice mais Apurado
Medida
Recente
em
Unidade

4

%

-

Unidade

-

Unidade

09

Unidade

-

2012
6
1
40
40
01
01
09
09
07

Desejado Em
2013 2014
5
5
60
60
02
0
10
10
14

7
2
80
80
03
01
10
10
22

2015
7
100
80
04
11
11
30

Fonte da
Informação
SEDHS/ SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
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Denominação do Indicador

Unidade de Índice mais Apurado
Medida
Recente
em

Periodicidade
de
Resultado
Apuração

afetos à política de assistência social
realizados no DF

Desejado Em
2013 2014

2012

Alcançado

13

16

22

2015

Fonte da
Informação

16

O Distrito Federal dentro do compromisso em participar dessa construção do Sistema Único de Assistência
Social realizou de 1995 até 2015, 11 (onze) Conferências de Assistência Social.
Em 2015 a XI Conferência de Assistência Social foi precedida de 14(quatorze) Conferências Regionais que
englobaram as 31 (trinta e uma) Regiões Administrativas do Distrito Federal, com seus respectivos aglomerados urbanos e
rurais, com o total de 1843 (um mil, oitocentos e quarenta três) participantes. A Conferência deliberou sobre as diretrizes e
prioridades para o próximo decênio, que subsidiarão a elaboração do Plano Decenal do Distrito Federal 2016-2026.
De acordo com a avaliação do evento feita pelos Conselheiros de Assistência Social do DF, devem ser
destacados:
Aspectos Negativos
 Dificuldade de mobilização dos participantes, o que foi verificado desde o processo de realização das
conferências regionais que antecederam a conferência do DF;
 Indisponibilidade de recursos pelo Governo do DF, para custeio da infraestrutura complementar que o local
exigia;
 Tempo exíguo para a realização do processo licitatório da empresa responsável pela realização da
Conferência;
 Impedimento de manifestação dos trabalhadores na conferência do DF e dos usuários nas conferências
regionais;
 Mudança na composição da Secretaria Executiva do CAS/DF durante o período da conferência; e
 Mudança na gestão das unidades operativas (coordenadores) durante o período de realização das
conferências regionais, repercutindo negativamente na participação dos usuários nos eventos.
Aspectos Positivos
 Qualificação das deliberações e processo de amadurecimento da participação;
 O Centro de Convenções, onde foi realizada a conferência é um local estratégico e centralizado;
 Houve um esforço conjunto da comissão organizadora e trabalhadores do SUAS para a realização da
conferência, em que pese a falta de empenho da gestão;
 Participação qualitativa do usuário.

Objetivo Específico: 002- Garantir Proteção Social Especial às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco
Pessoal e Social, com Violação de Direitos e/ou Vínculos Familiares Fragilizados ou Rompidos.

Indicadores:
Denominação do Indicador
966
968
971
1058
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1167

Taxa de acolhimento de crianças e
adolescentes em família acolhedora
Taxa de acolhimento de adultos (em processo
de saída das ruas) e jovens em república
Taxa de cobertura das abordagens sociais no
DF
Taxa de inserção de crianças e adolescentes
em situação de trabalho e suas famílias na
Rede de Proteção Social do DF
Nº de CREAS implantados no DF
Nº de Centros de Referência Especializados
para População em Situação de Rua
/CENTRO POP implantado no DF
Nº de unidades de acolhimento para crianças
e adolescentes implantadas
Nº de unidades de acolhimento para jovens
implantadas
Nº de unidades de acolhimento para famílias e
indivíduos adultos implantadas
Nº de unidades de acolhimento para idosos
implantadas
Taxa de inserção de pessoas em situação de

Unidade
de Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

%

-

-

%

-

-

%
%

7

31/07/2011

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Desejado
Anual
Alcançado
Anual

Unidade

08

31/07/2011

Anual

Unidade

-

-

Anual

Unidade

08

31/07/2011

Anual

Unidade

-

-

Anual

Unidade

02

31/07/2011

Anual

Unidade

01

31/07/2011

Anual

%

-

-

Anual

Desejado em
2012

2013

2014

2015

16
45
67

32
0
60
0
80

50
0
80
0
96

100
0
100
0
100

70

86

96

100

Desejado

21

43

78

100

Alcançado

-

0

100

100

Desejado
Alcançado
Desejado

15
08
04

09
09
02

11
9
03

11
09
04

Alcançado

01

02

02

02

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado

12
08
02
01
04
02
04
01
100

08
03
02
01
03
02
02
01
100

09
03
04
01
05
02
04
01
100

09
03
04
01
06
02
04
01
100

Fonte da Informação
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
Sinopse Estatística e
Censo de População de
Rua – SEDHS
Sinopse estatística
SEDHS CODEPLAN/
PDAD
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
SEDHS / SUBSAS
Dados do Disque 100 e
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Denominação do Indicador
violência sexual e suas famílias na Rede de
Proteção Social do DF

Índice
Unidade
mais
de Medida
Recente

Periodicidade
Apurado
de
Resultado
em
Apuração
Alcançado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

-

0

100

100

Fonte da Informação
da Central de Denúncias
de Violação de Direitos
da SEDHS

A Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é destinada a famílias e indivíduos
em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tais situações podem incidir sobre as relações familiares e
comunitárias, gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, portanto, atenção especializada e maior articulação com os
órgãos de defesa de direitos e outras políticas públicas setoriais. O objetivo principal é contribuir para a prevenção de
agravamentos e para potencialização de recursos voltados à reparação de situações que envolvam risco pessoal e social,
violência, fragilização e rompimento de vínculos familiares, comunitários e/ou sociais, tais como violência física, psicológica e
negligência; abandono; violência sexual; situação de rua; trabalho infantil; cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto; afastamento do convívio familiar, dentre outras. Os serviços de Proteção Social Especial são ofertados pelos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, que são unidades da SEDHS e por entidades não governamentais.
Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento ofertado, a atenção na
Proteção Social Especial organiza-se em Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta
Complexidade.
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) define como serviços de média complexidade, aqueles que
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não
foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais
individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado.
Os serviços de alta complexidade são aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação,
higienização e atendimento psicossocial para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de
ameaça, necessitando serem retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário (PNAS).
Com o trabalho da proteção social especial de média complexidade tem sido promovida a integração dos
serviços, projetos, programas e benefícios nas unidades da Secretaria e a articulação com a rede socioassistencial, de modo a
construir fluxos de referência e contra referência junto aos órgãos de atendimento, enfrentamento e combate às situações de
violações de direitos, efetivando os encaminhamentos necessários à integralidade e sustentabilidade das ações desenvolvidas
nas unidades que ofertam os serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade.
Outras atividades relevantes incluem a coordenação da atualização sistemática dos dados de atendimento e
acompanhamento das unidades vinculadas; e o assessoramento às unidades subordinadas, nos aspectos relacionados ao
planejamento, à execução dos serviços e à avaliação dos processos de trabalho.
A seguir são apresentadas informações qualitativas sobre o desempenho e cumprimento dessa função
institucional e os resultados alcançados na execução dos serviços de proteção social especial no ano de 2014, que estão
distribuídos e organizados na seguinte ordem: Caracterização dos Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Especial de
Média Complexidade; Síntese das Ações Realizadas, Levantamento de Prioridades e Desafios.
1. Caracterização dos Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Especial de Média Complexidade.
1.1. Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS)
O trabalho das equipes do SEAS é realizado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual
de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.
Esse serviço visa à resolução de necessidades imediatas e a promoção da inserção na rede de serviços
socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos, e a construção do processo de saída
das ruas, possibilitando condições de acesso à rede de serviços. Também é desenvolvido um trabalho de sensibilização de
pessoas da comunidade sobre a população em situação de rua.
São usuários do serviço: crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de
moradia e/ou sobrevivência. E a comunidade como um todo, em ações comunitárias de mobilização e sensibilização sobre as
temáticas: situação de rua; exploração sexual de crianças e adolescentes; e trabalho infantil.
As equipes de abordagem atuam com planos de educação social de rua por área, que consiste em
planejamento com base nas informações sobre: a Região Administrativa; local de permanência; descrição do ambiente físico e
social; quantidade aproximada de pessoas e descrição do perfil (criança, adolescente, adulto, idoso, homens, mulheres,
principais ocupações e estratégias de sobrevivência, substâncias psicoativas); frequência e período (diurno ou noturno)
indicado para as abordagens sistemáticas; estratégias de intervenção para a abordagem; encaminhamentos e articulação da
rede.
Os planos de educação social de rua orientam a elaboração de um cronograma fixo semanal de abordagens
sistemáticas e acompanhamentos das áreas e das pessoas identificadas.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

964

Relatório Anual de Atividades 2015 – FASDF

Outros recursos metodológicos utilizados pelas equipes são: o estudo de caso, entre a equipe e com outros
atores da rede de proteção (saúde, educação, instituições de acolhimento) e atuação conjunta com a saúde (Consultório na
Rua e Programa de Redução de Danos) na própria abordagem; e o plano de acompanhamento individual, que concretiza a
construção do vínculo entre equipe e pessoa atendida, e a pactuação de ações de corresponsabilidade entre eles.
A Secretaria, até julho de 2013, ofertava o Serviço Especializado em Abordagem Social de forma direta, por
meio do Núcleo Especializado de Abordagem Social, contabilizando uma média de 58 atendimentos mensais. A partir de agosto
de 2013, este serviço foi conveniado com a Associação Casa Santo André, com meta de 2.300 abordagens mensais. No ano de
2014, avaliando a demanda do Distrito Federal para o serviço de abordagem, a Secretaria ampliou a meta de atendimento
conveniada para 2.700 usuários (2.300 adultos e 400 crianças e adolescentes).
No entanto, em 2015, devido à situação financeira precária do GDF, optou-se por reduzir a meta de atendimento
do convênio para 2.000 abordagens por mês. Mesmo assim, o serviço apresentou uma média mensal de 2.984 abordagens
durante o ano.
Atualmente, para operacionalizar o serviço e cobrir todo o território do Distrito Federal, as abordagens ocorrem
de segunda a domingo. A entidade conveniada dispõe de 15 equipes de abordagem, sendo que: 05 atuam na região Norte de
Brasília em horário de expediente (8h as 18h); 5 na região Sul em horário de expediente (8h as 18h); 3 equipes atuam em
regime de plantão (08h às 20h) para atendimento de demandas emergenciais; 1 equipe voltada para o trabalho exclusivo no
Projeto Cuidando da Vida; e 1 equipe exclusivamente para o trabalho com crianças e adolescentes (referenciada na Unidade de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua – UNACAS).
Dentre as atividades realizadas em 2015, destacam-se: a participação na elaboração e organização do Projeto
Cuidando da Vida 2016, após o curso de tratamento comunitário para subsidiar o trabalho do SEAS; elaboração, organização e
monitoramento da ação de final de ano na rodoviária do plano piloto, Centro de Taguatinga, de Ceilândia e locais de maior
concentração de população em situação de rua; ação na FERCAL/Vila Basevi e; reuniões com as administrações regionais para
alinhamento de serviços e definição de fluxo.
1.2. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos- PAEFI
O PAEFI visa prestar apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em
situação de ameaça ou violação de direitos. Tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas participantes, com ações pautadas na prevenção da segregação dos usuários do serviço,
fortalecendo a função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a
situações de risco pessoal e social auxiliando na superação das situações de violações de direitos.
As situações atendidas pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS,
unidade pública de proteção social especial de média complexidade, podem afetar as relações familiares e comunitárias, vez
que podem gerar conflitos, desentendimentos, tensões e rupturas, demandando, portanto, um atendimento especializado e
maior articulação entre os órgãos de defesa de direitos (Ministério Público, Defensoria Pública, Juizados, Conselhos etc.) e
outras políticas públicas setoriais (tais como Saúde, Educação, Habitação, entre outros).
São usuários dos CREAS:
 Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: violência física, psicológica e
negligência; abandono; violência sexual (abuso e exploração sexual); tráfico de pessoas; situação de rua; trabalho infantil;
desabrigo; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; discriminação
em decorrência da orientação sexual, raça/etnia e/ou religiosa; outras formas de violação de direitos decorrentes de
discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir de
autonomia e bem estar; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família – PBF e do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI em decorrência de violação de direitos;
 Usuários de drogas e suas famílias, que estejam vivendo situação de violação de direitos por decorrência do
uso de substancias psicoativas e/ou familiares que estejam vivenciando violação de direitos por decorrência do uso abusivo de
álcool e outras drogas.
O atendimento aos usuários no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos teve
média mensal de 1.448 atendimentos no ano de 2015, prestados em 09 CREAS existentes no DF.
Cada CREAS realizou suas oficinas e capacitações de acordo com as principais demandas da área de
abrangência. No entanto, algumas atividades se destacaram nos territórios devido a sua importância, sendo elas: atividades
para inserção dos usuários no mercado de trabalho; campanhas educativas relacionadas ao Dia 18 de maio “Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; participação no Projeto Cuidando da Vida e no Projeto
Redes/ SENAD; ação conjunta de combate ao Trabalho Infantil na CEASA e atividades relativas à temática do “Dia
Internacional da Mulher” em março, ação pelo Dia de Combate ao Trabalho Infantil.
Já os principais grupos realizados pelos CREAS foram: grupo de Cuidados e Proteção – destinado a famílias
com crianças e adolescentes em situação de negligência; grupo de Educação Parental – destinado a atender a demanda de
trabalho infantil; grupo de Mulheres em situação de violência em parceria com a Casa da Mulher Brasileira; grupo de Terapia
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Comunitária; grupo de orientação para requerentes e familiares interessados em vaga em Instituições de Longa Permanência
para Idosos e; grupo Multifamiliar para Crianças, cuja temática principal foi Negligência.
1.3. Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua
Serviço executado no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop,
previsto também no Decreto Federal Nº 7053/2009 - funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Seu objetivo é contribuir
para a construção de novos projetos e trajetórias de vida, promovendo atividades que colaborem para o desenvolvimento da
autonomia, da sociabilidade, da participação social, fortalecimento ou construção de novos vínculos interpessoais e/ou
familiares e o convívio comunitário. A unidade ainda oferece espaço para atendimento de necessidades básicas (banho,
alimentação, guarda de pertences) e atividades como oficinas socioeducativas e de lazer voltadas para a convivência e a
socialização dos usuários. O acompanhamento especializado, por meio do atendimento multiprofissional especializado e
estratégico, promove aos usuários que buscam o espaço do Centro Pop para as aquisições básicas a inserção no trabalho
social, visando à atenção às suas demandas.
São usuários do Centro Pop: jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia
e/ou sobrevivência. Crianças e adolescentes podem ser atendidos pelo Serviço somente quando estiverem em situação de rua
acompanhados de familiar ou pessoa responsável.
O primeiro Centro Pop do DF foi inaugurado, em julho de 2012, localizado em Brasília, e o segundo em julho de
2013, localizado em Taguatinga. A capacidade de atendimento dessas unidades é de 100 e 80 indivíduos por dia,
respectivamente. A média de atendimento, somando as duas unidades, chegou a 3.583 atendimentos mensais no ano de 2015.
Principais grupos realizados nos Centros Pop em 2015: grupo voltado para a preparação de usuários para a
saída da rua e a organização de suas moradias; grupo voltado para a redução de danos com dependentes de álcool e outras
drogas e Cine Pop – A proposta da atividade é criar um cineclube dentro do Centro Pop com o objetivo de debater temas
relevantes relacionados com a vida nas ruas.
Eventos: no mês de agosto ocorreram atividades para comemorar o Dia Nacional da Luta da População em
Situação de Rua. O intuito era oferecer informação sobre acesso a direitos, disponibilizar orientação jurídica, apoiar os usuários
na aquisição de documentação básica, intensificar as inscrições no Cadastro Único para acesso a programas sociais e
contribuir no desenvolvimento da autoestima dos usuários. Em Março houve uma semana de eventos em alusão ao Dia da
Mulher, em Dezembro houve ação em relação ao Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS. Houve ainda outras ações no Centro
Pop.
1.4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.
Este serviço tem como objetivo primordial a prevenção da institucionalização e a segregação de pessoas com
deficiência, promovendo a sua inclusão social, com a oferta de atividades que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e
potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo à participação cidadã.
Para efetivação do serviço a Secretaria mantém convênio com as seguintes entidades: Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais do DF (APAE/DF); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e
Ceilândia (APAED); Centro de Ensino e Reabilitação (CER); Centro de Audição e Linguagem (CEAL); Pestalozzi de Brasília; e
Associação de Mães, Pais e Reabilitadores de Excepcionais (AMPARE) e Abrigo dos Excepcionais da Ceilândia (AEC).
Para atendimento da demanda existente para o Serviço, conveniou-se com as entidades a oferta de 980 vagas
mensais, vagas estas que estão frequentemente ocupadas, segundo dados obtidos por meio da Sinopse Estatística de
Atendimentos Mensal realizada pela Secretaria.
Destacam-se entre as atividades desenvolvidas em 2015 pelas seis atividades conveniadas: eventos
relacionados a datas comemorativas (Carnaval, Páscoa, Dia Nacional de Luta das Pessoa com Deficiência – 21 de setembro,
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – 03 de dezembro, Natal, entre outros), visitas institucionais, passeios turísticos
(na Centro Cultural Banco do Brasil, Museu Nacional, M emorial JK etc.), atividades de esporte e lazer (festivais esportivos,
visita ao Parque Nacional de Brasília – Água Mineral, oficinas de danças etc.), parcerias com universidades e outras entidades
(UnB, escolas públicas, órgãos públicos, do Sistema Judiciário, entre outros).
Feita a apresentação dos serviços do DF, também executados a nível nacional, afetos à Proteção Social
Especial de Média Complexidade do SUAS, cabe ainda destacar que, uma vez que o Distrito Federal acumula as competências
atribuídas aos estados e aos municípios, a lógica de oferta local de serviços socioassistenciais demanda adaptações
necessárias às especificidades da realidade desta unidade da federação, fortemente marcada por contrastes sociais, em
especial quanto às condições de desigualdade social.
Nessa perspectiva, e pautados pela experiência adquirida no processo de implantação do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS no DF, a Secretaria implantou uma unidade diferenciada para oferta de serviços socioassistenciais
tipificados e previstos de Proteção Social Especial de Média Complexidade, qual seja: o Centro de Referência Especializado da
Diversidade Sexual, Étnico/Racial e Religiosa – Centro da Diversidade.
Esta unidade visa garantir a atuação da assistência social no DF, com maior cobertura de atendimento, e de
forma a atender às diversidades e complexidades das demandas apresentadas pelas famílias locais, considerando os novos
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desafios da vida cotidiana, e com o objetivo de dar visibilidade às mazelas e discriminações vividas pelas minorias, conforme se
verifica a seguir.
1.5. Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, Racial e Religiosa.
O Centro da Diversidade é uma unidade pública estatal da Política de Assistência Social do Distrito Federal, que
realiza atendimento a pessoas que tenham sofrido discriminação por diversidade de: raça/etnia, religião, orientação e identidade
sexual. Seu atendimento é voltado para orientação de acesso aos direitos, conciliação de conflitos, e encaminhamentos para os
serviços socioassistenciais e para a rede de proteção social do DF. Seu serviço é desenvolvido de maneira articulada com as
demais políticas públicas, com o Sistema de Garantia de Direitos, movimentos nacionais e organizações não governamentais,
para o estabelecimento de medidas de prevenção, educação e proteção, visando ao enfrentamento e à erradicação de todas as
formas de violência relacionadas à questão sexual, étnico-racial e religiosa no Distrito Federal.
O atendimento realizado pelo Centro da Diversidade do DF teve média mensal de 163 atendimentos em 2015.
O Centro da Diversidade participou em 2015 de diversas ações de órgãos parceiros e sociedade civil. Dentre
elas, destacam-se: organização e apoio institucional para as reuniões temáticas do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores
que atuam nas políticas públicas para a população LGBT – FONGES/LGBT; realização de oficinas, rodas de debate,
capacitações e palestras para diversos órgãos sobre transversalidade das politicas públicas, respeito à diversidade sexual,
étnico racial e religiosa (CRP, UnB, órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, órgãos de outras políticas públicas etc.), para
servidores da Secretaria, participação no Seminário Nacional sobre atendimento a crianças e adolescentes em situação de
violência sexual –SDH – Presidência da República; elaboração de projeto para formalização de pactuação de parceria
institucional do Centro da Diversidade com a OAB federal para acompanhamento jurídico dos casos referenciados pelo centro
de referencia; realização de reuniões temáticas com a rede socioassistencial para oficializar parcerias e encaminhamentos de
fluxos (Defensoria Pública do DF, Cidade Acolhedora, Central Organizada de Matrizes Africanas / AFROCOM, CAPs AD
Brasília etc.); mobilização e articulação para a realização do I Encontro sobre nome social para pessoas travestis, transexuais,
transgêneras e intersexo do DF, para criação do Comitê Intersetorial de Politicas Públicas de Promoção dos Direitos e
Cidadania LGBT do DF e criação do Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT do DF; participação nas ações
sociais e datas em alusão a direitos sociais, como a Parada LGBT, Semana da Consciência Negra, Dia de combate à
Homofobia, Dia de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS e
outros. Dentre as atividades desenvolvidas na unidade destacam-se dois grupos de convivência: o TSURU – grupo
complementar ao acompanhamento para construção e reflexão sobre subjetividades e direitos sociais e o grupo de homens
transexuais (em parceria com o IBRAT). Destaca-se também a inserção continuada de público LGBT e indígena no
PRONATEC.
Principais avanços alcançados na Proteção Social Especial de Média Complexidade:
 Reordenamento e prorrogação de convênios, com revisão de metas e procedimentos de acompanhamento
da execução dos serviços socioassistenciais prestados por entidades, visando a garantia de direitos de crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos, com deficiência ou não;
 Oferta de cursos profissionalizantes através do PRONATEC ao público atendido nos Centros Pop e
Unidades de Acolhimento;
 Elaboração do Projeto de Modernização da Gestão das unidades, que está em fase de implantação de piloto
no Centro Pop Brasília e CREAS Brasília, e que contemplará todas as unidades orgânicas da Subsecretaria de Assistência
Social - SUBSAS;
 Aproximação das equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social e CREAS, Centros Pop;
 Realização de diálogos entre a Secretaria, por meio da Diretoria de Serviços Especializados a Famílias e
Indivíduos - DISEFI e unidades vinculadas para debater a temática “Averiguação de denúncias”, visando à produção de
documento norteador;
 Participação em Comitês, Grupos de Trabalho, Fóruns, Seminários, Conferências e Comissões que tratam
de temáticas correlacionadas aos serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade;
Principais desafios identificados na Proteção Social Especial de Média Complexidade:
 Garantia de equipes suficientes à oferta das ações do SUAS no DF, pelas unidades públicas
governamentais, superando o atual déficit de pessoal existente, por meio de concurso público;
 Reforma e manutenção periódicas das bases físicas das unidades operativas, com melhoria da sistemática
atualmente adotada;
 Disponibilização de materiais permanentes e de consumo necessários para a execução dos serviços,
principalmente para as unidades dos Centros POP;
 Agilidade no repasse das cestas emergenciais e benefícios assistenciais aos usuários das unidades de
Proteção Social Especial de Média Complexidade;
 Ausência de contrato para disponibilizar aos usuários passe urbano e passagem interestadual;
 Implantação de serviços socioassistenciais tipificados ainda não implantados – a exemplo das modalidades
Centro-dia, República, Família Acolhedora e Atenção no domicilio para idosos e pessoas com deficiência;
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 Ampliação de vagas em serviços socioassistenciais de acolhimento institucional;
 Elaboração/revisão/publicação de instrução operacional, fluxos e procedimentos dos serviços
socioassistenciais;
 Implantação do Projeto de Modernização da Gestão;
 Aprimoramento e implantação de sistema de coleta de sinopses estatísticas e de outros instrumentos de
dados quanti-qualitativos para avaliação e monitoramento dos serviços ofertados;
 Adequação dos convênios ao marco regulatório (lei n° 13.019/2014);
 Implantação de unidades do SUAS, em todos os territórios com grandes índices de vulnerabilidade social,
que apresentam demanda para os serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial;
 Fortalecimento da articulação com as demais unidades de proteção social (CRAS, CREAS, COSE’s e
unidades de acolhimento), entidades socioassistenciais, e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos visando consolidar a Rede
SUAS nos territórios, com referência e contra-referência;
 Reativação do serviço voltado para o acompanhamento dos casos de pessoas desaparecidas pela DISEFI e
unidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade;
 Implantar a descentralização financeira para as unidades da assistência social, possibilitando a autonomia
financeira das unidades.
2. Caracterização dos Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
As ações da Secretaria buscam o estabelecimento do monitoramento e supervisão das unidades de acolhimento
da Secretaria de modo sistemático, bem como o acompanhamento mais próximo das entidades não governamentais. Além de
buscar a melhora da articulação das unidades de acolhimento com a rede socioassistencial e com as demais políticas públicas.
2.1. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
Trata-se de acolhimento provisório e excepcional de Crianças e Adolescentes do Distrito Federal afastados do
convívio familiar, por meio de Medida Protetiva de acolhimento institucional, disposta no Art. 101 do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, realizado no Distrito Federal, na Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – UNAC (execução
direta), em 08 entidades não governamentais conveniadas com a Secretaria e em outras 08 entidades não conveniadas.
Para garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes com vivência e trajetória de rua, a
Secretaria possui também a Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua – UNACAS.
São objetivos do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes:
 Acolher e garantir proteção integral;
 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de violência, negligência e ruptura de vínculos,
possibilitando o restabelecimento dos vínculos familiares e/ou sociais;
 Estimular o desenvolvimento dos acolhidos, promovendo hábitos e atitudes de autonomia e de interação
social com pessoas da família e da comunidade, entre outros;
 Promover o acesso às redes socioassistenciais, demais políticas públicas e órgãos do Sistema de Garantia
de Direitos.
O Serviço atende todo o Distrito Federal e a Região Metropolitana/Entorno, todavia, esporadicamente recebe
também demandas oriundas de outras unidades da Federação.
As Unidades de Execução Direta de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes realizaram ao longo
do ano diversas atividades de relevância na Política do SUAS, dentre elas as que merecem destaque são:
UNAC- Capacitação das equipes ofertada pelo NECA (Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e
Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente); promoção de atividades de lazer e cultura durante o período de férias escolares
das crianças e adolescentes acolhidos nas Casas Lares (ex: passeio ao Parque Nacional de Brasília-Água Mineral, Ermida Dom
Bosco e zoológico de Brasília); assembleias periódicas com as crianças e adolescentes acolhidos; projeto de álbum de história
de vida das crianças e adolescentes acolhidos; Arraiá da UNAC; participação no GT Educação/Acolhimento.
UNACAS- capacitação das equipes ofertada pelo NECA (Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos
e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente); realização de oficinas temáticas; passeios ao ar livre na companhia de Educador
Social de Meio Ambiente; participação em atividades culinárias na Unidade; comemoração ao Dia das Crianças; comemoração
do Natal e Ano Novo com atividade externa; visita à Radio Cultura FM e participação anônima no Programa "Barracão"; visitas
externas (ex: Lago Paranoá, Prainha, Poço Azul); recepção especial de acolhidos de outras instituições na UNACAS; criação do
Boletim UNACAS; realização periódica de assembleias com os adolescentes acolhidos; articulação com projetos externos para
a inserção comunitária dos acolhidos (ex: Anjos do Amanhã – VIJ, Projeto Gol, Casa do Ceará); início de parceria com a
Universidade Católica de Brasília para atividades universitárias de extensão na UNACAS (Projeto Ser Mais de Extensão
Universitária); participação no GT Educação/Acolhimento.
A Secretaria dispõe de 310 vagas/mês, conveniadas com entidades socioassistenciais para o acolhimento de
crianças e adolescentes. Já o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes executado de forma direta, inclui 03 Casas
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Lares, com capacidade de acolher 30 crianças e adolescentes, e uma unidade que atende a 20 crianças e adolescentes em
situação de rua, a UNACAS, mencionada anteriormente. Para além dessas vagas, há 127 em entidades não conveniadas.
As Unidades Conveniadas que prestam Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
realizaram ao longo do ano diversas atividades de relevância na Política do SUAS, dentre elas as que merecem destaque são:
as parcerias com a comunidade (OnGs, entidades religiosas, empresas, faculdades, pessoas físicas) para a realização das
mais diversas atividades junto às crianças e adolescentes acolhidos (ex: passeios culturais, festas comemorativas, atividades
esportivas, lazer e etc).
2.2. Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias
As Unidades de Acolhimento Institucional são unidades de acolhimento provisório que ofertam atendimento
integral e garantem condições de estadia, convívio e endereço de referência para adultos e famílias em situação de rua e
desabrigo por abandono ou calamidades, migração e/ou ausência de residência, ou pessoas em trânsito e sem condições de
autossustento.
O objetivo principal da oferta deste serviço é atender de forma qualificada e personalizada, possibilitando a
promoção da construção conjunta com o usuário do seu processo de reinserção social e comunitária, com dignidade e respeito
à sua vontade e nível de autonomia.
Os principais Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias no DF são ofertados em 11
unidades (execução direta e indireta).
 03 Unidades da Secretaria: Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias Areal (UNAF-Areal), 180
vagas; Casa Flor / Unidade de Acolhimento para Mulheres (UNAM), 35 vagas; e Casa Viva / Unidade de Acolhimento para
Idosos (UNAI), 20 vagas;
 06 Casas de Passagem da Associação Casa Santo André (CSA), conveniada com a Secretaria, 220 vagas;
 01 Casa de Passagem do Centro Comunitário São Lucas (CECOSAL), conveniado com a Secretaria, 40
vagas.
Registra-se, por fim, que existem no DF outras instituições não conveniadas com a Secretaria, voltadas para o
acolhimento de pessoas e familiares, que buscam tratamento de saúde em Brasília, de forma passageira.
As unidades de execução direta de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias realizaram ao longo do
ano, diversas atividades de relevância na Política do SUAS, dentre elas as que merecem destaque são:
UNAF- Projeto “Vivenciando Arte” para os acolhidos e servidores da UNAF; divulgação dos trabalhos produzidos
em diversos locais do DF, inclusive na Conferência de Assistência Social; participação em campanhas de prevenção e
enfrentamento a situações de violação de direitos; realização da Atividade prática da Disciplina “Saúde e Sociedade” da
Universidade Católica de Brasília, por meio de palestras sobre saúde ministradas na UNAF Areal; participação dos EAS –
Psicólogos da UNAF Areal em reuniões junto ao CRP-01 (Diálogo PSI em Foco / Assistência Social); participação de servidores
em Curso de Primeiros Socorros junto ao SAMU/DF; atendimento psiquiátrico dos acolhidos por médico do HSVP dentro da
UNAF Areal. A equipe do Consultório na Rua de Taguatinga realizou na UNAF Areal palestra sobre DST, AIDS e métodos
contraceptivos para acolhidos e servidores. Na mesma data, houve uma ação de testagens rápidas para as sorologias: sífilis,
hepatite C e HIV. Aumento do número de acolhidos atendidos na rede de Saúde (total de 15 por semana). Realização de Festa
Junina para acolhidos, servidores e parceiros.
UNAM- Assembleia com as usuárias, onde foram discutidas as regras e normas da unidade. Participação das
mulheres acolhidas no curso de capacitação do PRONATEC e IFB (curso de biojóias), Grupos e oficinas (temas livres) com as
mulheres acolhidas. Realização da Festa Junina Viva Flor (parceria UNAM e UNAI); festa conjunta em agosto entre as mulheres
acolhidas na UNAM e os idosos acolhidos na UNAI. Cantata de Natal (parceria com grupo de coral) e confraternização de final
de ano integrando as mulheres acolhidas na UNAM e os idosos acolhidos na UNAI.
UNAI- Participação em reuniões de Rede com a Rede Socioassistencial de Taguatinga. Construção da Instrução
Operacional da Unidade e Protocolos de Atendimento. Realização das atividades em parceria com a UNAM citadas acima.
Realização da Semana do Idoso (palestras, seminários, festa em comemoração ao Dia do Idoso). Participação dos acolhidos no
curso de capacitação do PRONATEC e IFB. Os acolhidos tiveram excelente aproveitamento, conseguiram produzir peças
artesanais, participaram de todas as atividades e demonstraram elevação da autoestima. Resultou também como
consequência; a motivação e o interesse por outros cursos.
2.3. Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos é realizado no DF apenas por meio de Instituições de Longa
Permanência para Idosos – ILPI conveniadas com a Secretaria e por instituições não conveniadas.
A Secretaria possui convênio com 04 ILPIs, que acolhem idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos,
independentes e/ou com diversos graus de dependência, sendo que a meta de atendimento para este serviço é de 229
idosos/mês.
O Serviço é destinado a idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivências
de situações de violência e negligência, em situação de rua e/ou de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos
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e que necessitem de acolhimento integral de longa permanência, com grau de cuidados mais elevado e que não tenham
quadros de transtorno mental.
O acolhimento institucional de idosos em ILPI é medida extrema e indicada excepcionalmente, somente após o
esgotamento de todas as possibilidades de autossustento e convívio do (a) idoso (a) com familiares ou na comunidade.
O acolhimento de idosos também pode funcionar como medida de proteção prevista no Estatuto do Idoso
(Capítulo II, Art. 45), a partir da qual é oferecido acolhimento institucional, emergencial, para pessoas idosas dependentes ou
independentes, sem doenças, que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente.
Atualmente, a capacidade de atendimento das entidades conveniadas está totalmente provida e há um processo
autuado para novo chamamento público, no sentido de ampliar a oferta de vagas.
As unidades conveniadas, que prestam Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, realizaram ao longo do
ano diversas atividades de relevância na Política do SUAS, dentre elas as que merecem destaque são: parcerias com a
comunidade para o desenvolvimento de atividades e a promoção de vínculos sociais e afetivos dos idosos. Visita de estudantes
de escolas aos idosos e a parceria com instituições de Ensino Superior e/ou técnico para realização de atividades,
especialmente na área da saúde. Em geral, as ILPIs buscam inserir seus acolhidos nas atividades da instituição, como a
produção culinária, atividades culturais, capacitação e inclusão digital (Ex: São Vicente de Paulo de Belo Horizonte). Um dos
grandes destaques do acolhimento em ILPI foi a produção do curta-metragem com o tema “Feliz Idade”, feito pela equipe do
Instituto Integridade- Maria Madalena com os idosos acolhidos.
2.4. Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência
O serviço é destinado a jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou
fragilizados e que não dispõem condições de autossustentabilidade.
Atualmente, este serviço é ofertado apenas por meio de execução indireta. A Secretaria possui convênio com 05
entidades não governamentais, para o acolhimento institucional de pessoas com deficiência, perfazendo um total de 186
vagas/mês.
Em setembro deste ano, esta Secretaria firmou convênio com a entidade Vila do Pequenino Jesus para ofertar
30 vagas em residência inclusiva e, dessa forma, implantou a primeira residência inclusiva no Distrito Federal.
As Unidades Conveniadas com a Secretaria que prestam Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e
Adultos com Deficiência realizaram ao longo do ano diversas atividades de relevância na Política do SUAS, dentre elas as que
merecem destaque são: a Vila São José de Bento Cottolengo que passou a oferecer aos seus pacientes/acolhidos a canoagem
como atividade terapêutica. A construção de um lago artificial dentro da instituição possibilitou a implementação de mais uma
alternativa ao tratamento fisioterápico dos deficientes.
Feita a apresentação dos serviços do DF, também executados a nível nacional, afetos à Proteção Social
Especial de Alta Complexidade do SUAS, cabe ainda destacar que, em razão do acúmulo pelo Distrito Federal das
competências atribuídas aos estados e aos municípios, a lógica de oferta local de serviços socioassistenciais demanda
adaptações necessárias às especificidades da realidade desta unidade da federação, fortemente marcada por contrastes
sociais, em especial quanto às condições de desigualdade social.
Nessa perspectiva, e pautados pela experiência acumulada na implantação do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS no DF, a Secretaria implantou uma unidade diferenciada para oferta de serviços socioassistenciais tipificados e
previstos de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, qual seja: a Unisuas Central de Vagas de Acolhimento e
Atendimento Emergencial – Unisuas.
Tal unidade visa garantir a atuação da assistência social no DF, com maior cobertura de atendimento, e de
forma a atender às diversidades e complexidades das demandas apresentadas pelas famílias locais, considerando os novos
desafios da vida cotidiana, com a focalização das ações para atendimento ininterrupto das emergências sociais, conforme se
verifica a seguir.
2.5. Unisuas Central de Vagas de Acolhimento e Atendimento Emergencial
A Unisuas Central de Vagas de Acolhimento e Atendimento Emergencial é uma unidade de funcionamento
ininterrupto, que tem como forte característica a prontidão no atendimento e o foco no atendimento emergencial e pontual. Esta
unidade realiza também ações de levantamento socioeconômico nas situações de ocupações irregulares encaminhadas pela
Sub-chefia de Ordem Pública e Social (SOPS), da Agência de Fiscalização (AGEFIS), Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
(SUPROD), e Administrações Regionais.
O serviço ofertado pela Unisuas assemelha-se ao serviço de proteção em situação de calamidades públicas e
de emergência, tipificados como Proteção Social de Alta Complexidade, porém com contornos que se adequam à realidade do
DF.
Destaca-se, que após o encerramento das atividades das unidades que funcionam em regime de expediente,
qualquer demanda de atendimento emergencial da assistência social deve ser encaminhada para a Unisuas, que possui
funcionamento ininterrupto, buscando garantir atendimento imediato e providências necessárias para a resolução das
demandas emergenciais.
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Além disso, na unidade funciona a Central de Vagas e a Central de Convênios.
Cabe à Central de Vagas de Acolhimento a gestão e controle das vagas dos Serviços de Acolhimento
Institucional da Política Nacional de Assistência Social, tipificados pela Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009,
demandadas por demanda espontânea, pela comunidade, pelas unidades da Secretaria, pela Rede Socioassistencial, por
órgãos de outras políticas públicas, órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, entidades não governamentais, entre outros.
Cabe à Central de Convênios de Acolhimento à execução e o acompanhamento dos convênios da Secretaria
com as entidades que ofertam os Serviços de Acolhimento Institucional no DF, conforme tipificados pela Resolução CNAS Nº
109, de 11 de novembro de 2009.
Foram realizados, em média, 1126 atendimentos/mês de situações emergenciais na Unidade no ano de 2015.
A Unisuas Central de Vagas de Acolhimento e Atendimento Emergencial realizou ao longo do ano diversas
atividades de relevância na Política do SUAS, dentre elas as que merecem destaque são: participação de eventos promovidos
por órgãos governamentais do Distrito Federal, do Governo Federal e da rede socioassistencial; orientação sobre os serviços
da Secretaria e outros órgãos através de demanda espontânea, via telefone ou in loco nas situações de contingências sociais
ou nos levantamentos socioassistenciais; a Unisuas participou da construção do Fluxo para Acolhimento Institucional de
Crianças e Adolescentes, o qual foi lançado e publicado em forma de cartilha pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios - MPDFT em 3 de dezembro de 2015; enquanto gestora das vagas de acolhimento para crianças e adolescentes, a
Central de Vagas da Unisuas tem papel de suma importância no fluxo. Realização de visitas periódicas às entidades
conveniadas, com os objetivos de avaliar se os objetos dos convênios estão sendo executados de forma satisfatória e de
orientar as entidades quanto as providências necessárias ao saneamento de pendências/ocorrências detectadas.
Principais avanços alcançados na Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
 Inauguração da Central de Vagas, que propiciou uma qualificação do fluxo de atendimento das pessoas que
necessitam do serviço de acolhimento e um maior controle das vagas. Representou um grande passo no processo de
reordenamento do serviço de acolhimento institucional;
 Implantação da primeira residência inclusiva do Distrito Federal, por meio de convênio com entidade de
assistência social;
 Reordenamento e prorrogação de convênios, com revisão de metas e procedimentos de acompanhamento
da execução dos serviços socioassistenciais prestados por entidades, visando a garantia de direitos de crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos, com deficiência ou não;
 Oferta de cursos profissionalizantes através do PRONATEC ao público atendido nos Centros Pop e
Unidades de Acolhimento;
 Criação do grupo do Sistema de Garantia de Direitos com participantes que atuam com a Rede
Socioassistencial das Crianças e Adolescentes do DF, que ocorre mensalmente e tem como principal articulador do encontro a
Secretaria, por meio da Diretoria de Serviços de Acolhimento - DISA;
 Construção do Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do DF;
 Participação em cursos de capacitação oferecidos pela Escola de Governo do DF - EGOV;
 Participação nas Oficinas do Centro da Diversidade;
 Participação das equipes em Colóquio Internacional de Psicossociologia;
 Participação em Fóruns Intersetoriais de Discussão de Casos no Território;
 Participação dos servidores das Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes na capacitação
promovida pelo NECA (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente) por meio de contrato com a
Secretaria;
Principais desafios identificados na Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
 Garantia de equipes suficientes à oferta das ações do SUAS no DF, pelas unidades públicas
governamentais, superando o atual déficit de pessoal existente, por meio de concurso público;
 Reforma e manutenção periódicas das bases físicas das unidades operativas, com melhoria da sistemática
atualmente adotada;
 Disponibilização de materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, principalmente
para as unidades de acolhimento e Centros POP;
 Implantação de serviços socioassistenciais tipificados ainda não implantados – à exemplo das modalidades
Centro- dia, República, Família Acolhedora e Atenção no domicilio para idosos e pessoas com deficiência;
 Ampliação de vagas em serviços socioassistenciais de acolhimento institucional;
 Reordenamento dos serviços de acolhimento institucional;
 Elaboração/revisão/publicação de instrução operacional, fluxos e procedimentos dos serviços
socioassistenciais;
 Elaboração de Projeto Político-Pedagógico dos serviços de acolhimento;
 Adequação dos convênios ao marco regulatório (lei n° 13.019/2014);
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 Implantação de unidades do SUAS, em todos os territórios com grandes índices de vulnerabilidade social,
que apresentam demanda para os serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial;
 Implantar a descentralização financeira para as unidades da assistência social, possibilitando a autonomia
financeira das unidades;
 Reafirmar o fluxo de acolhimento no âmbito desta Secretaria e demais órgãos governamentais, pois, em
muitos casos, os demandantes encaminham o usuário diretamente à unidade de acolhimento sem antes verificar a
disponibilidade de vaga com a central;
 Disponibilização de veículo do tipo caminhonete para atendimento das situações de calamidade e
contingências sociais;
 Desenvolvimento e finalização da Instrução Operacional das Unidades de Adultos, que regerá o
funcionamento da unidade com a contribuição de todos os servidores envolvidos na ação.

Objetivo Específico: 003 - Garantir proteção social básica às famílias em situação de vulnerabilidade social no
Distrito Federal, fortalecendo sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários e promovendo o acesso e
usufruto de direitos socioassistenciais e o desenvolvimento de potencialidades e aquisições.

Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade Índice
de
mais
Medida Recente

Nº de Centros de Referência
1169 de
Assistência
Social Unidade
implantados no DF
Nº de famílias em situação de
vulnerabilidade
social
1170 atendidas pelo Serviço de Unidade
proteção
e
atendimento
integral a famílias/PAIF
Nº de unidades de oferta do
Serviço de Convivência e
1171
Unidade
Fortalecimento de Vínculos
implantados no DF (COSEs)
1172

Nº de Centros de Convivência
Unidade
de Idosos implantados

Famílias do DF beneficiárias
do Programa de Transferência
de Renda Bolsa Família em
descumprimento
das
1173
Unidade
condicionalidades,
acompanhadas pelo Serviço
de Proteção e Atendimento
Integral às famílias /PAIF
Taxa
de
inclusão
de
guardadores e lavadores e
1174 veículos e de catadores de
%
material reciclável residentes
no DF no Cadastro Único
Percentual de catadores
1175 associados a cooperativas e
%
associações

Apurado
em

Periodicidade
Resultado
de Apuração

27

31/07/2011

Anual

9.938

31/05/2011

Anual

17

31/07/2011

Anual

01

31/07/2011

Anual

440

31/07/2011

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

33

31

34

36

Alcançado

27

27

27

27

Desejado

24.390

26.780

29.948 31.150

Alcançado 34.533 132.402 31.418 30.756
Desejado

22

18

20

21

Alcançado

17

17

17

17

Desejado

03

03

03

03

Alcançado

01

0

0

0

Desejado

555

660

755

775

-

Anual

-

-

Anual

SEDHS /
SUBSAS
Sinopse
Estatística
SEDHS
Sinopse
Estatística
SEDHS
Sinopse
Estatística
SEDHS

SEDHS /
SUBSAS

Anual

-

Fonte da
Informação

Alcançado

550

632

292

527

Desejado

30

50

70

100

Alcançado

37

37

66

66

Desejado

81

90

95

100

Alcançado

80

94

108

100

Cadastro
Único
SEDHS /
SUPAR

A Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social tem como objetivo a prevenção de situações
de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, destinando-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda,
acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou
por deficiências, dentre outras vulnerabilidades) (MDS, 2004, p. 19).
Nesse âmbito, no exercício de 2015, em cumprimento aos pressupostos da Política Nacional de Assistência
Social - PNAS e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a Secretaria desenvolveu serviços, benefícios, programas e
projetos, conforme se segue.
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Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF consiste no trabalho social com famílias, de
caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos,
promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.
É baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades de
famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de
discriminação e de estigmatização nas relações familiares.
Em termos de unidades públicas de referência da Proteção Social Básica, que ofertam o serviço, a Secretaria
possui em sua estrutura orgânica, 27 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, distribuídos em 21 Regiões
Administrativas, quais sejam: 01 CRAS em Brasília, Brazlândia, Candangolândia, Estrutural, Fercal, Gama, Guará, Itapoã,
Núcleo Bandeirante, Paranoá, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Santa Maria, São Sebastião, e Varjão, 3
CRAS em Ceilândia, 2 CRAS em Planaltina, 2 CRAS em Samambaia, 2 CRAS em Sobradinho e 2 CRAS em Taguatinga.
A média mensal de atendimentos no serviço PAIF é de 19.319, englobando o atendimento mensal de todos os
CRAS.
Cabe destacar que tem sido bastante fortalecida as ações de orientação, acompanhamento e monitoramento
dos trabalhos dos CRAS, com ações que envolvem, entre outros, apoio e suporte técnico e metodológico, definição de fluxos e
procedimentos internos e com outros órgãos; elaboração de documentos de orientações técnicas; elaboração de documentos
informativos sobre as ações do CRAS; além de planejamento das ações com famílias para subsidiar os trabalhos do CRAS.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. O serviço possui caráter
preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
De acordo com os ciclos de vida dos usuários, podem ser realizadas atividades diversas, como por exemplo,
jogos matemáticos, esportivos, recreativos, dinâmicas, palestras, gincanas, atividades de campo, oficinas de artes plásticas
(desenho, pintura e outras formas), teatro/dramatização, dança (regionais, modernas, clássicas), música (coral, instrumentos
diversos), contação de estórias e estímulos a leituras. Podem-se utilizar também outras formas de comunicação como TV,
vídeo, DVD, cinema, rádio, jornal e computador.
No DF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV é ofertado nos Centros de ConvivênciaCOSES, que são unidades públicas estatais que realizam a execução direta do mesmo, integrantes da estrutura orgânica da
Secretaria. Também pode ser executado nos CRAS, bem como em entidades socioassistenciais.
Atualmente temos 17 Centros de Convivência no Distrito Federal localizados em: Brazlândia Central, Brazlândia
Vila São José, Ceilândia Guariroba, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Divinéia – Núcleo Bandeirante, Estrutural, Gama Leste,
Gama Oeste, Granja das Oliveiras – Recanto das Emas, Paranoá, Planaltina, Riacho Fundo I, Santa Maria, Sobradinho,
Taguatinga Bernardo Sayão e Taguatinga Mozart Parada. Nestes equipamentos computamos, mensalmente, média de 5.024
atendimentos.
No ano de 2015 o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo passou por um processo de qualificação
por meio da ampliação das ações de monitoramento e supervisão deste serviço com a recomposição da equipe da diretoria
responsável, bem como por meio de acompanhamento desta diretoria in loco e com a realização de reuniões regionalizadas
que auxiliaram no processo de compartilhamento de métodos e estratégias de trabalhos e oficinas de convivências.
Outra ação de destaque para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em 2015 foi o Festival da
Convivência. O festival foi realizado em 3 etapas: Mostra de Artes, Futebol Social e Ação alusiva ao Dia do Idoso, buscando
atender todos os ciclos. A primeira etapa, I Mostra de Artes – Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, foi realizada na semana do dia 8 a 12 de junho de 2015, no espaço cultural do Mezanino - Tribunal Superior do
Trabalho – TST. A segunda etapa, FUTEBOL SOCIAL aconteceu no Centro de Convivência Mozart Parada na semana de 20 a
24/07/2015, como uma espécie de torneio de futebol onde os times eram compostos por crianças e jovens das várias unidades,
respeitando as categorias e gênero. As regras e pontuações foram reformuladas de modo a evitar as más condutas e favorecer
as boas práticas. Em cada categoria foi declarado o “Campeão da Convivência” e todos os participantes foram premiados com
medalhas.
Benefícios Socioassistenciais
A Lei n. 5.165/2013 (DODF nº 165, 05/09/2013) representou um marco normativo inaugural de uma dinâmica
totalmente reformulada, no que tange à operacionalização dos benefícios eventuais de assistência social, previstos pelo art. 22
da Lei n. 8.742/1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em especial com as alterações promovidas pela Lei n.
12.435/2011. Tendo seu sentido complementado pelo Decreto n. 35.191/2014 e pela Portaria SEDEST n. 39, de 07 de julho de
2014, a Lei n. 5.165/2013 concretiza o caráter de organicidade conferido aos benefícios eventuais pelo diploma federal e
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confere segurança jurídica tanto ao cidadão pleiteante quanto ao servidor operador da política, na medida em que é pioneira
como regulamentação formal da matéria por meio de lei no Distrito Federal, que anteriormente se dava por meio de Portarias da
própria Secretaria.
A Lei de benefícios eventuais do Distrito Federal criou também o “Benefício Excepcional”, tendo por objetivo o
auxílio financeiro destinado à pessoa em situação de vulnerabilidade temporária em Razão do Desabrigo Temporário,
ocasionadas pela falta ou inadequação da moradia (art. 27, Lei n. 5.165/2013).
O impacto sobre a qualidade do serviço oferecido aos cidadãos, no que tange ao processo de concessão de
benefícios eventuais de assistência social, foi denotado, também, pela nova forma de se garantir a organicidade destas
prestações, conforme preconiza a LOAS.
Durante o ano de 2015 registra-se a média mensal de 638 auxílios natalidade, 74 auxílios por morte, 456
auxílios em situação de vulnerabilidade temporária e 1.774 benefícios excepcionais na modalidade auxílio em razão de
desabrigo temporário.
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC foi criado pelo governo federal,
com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Essa iniciativa do Governo Federal é
apoiada por instituições de ensino em todo o país e conta com a participação do SENAC desde a elaboração de programas de
incentivo até a oferta de vagas gratuitas nos seus cursos de Educação Profissional. São ofertados cursos do PRONATEC - FIC
(Formação Inicial de Curta Duração), com vista à inserção no mundo do trabalho por meio da formação e qualificação
profissional.
A Secretaria promove a articulação, mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade
e risco social para acesso aos cursos do PRONATEC - FIC (Formação Inicial de Curta Duração), para inserção no mundo do
trabalho por meio da formação e qualificação profissional.
A execução do PRONATEC no Distrito Federal trouxe avanços no que diz respeito à inclusão produtiva e
geração de emprego e renda para pessoas de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, em
situação de extrema pobreza, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, risco social ou que vivenciam situação de
violação de direitos e pessoas em situação de rua.
Em 2015 foram iniciadas ações para a execução nacional do PRONATEC Pop Rua, de forma inaugural. Foram
liberadas 190 vagas para o PRONATEC Pop Rua em cursos a serem ofertados pelo IFB. Em outubro de 2015 a Secretaria
conseguiu iniciar em tempo recorde e lançar as aulas inaugurais, em 8 turmas exclusivas para a população de rua que estão
sendo atendidas nas unidades de acolhimento, casas de passagem, unidades de reabilitação conveniadas e CREAS,
totalizando um quantitativo de 167 pessoas em situação de rua devidamente matriculadas.
Na modalidade Mulheres Mil foram executadas duas turmas com um total de 42 mulheres matriculadas, sendo
25 alunas na unidade de ensino do IFB de Taguatinga e 17 alunas no IFB de Planaltina.
Principais avanços alcançados
– Qualificação das equipes que atuam no PAIF, promovendo a compreensão efetiva do serviço como trabalho
social com família, como forma de promover a autonomia e o acesso aos direitos sociais, deixando de ser visto como ação
subsidiária à concessão de benefícios por meio do Projeto Roda de Conversa;
– Oferta de cursos de capacitação para o mundo do trabalho voltado para a população em situação de rua,
por meio do PRONATEC, com a efetiva vinculação ao serviço socioassistencial;
– Capacitação de aproximadamente 80 servidores de CRAS e COSE para aplicar a metodologia do projeto
Fortalecendo Famílias que tem implementação prevista para fevereiro de 2016.
Principais desafios identificados
– Garantia de equipes suficientes à oferta das ações do SUAS no DF, pelas unidades públicas
governamentais, superando o atual déficit de pessoal existente, por meio de concurso público;
– Reforma e manutenção periódicas das bases físicas das unidades operativas, com melhoria da sistemática
atualmente adotada;
– Efetivação de uma política de gestão de pessoas, que entre outros aspectos, promova a redução do
adoecimento dos servidores e consequentemente o grande número de afastamentos por motivo de doença;
– Implantação do sistema de bancarização para o pagamento dos benefícios socioassistenciais;
– Garantia de recursos financeiros para agilização dos pagamentos dos benefícios socioassistenciais;
– Implantação e consolidação do Sistema de Modernização da Gestão;
– Implantação de unidades do SUAS, em todos os territórios com grandes índices de vulnerabilidade social,
que apresentam demanda para os serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica;
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– Publicação e divulgação dos manuais de orientação técnica dos serviços socioassistenciais do DF,
elaborados pelas equipes técnicas da Secretaria.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OBJETIVO GERAL: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza
e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
TOTAL DO PROGRAMA 6228

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

9.618.106

0

0

0

9.618.106

0

0

0

No ano de 2015, com relação à gestão do Cadastro Único no Distrito Federal, a Secretaria concentrou esforços
na atividade de atualização cadastral. Conforme orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –
MDS, as estimativas de famílias de baixa renda são uma referência importante para as atividades de atualização e inclusão
cadastral. Por meio da comparação entre as estimativas de famílias de baixa renda e a quantidade de famílias cadastradas
também com perfil baixa renda (1/2 salário mínimo per capita), os municípios e o Distrito Federal podem direcionar as ações
com mais eficácia. Para as unidades da federação que estão em sobrecobertura (número maior de famílias cadastradas com
perfil baixa renda no município do que as estimativas do CENSO/IBGE 2010, conforme Taxa de Cobertura Cadastral - TCC),
que é o caso do DF, o foco da gestão deve ser a atualização cadastral.
A taxa de cobertura do DF é de 126,5 %, o que indica sobrecobertura cadastral, visto que existem 204.111
famílias cadastradas com o perfil de baixa renda (espelho do CADÚNICO agosto/2014), e a estimativa de famílias com esse
perfil é de 161.263.
A atualização cadastral, que deve ser o foco da atividade cadastral no DF, em função da sobrecobertura se
efetivou de maneira expressiva. No período de janeiro a novembro de 2015, 43.992 cadastros foram atualizados, enquanto
13.214 novos cadastros foram efetivados.
Histórico de Atualização e Inclusão de novas famílias
Mês

TOTAL

Famílias Inseridas
(cadastradas)

Famílias Atualizadas

Total Mensal

jan/15

1.054

2.808

3.862

fev/15

1.146

3.240

4.386

mar/15

1.220

4.871

6.091

abr/15

1.282

3.376

4.658

mai/15

1.668

4.418

6.086

jun/15

388

4.306

4.694

jul/15

1.585

5.358

6.943

ago/15

1.405

4.719

6.124

set/15

1.428

5.041

6.469

out/15

1.232

4.268

5.500

nov/15

806

1.587

2.393

13.214

43.992

57.206

Fonte: Espelho do Cadastro Único. A última data de posição do Cadastro para levantamento das referidas informações é de 19/12/20151.

A atualização cadastral possibilita a inserção e manutenção no PBF, bem como o acesso a outros benefícios,
além de assegurar a qualidade dos dados do Cadastro Único, tornando-o um instrumento importante na implementação de
estratégias para a erradicação da miséria e na identificação e atendimento das necessidades das famílias em situação de
vulnerabilidade, premissas da Vigilância Socioassistencial.
No que concerne à distribuição das famílias por renda no Cadastro Único, o mesmo encontra-se atendendo ao
seu propósito, que trata da identificação das famílias de baixa renda. No DF, o Cadastro tem sido utilizado para outros
programas, além dos programas de transferência de renda subsidiados pelo Governo Federal. Tal situação justifica a inserção
Data em que foram bloqueadas novas inclusões/atualizações no banco de dados. Não é possível inserir os dados até o dia 31/12/2015 uma vez que o espelho
do cadastro do mês de dezembro, contendo essas informações apenas estará disponível a 2ª quinzena de janeiro.
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de famílias com perfil de renda superior a ½ Salário Mínimo per capita (R$ 394,00 – trezentos e noventa e quatro reais) no
Cadastro Único, como por exemplo, Programa Morar Bem/SEDHAB, Fomento agrícola/MDS; e Regularização Fundiária de
famílias assentadas e acampadas/SEAGRI. Para famílias com perfil baixa renda, podemos citar Isenção de Taxa de Concurso
Público; Programa Morar Bem/SEDHAB; Programa Cidadania com Energia/CEB; Cartão Material Escolar/SEDF; e Fábrica
Social/SECOPA.
Distribuição de renda das famílias cadastradas
Situação

< 77

>77 e < 154

> 154 e < 394

> 394

TOTAL

%

Famílias Atualizadas

40.226

28.145

28.939

13.420

110.730

47,36%

Famílias Desatualizadas

28.238

27.411

51.271

16.296

123.216

52,70%

TOTAL

68.411

55.525

80.175

29.700

233.811

100%

Fonte: Espelho do Cadastro Único de 19/12/2015.

O quadro acima ilustra o apontamento em relação à renda, ao mesmo tempo sinaliza o desafio da Gestão do DF
do Cadastro Único e Programa Bolsa Família em manter a atualização cadastral das famílias em dia. Um cadastro atualizado,
segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, é aquele que reflete a situação socioeconômica
mais recente da família. Dessa forma, as famílias devem atualizar seus cadastros sempre que houver alguma mudança na
família, e não havendo, a cada dois anos.
Ademais, as atividades relacionadas à produção de dados do Cadastro Único viabilizam a identificação de
públicos da assistência social. Tais públicos passam a ser visibilizados e a ter a garantia dos seus mínimos sociais
assegurados:
 Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) com indicação no Cadastro Único
Marcação de Recebimento de Benefício de Prestação Continuada2
Situação
Quantitativo
Família beneficiária somente do BPC deficiente
3.540
Família beneficiária somente do BPC idoso
2.727
Família beneficiária do BPC deficiente e BPC idoso
126
TOTAL
6.393
Fonte: Espelho do Cadastro Único de 19/12/2015.

%
55,37%
42,66%
1,97%
100%

Nos últimos anos o MDS desenvolveu ações no sentido de orientar os gestores do Cadastro Único acerca da
inserção dos beneficiários BPC. As discussões têm acontecido para que nos próximos anos a inclusão desse público ocorra de
forma obrigatória.
 Comunidades e grupos tradicionais e específicos
Histórico de Marcação de Recebimento de Benefício de Prestação Continuada3
Marcacao
Quantitativo
101- Família Cigana
38
201- Família Extrativista
5
202- Família de Pescadores Artesanais
14
203- Família pertencente a Comunidade de Terreiro
8
204- Família Ribeirinha
3
205- Família de Agricultores Familiares
211
301- Família Assentada da Reforma Agrária
158
302- Família beneficiária do Programa Nacional de Crédito Fundiário
1
303- Família Acampada
741
304- Família Atingida por Empreendimentos de Infraestrutura
54
305- Família de Preso do Sistema Carcerário
104
306- Família de Catadores de Material Reciclável
2.000
000 - Nenhuma
171.767
Sem marcação
58.707
Total
233.811
Fonte: Espelho do Cadastro Único de 19/12/2015.
2 Fonte: Bloco11 do Espelho do Cadastro Único
3 Fonte: Bloco11 do Espelho do Cadastro Único

%
0,02%
0,002%
0,01%
0,003%
0,001%
0,09%
0,07%
0,0004%
0,32%
0,02%
0,04%
0,86%
73,46%
25,11%
100%
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Desde 2012 foram iniciadas ações intersetoriais do GDF para alguns grupos tradicionais e específicos. A
Secretaria tem atuado de forma continuada, em especial com os Catadores de Material Reciclável – no Programa Fábrica
Social – e com Famílias da zona rural em parceria com a Secretaria de Agricultura do DF e EMATER – com vistas à inserção
em Programas de acesso ao crédito agrícola. Tais parcerias justificam os quantitativos mais elevados desses públicos no
Cadastro Único.

PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
TOTAL DO PROGRAMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADO

5.000

0

EMPENHADO LIQUIDADO
0

0

5.000

0

0

0

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Secretaria alcançou boa execução orçamentária, apesar das dificuldades vivenciadas ao longo do ano,
conforme se verifica no quadro a seguir:

1 - Foi suplementado até 31/12/2015 R$ 19.814.517 e contingenciado R$ 973.202.
2 - Foi empenhado até 31/12/2015 R$ 78.162.849 que corresponde a 99,8% da despesa autorizada
3 - Foi liquidado R$ 75.145.594, que corresponde a 96% do valor empenhado

Execução por Fonte de Recurso
R$ 70.000.000
R$ 60.000.000
R$ 50.000.000
R$ 40.000.000
R$ 30.000.000
R$ 20.000.000
R$ 10.000.000
R$ 0
GDF
Autorizado

MDS 358
Empenhado
Liquidado

MDS 158

1 - Foi autorizado/empenhado R$ 69.635.900 e liquidado R$ 67.238.054 com recursos do GDF
2 - Foi autorizado na fonte 158 R$ 4.809.721 dos quais foram empenhados R$ 4667.023 e liquidados R$ 4.087.413
3 - O total do superávit fonte 358 totalizou R$ 3.859.926 que foram 100% empenhados, e foram liquidados R$ 3.820.125.
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No âmbito das ações de controle social da política de assistência social e do SUAS no DF é importante
destacar a atuação do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - CAS/DF.
O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - CAS/DF criado pela Lei nº. 997, de 29 de dezembro de
1995 e suas alterações, é órgão deliberativo e normativo da Política de Assistência Social, vinculado administrativamente à
estrutura do órgão gestor da assistência social no Distrito Federal, integrante do Sistema Único de Assistência Social nos
termos da Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e suas alterações, que tem como papel fundamental: normatizar, disciplinar,
acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução da Politica de Assistência Social do Distrito Federal. O Conselho tem caráter
permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil.
Em 2015 o Conselho se deparou com vários desafios como: a necessidade de recomposição do segmento do
governo, em razão do art. 3º do Decreto nº. 36.237, de 1º de janeiro de 2015, que destituiu de suas funções todos os membros
do Conselho, representantes do Governo do Distrito Federal; a recomposição do segmento da sociedade civil, por meio de
assembléia de eleição em junho de 2015 e a recomposição da Secretaria Executiva em razão da publicação do Decreto já
mencionado que exonerou os titulares de cargos comissionados e função de confiança; dificuldades operacionais para a
organização e realização da XI Conferência de Assistência Social. Em que pesem tais desafios, houve realizações importantes
em 2015, entre elas:
 Capacitação da assessoria da Secretaria Executiva do CAS/DF;
 Realização de encontro de capacitação com os Conselheiros representantes do Governo realizado em
07/04/2015;
 Elaboração de um manual para os conselheiros, com a coletânea das principais legislações da assistência
social para subsidiar o exercício de suas atividades;
 Realização de 13 (treze) Reuniões Plenárias, sendo 10 (dez) Reuniões Ordinárias e 03(três) Reuniões
Extraordinárias, visando cumprir a função institucional de controle social do CAS/DF, sobre as ações e serviços da Política de
Assistência Social do Distrito Federal;
 PROCESSO ELEITORAL- Mandato de 2015 e 2018 - A Assembleia de Eleição realizada em 02 de junho de
2015 elegeu 20(vinte) conselheiros, sendo 12(doze) titulares e 08(oito) suplentes. O segmento de usuários e organizações de
usuários elegeu 4(quatro) membros titulares e 3(três) membros suplentes, ficando vaga a 4ª suplência. O segmento de
entidade e organizações de trabalhadores do SUAS elegeu 4(quatro) membros titulares e 1(um) membro suplente, ficando
vagas a 2ª, 3ª e 4ª suplências. Sendo assim, aponta-se para a necessidade de realização da recomposição da Sociedade Civil
para o preenchimento da vacância.
 Participação em seminários, encontros, reuniões:
– Reunião com a Promotoria da Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e
Entidades de Interesse Social, SEDHS e CAS/DF sobre entidades inadimplentes em relação a prestação de contas dos
convênios firmados com a SEDHS, realizada em 20 de fevereiro de 2015;
– Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS, realizada em 16 de abril de 2015;
– Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial do SUAS realizado no período de 29 a
31 de julho de 2015.
 Realização da XI Conferencia de Assistência Social, em outubro de 2015, precedida de 14(quatorze)
Conferências Regionais que englobaram as 31 (trinta e uma) Regiões Administrativas do Distrito Federal, com seus respectivos
aglomerados urbanos e rurais, com o total de 1843 (um mil, oitocentos e quarenta três) participantes. A Conferência deliberou
sobre as diretrizes e prioridades para o próximo decênio, que subsidiarão a elaboração do Plano Decenal do Distrito Federal
2016-2026.
 Por fim, destaca-se que estão em andamento as providências necessárias para a realização do plano de
ação do CAS/DF para o ano de 2016.
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O Governo do Distrito Federal enfrenta desde o início de 2015 uma crise econômica financeira em decorrência
de déficit de recursos nos cofres públicos e entre as medidas emergenciais para reestabelecer o equilíbrio orçamentário e
financeiro do Poder Executivo do Distrito Federal, inclui-se a redução de despesas de todos os órgãos, o que dificultou a
implementação de algumas ações no âmbito da SEDHS.
A Secretaria também enfrentou em 2015 inúmeras dificuldades para cumprimento de suas metas, em razão do
reduzido número de servidores, problema típico de um órgão que está sem concurso público para recomposição de seu quadro
de pessoal, agravado pela alta rotatividade de servidores de cargos comissionados, pela insuficiência de qualificação de
servidores comissionados ocupantes de cargos estratégicos, bem como pelo crescente número de aposentadorias e
afastamentos.
Porém, mesmo com a grave crise política e econômica que atingiu todas as unidades da Federação, além dos
problemas financeiros enfrentando no âmbito do Governo do Distrito Federal, a SEDHS, como agente público ativo de
transformações, buscou de forma criativa modernizar para atuar tais transformações, agindo de forma a:

Entre as dificuldades enfrentadas na implementação das ações, no decorrer do exercício de 2015, destacam-se:
a) Comunicação institucional deficiente;
b) Problemas na gestão de contratos e convênios;
c) Passivos na área de prestação de contas;
d) Pendências relativas às despesas inscritas em restos a pagar;
e) Necessidade de encerramento do programa Bolsa Universitária;
f) Deficiências na área de tecnologia da informação;
g) Centralização de compras na SULIC;
h) Estrutura física e logística deficientes;
i) Fragilidade do sistema de informações, monitoramento e avaliação das ações;
j) Necessidade de redesenho da política adequada de gestão de pessoas;
k) Carreira compartilhada;
l) Quadro de pessoal defasado;
m) Frequente adoecimento dos profissionais;
n) Crescente onda de aposentadorias precoces;
o) Impossibilidade de capacitar novos servidores, em razão das medidas de contenção de gastos adotadas
pelo governo;

p) Falta de cultura de planejamento institucional falta de cultura de planejamento enquanto ferramenta de

gestão;
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q) Distanciamento entre as áreas fim e meio da Secretaria;
r) Impossibilidade de efetuar contratações, exceto por intermédio da Câmara de Governança Orçamentária,
Financeira, e Corporativa do DF – Governança-DF;
s) Inadequação
do
fluxo
de
aquisição/contratação
da
prestação
de
serviços/emergenciais/dispensas/inexigibilidade;
t) Necessidade de redesenho e execução de política de manutenção e reforma de prédios e próprios;
u) Falta de sistema de gestão arquivística;
v) Frota de veículos insuficiente para atendimento das demandas dos serviços;
w) Necessidade de uniformização de procedimentos, fluxos e rotinas administrativas;
x) Próprios em condições precárias de funcionamento nos aspectos de estrutura e segurança da base física,
necessitando de reformas para adequação às diretrizes e normativas vigentes, especialmente, no que tange a acessibilidade,
mas também em relação à estrutura física básica (parte elétrica, hidráulica, cobertura, etc.);
y) Deficiência de monitoramento, avaliação e necessidade de registros informatizados (prontuários não são
unificados);
z) Pouca articulação com as demais políticas públicas;
aa) Alocação de recursos orçamentários com base em ações fragmentadas.
A SEDHS é o órgão gestor da política de assistência social no Distrito Federal, bem como das políticas de
transferência de renda e de segurança alimentar e nutricional. Desse modo, a organização das ações no âmbito da Secretaria
deve considerar a complexidade da interdisciplinaridade e intersetorialidade entre essas políticas e ver as questões da gestão
primordialmente a partir da perspectiva do usuário-cidadão. Os resultados apresentados neste Relatório refletem, sobretudo, a
soma de esforços dos gestores, técnicos e parceiros, na correta aplicação dos recursos disponíveis e na capacidade de
desenvolver um conjunto de serviços, programas, projetos e atividades de desenvolvimento social, com foco na garantia de
direitos e na superação das desigualdades sociais e da extrema pobreza no Distrito Federal, reflexo de um modelo de gestão
participativa, horizontal, democrática, transparente e formadora de cidadania.
Verifica-se a necessidade de desenvolver e consolidar ainda mais as ações intersetoriais, evoluir no
desenvolvimento de ações integradas com os demais componentes do setor público e contribuir para a efetivação de uma nova
política de gestão estratégica e participativa do SUAS, SISAN e da política de transferência do DF, que envolve um conjunto de
atividades voltadas ao aprimoramento da gestão, visando maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que
incluem o apoio ao controle social, a educação popular, a mobilização social, a busca da equidade, o monitoramento e
avaliação, a manualização de fluxos e rotinas, a normatização dos esforços de melhoria dos processos; a ouvidoria e a
auditoria, a avaliação de resultados e a revisão dos programas, com vistas a contemplar a melhoria da proteção social e dos
serviços ofertados, a garantia dos direitos socioassistenciais e do direito humano à alimentação adequada conforme
determinação governamental.
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18.3. FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

A Lei Complementar n.º 21, de 23 de julho de 1997, instituiu o Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito
Federal, anteriormente vinculado à Secretaria de Estado de Ação Social do Distrito Federal.
Em agosto de 2011, o Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto n.º 33.116, acresceu novos artigos
ao Decreto n.º 32.716, de 1º de janeiro de 2011, para criar a Secretaria Especial do Idoso do Distrito Federal, com a seguinte
alteração: “(...) § 3º cabe à Secretaria de que trata esse artigo a Gestão do Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito
Federal.”
A Secretaria Especial do Idoso, com atuação na área de políticas para o idoso, propôs projeto de lei para alterar
a lei que instituiu o fundo, que versa sobre os recursos que serão destinados à implementação de programas e ações voltadas
para atender as demandas dos idosos do Distrito Federal.
Em 27 de maio de 2013, a Lei Complementar n.º 865, revogou as Leis supracitadas e criou o Fundo dos Direitos
do Idoso do Distrito Federal, que prevê em seu artigo 7º que o Regulamento do Fundo seja sugerido pelo Conselho dos Direitos
do Idoso do Distrito Federal, no prazo de sessenta dias contados da publicação da referida Lei.
Conforme Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, o Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal,
passou a ser vinculado à Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito
Federal.
E, por último com a publicação do Decreto nº 36.832, de 23/10/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa
do Governo do Distrito Federal, o Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal, passou a ser vinculado à
Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Não houve Execução Orçamentária Financeira neste programa.

OBJETIVO GERAL: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o
pleno exercício do direito à cidadania.
Objetivo Específico: 001 – Promover a cidadania, defesa e garantia dos direitos humanos, contribuindo para a
conscientização do cidadão dos direitos sociais básicos, reinserção social e igualdade, com participação efetiva na
sociedade no Distrito Federal.
Indicadores:
Unidade
Índice Mais
de
Recente
Medida
Pessoa
1.933

Denominação do Indicador
1224

Média mensal de idosos assistidos

Apurado
em
31/12/2010

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Anual
Desejado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

2.500 2.500

2.500

2.500

Alcançado 1.439 1.147

3.854

-

Fonte da
Informação
SUBATI/
SEJUSCasa
Civil/ SEI

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
1224

Média mensal de idosos assistidos

Unidade de
Medida
Pessoa

Índice
Mais
Apurado em
Recente
1.933
31/12/2010

Periodicidade de
Apuração
Anual

Resultado
Desejado
Alcançado

2012

Desejado em
2013 2014

2.500 2.500
1.439 1.297

2015

2.500

2.500

-

-

Fonte da
Informação
Sec. Casa Civil

Cumpre destacar que o Processo nº 0002.000448/2014, que cria o Fundo de Direitos do Idoso, encontra-se em
tramitação e, portanto, dada a não regulamentação do referido Fundo, no exercício de 2015, não houve quaisquer
movimentações nos recursos do antigo Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF.
Atualmente, de acordo com as informações repassadas pela AJL – SEPLAG – Unidade Orçamentária, o
Processo em questão encontra-se no gabinete da respectiva Secretária para posterior tramitação para a PGDF.
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18.4. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL

O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza do Distrito Federal foi instituído como unidade orçamentária
pela Lei nº 4.220, de 09 de outubro de 2008, cujos recursos devem ser aplicados em ações de capacitação para o trabalho e
elevação do nível educacional e em atividades socioeducativas de convivência e socialização, tendo como foco principal a
inclusão produtiva e a melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT da Constituição Federal.
Vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal - SEDHES, esse
Fundo somente foi efetivado no âmbito do GDF, com alocação de recursos específicos, a partir de 2014.
Com a publicação do Decreto nº 36.832, de 23/10/2015, artigo 1º, o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza do Distrito Federal, passa a integrar a Secretaria de Estado Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal.
Para a execução das ações sob sua responsabilidade, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza do
Distrito Federal conta com os servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHES.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6227 – GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
OBJETIVO GERAL: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação
do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF
a uma alimentação saudável e adequada.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES
COMUNITÁRIOS
0002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES
COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZADISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6227

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
12.347.937

6.498.423

6.237.658 5.693.157

12.347.937

6.498.423

6.237.658 5.693.157

12.347.937

6.498.423

6.237.658 5.693.157

Objetivo Específico: 002 - Contribuir para a promoção do acesso da população do DF a uma alimentação
adequada e saudável.

Indicadores:
Denominação do Indicador
998
999
1000

Percentual de Domicílios em situação de
IAN – insegurança alimentar e
nutricional
Percentual de Domicílios com IAN
moderado ou grave
Média mensal de cestas emergenciais
de alimentos/mês

Unidade
de Medida
%

Índice
Apurado Periodicidade
Mais
em
de
Resultado
Recente
Apuração
21,3
31/12/2009
Bianual
Desejado
Alcançado

%

6,2

31/12/2009

Bianual

Unidade

445

31/05/2011

Mensal

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

-

16
0

10,6
-

2,1

2.000
1.052

3,1
0
2.000
2.158

2.000
1.954

2.000

-

3.394
1001
1239

Média mensal de refeições fornecidas na
rede de restaurantes e cozinhas
comunitários (RC)
Média mensal de famílias atendidas nos
Programas Nosso Pão Nosso Leite

Unidade
Família

685.000
47.757

31/05/2011
30/04/2011

Mensal
Mensal

Desejado
Alcançado

802.000
847.716

932.000
859.656

1.010.000
705.272

1.374.000

Desejado
Alcançado

47.757
25.195

-

-

-

654.342

1241
1242
1244

Número de novos restaurantes
comunitários construídos / ano
Número de novas cozinhas comunitárias
construídas / ano
Média mensal de pessoas atendidas
pelo Programa de Provimento Alimentar
Institucional – modalidade pão, leite e
derivados

Unidade

-

-

Anual

Unidade

-

-

Anual

Pessoa

-

-

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

1
1
3
0
21.000
25.195

22.050
22.115

1
1
1
0
32.000
21.057

1
32.000
29.994

Fonte da
Informação
Pnad IBGE
Pnad IBGE
Sistema
Integrado de
Desenvolvimento
Social – SIDS/
SAN
SEDHS/
SUBSAN
Mapa de
Migração do
Cadastro Único e
SEDHS/
SUTRAR
SEDHS/
SUBSAN
SEDHS/
SUBSAN
SEDHS/
SUBSAN
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Restaurantes Comunitários
O Programa Restaurantes Comunitários (RC) do DF foi responsável por servir mais de 24 mil refeições por
dia, totalizando 7.041.008 refeições servidas ao longo do ano de 2015. Conforme quadro abaixo houve uma repentina e
perceptível queda no número de frequentadores nos Restaurantes Comunitários (RC´s) a partir de outubro, em razão do
aumento anunciado no preço da tarifa das refeições, que passou de R$ 1,00 (um real) para R$ 3,00 (três reais), agregando-se a
isso, o aumento das tarifas do transporte público do DF, anunciado na mesma data.
Restaurante
Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Itapoã
Paranoá
Planaltina
Recanto das
Emas
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião

01
55.918
72.905
53.305
74.034
26.972
36.258
29.058
38.939

02
51.173
65.492
44.896
68.327
-35.805
46.510
34.044

03
59.738
80.400
53.821
82.203
-44.008
57.702
41.634

04
53.678
68.491
44.490
71.610
23.692
33.416
47.882
37.820

05
59.596
81.145
49.014
82.667
48.916
39.165
55.468
44.019

06
58.958
81.265
51.332
85.790
48.382
41.620
57.787
45.099

Meses
07
60.855
90.525
61.246
96.042
57.616
46.664
66.823
54.020

08
57.343
85.749
56.387
90.544
50.792
34.710
49.661
49.260

09
51.402
74.671
47.764
77.318
41.889
37.235
48.811
40.262

10
50.529
46.628
18.992
42.386
13.920
17.762
22.805
16.500

11
17.466
39.558
14.211
36.514
11.503
14.413
18.949
12.964

12
16.732
39.537
13.439
34.007
11.849
14.270
18.858
12.780

53.388
48.489
52.250
44.515

47.098
42.115
42.737
40.882

53.489
48.194
52.062
49.283

45.046
45.158
39.840
41.182

50.664
52.493
47.278
46.637

51.330
54.091
51.480
46.935

58.956
60.596
59.612
53.974

53.841
55.677
54.874
49.706

45.623
47.602
45.416
41.962

20.646
24.600
20.776
19.854

15.336
20.571
16.704
16.594

15.112
18.865
16.209
15.522

Especificamente em relação à gestão do fornecimento de refeições, buscou-se ao longo de 2015, a realização
de pregão eletrônico para o registro de preço em Ata para todos os RC´s. Esse processo contou com ampla divulgação em rede
nacional, o que permitiu a participação de um número recorde de empresa nessa modalidade de pregão. O processo ficou para
ser finalizado no início de 2016. Ressalta-se que a conclusão do referido pregão eletrônico permitirá o encerramento dos
processos emergenciais para contratação de empresas para operar os RC´s. Como resultado, os termos de execução foram
atualizados, assim como os preços praticados que, em geral, possuíam grande defasagem aos anteriores. Ainda, novas
empresas adentraram ao rol de fornecedores, fomentando um dos objetivos do programa, que é a geração de emprego e renda.
Quanto às reformas das bases físicas das unidades de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN foram
realizadas reformas pontuais nos Restaurantes Comunitários de Planaltina, Itapoã e Samambaia, de modo a resolver algumas
questões apontadas pela Vigilância Sanitária.
No que diz respeito à implantação de novos equipamentos, foi dada continuidade na construção da unidade de
Sol Nascente, em Ceilândia Norte, que em dezembro de 2015 encontrava-se com mais de 98% da obra concluída, já em vias
de inauguração. Além disso, foram realizados os procedimentos necessários para aquisição de equipamentos e para gestão do
fornecimento de refeições. A respeito deste último quesito, a unidade será inédita, considerando tratar-se de projeto piloto com
fornecimento de café da manhã e jantar (sopa noturna), além do tradicional almoço.
Quanto ao aspecto técnico da fiscalização dos Restaurantes Comunitários, cabe ressaltar que a equipe de
fiscalização dos treze Restaurantes Comunitários é composta por apenas três nutricionistas, quadro este insuficiente para
atendimento adequado à demanda. Soma-se a isso, a ocorrência de férias, abonos e licenças médicas, bem como a dificuldade
de locomoção dos técnicos para realizar visitas, pela falta de veículos oficiais disponíveis.
A Secretaria promoveu duas atividades de capacitação de profissionais, ao longo do ano de 2015, com o
objetivo de apresentação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do DF e dos programas desenvolvidos pela
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. As capacitações foram oferecidas aos gerentes de segurança alimentar e
nutricional e aos executores de contratos. Ressalta-se, ainda, que os servidores foram incentivados a participar de cursos de
capacitação e/ou aperfeiçoamento junto à Escola de Governo.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OBJETIVO GERAL: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza
e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4162 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
0002 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO
FEDERAL
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA
DE RENDA

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
31.758.698

22.212.994

22.212.994

21.096.274

31.758.698

22.212.994

22.212.994

21.096.274

3.732.394

1.032.403

1.032.063

193.100
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
5337 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA
DE RENDA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZADISTRITO FEDERAL
3.732.394
1.032.403
1.032.063
193.100
TOTAL DO PROGRAMA 6228
35.491.092
23.245.397 23.245.057 21.289.374

Objetivo Específico: 001 - Promover o acesso e a elevação da renda, como forma de contribuir com a redução da
pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.

Indicadores:
Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Denominação do Indicador
976
977
984

985
1252

1259

1263

Taxa de registro de acompanhamento de famílias
com perfil educação – adolescentes de 16 a 17
anos
Taxa de registro de acompanhamento de famílias
com perfil saúde

Apurado
em

Periodicidade
de
Resultado
Apuração

%

66,92

30/06/2011

Bimestral/
Anual

%

25,77

02/07/2011

Semestral/
Anual

%

-

-

Anual

%

53

31/07/2011

Anual

%

88,28

30/06/2011

Bimestral/
Anual

Percentual de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família com perfil educação em
descumprimento da condicionalidade

%

-

-

-

Percentual de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família com perfil saúde em
descumprimento da condicionalidade

%

-

-

-

Abrangência do Cadastro Único para Programas
Sociais no DF
Taxa de famílias beneficiárias do programa Bolsa
Família com renda per capita inferior a R$ 100
com complemento de recursos do GDF
Taxa de registro de acompanhamento de famílias
com perfil educação – crianças e adolescentes
de 6 a 15 anos

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

67

69

71

75

Alcançando

63,85

68,57

62,75

67,45

Desejado
Alcançado
Desejado

35
30,66
50

38
34,64
100

40
36,8
100

52
34,17
100

Alcançado

100

100

145,96

126,57

Desejado

75

85

100

100

Alcançado

100

100

100

100

Desejado

88

89

90

92

Alcançado

85,24

89,10

84,82

80,92

Desejado

4,6

4,3

4,2

4

Alcançado

3,05

3,0

2,9

3,68

Desejado

0,54

0,53

4,2

4

Alcançado

0,35

3,21

0,39

0,50

Fonte da
Informação
SICON – MDS
SICON – MDS
CADASTRO
ÚNICO PNAD/
IBGE; CENSO/
IBGE
SEDHS/
SUTRAR
SICON – MDS

SICON - MDS

SICON – MDS

A atual política de transferência de renda do DF, integrante do Plano DF sem Miséria, atua em consonância com
o Programa Bolsa Família e consiste em transferir recursos financeiros do GDF a todas as famílias beneficiárias do PBF que
apresentem renda per capita mensal inferior a R$ 140,00, após o recebimento dos valores do programa federal. Os valores do
suplemento variam de acordo com a situação de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais
recurso de suplementação do Plano DF sem Miséria. Desta forma, a política de transferência de renda do DF proporciona mais
proteção a quem mais precisa, além de elevar e garantir às famílias os mínimos sociais.
Essa política de suplementação financeira ao PBF foi regulamentada pela Lei nº 4.737, de 29 de dezembro de
2011, que estabelece critérios e parâmetros para a suplementação financeira do GDF. Em 12 de julho de 2013 foi sancionada a
Lei nº 5.133, que altera a Lei nº 4.737 e estabelece novos critérios e parâmetros para suplementação do Programa BolsaFamília, na forma do Plano DF sem Miséria. Desta forma foi instituída a ampliação da renda de elegibilidade para
suplementação financeira do DFSM, que passou a ser o valor R$ 140,00 (cento e quarenta reais) per capita mensal (o valor
anterior era de R$ 100,00), ou seja, o valor de repasse do GDF deveria alcançar esse novo mínimo. Outra alteração foi em
relação ao limite máximo de complementação, que passou a ser o menor valor múltiplo de R$ 20,00 (vinte reais), superior ao
salário-mínimo vigente, que para o ano de 2015 foi R$ 800,00 (oitocentos reais – salário mínimo em 2015: R$ 788,00).
O pagamento do benefício, seguindo a nova renda per capita, teve inicio em 2013 e continuidade nos anos
seguintes, ampliando em 2014 a quantidade de famílias beneficiadas pelo DFSM, e mantendo o mesmo patamar em 2015,
conforme gráfico que se segue:

28.709 65.252

28.401 64.797

29.531 65.284

26.591 57.414

30.155 54.106

25.15854.802

24.94355.037

25.11654.990

29.705 56.555

0

29.472 56.968

50.000

29.505 56.776

100.000

40.324 56.839

Quantidade de Famílias Beneficiárias em 2015

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
PBF sem DFSM

PBF com DFSM

Fonte: Folhas de pagamentos do PBF e DFSM de janeiro a dezembro de 2015. CTRAR/SUBSAS/SEDHS.
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Cabe salientar que o GDF já complementa mais da metade das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família e, proporcionalmente já investe mais recursos nessas famílias. Tal situação encontra-se ilustrada na tabela abaixo:
Mês
Recurso Investido DFSM
01/2015
R$ 9.040.320,00
02/2015
R$ 9.063.320,00
03/2015
R$ 8.994.400,00
04/2015
R$ 8.772.660,00
05/2015
R$ 8.767.460,00
06/2015
R$ 8.737.520,00
07/2015
R$ 8.594.120,00
08/2015
R$ 9.043.980,00
09/2015
R$ 8.926.100,00
10/2015
R$ 9.907.320,00
11/2015
R$ 9.799.440,00
12/2015
R$ 9.846.440,00
Fonte: Folhas de pagamento do PBF e DFSM de janeiro a dezembro de 2015.

Recurso Investido PBF
R$12.333.532,00
R$ 12.385.896,00
R$ 12.370.119,00
R$ 11.561.960,00
R$ 11.568.366,00
R$ 11.583.748,00
R4 12.230.911,00
R$ 12.194.805,00
R$ 13.595.750,00
R$ 13.265.696,00
R$ 12.995.434,00
R$ 13.101.530,00

Ainda em conformidade ao Plano DFSM, também é concedida a “Bolsa-Alfabetização”, denominada Bolsa-Alfa,
no valor de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, destinada aos integrantes das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
(PBF), com idade superior a 15 anos, que estejam inscritos e frequentando a 1ª ou a 2ª etapa do 1º Segmento da Educação de
Jovens e Adultos/EJA ou do Programa DF Alfabetizado. A Bolsa-Alfa tem por objetivo incentivar a alfabetização de jovens e
adultos e é concedida por, no máximo, 02 (dois) anos.
Os recursos para a Bolsa-Alfa estão consignados no orçamento da Secretaria e o pagamento é realizado por
meio do cartão do PBF ou do PBF e DFSM. O pagamento de tal benefício iniciou-se em janeiro de 2014, e pode variar
conforme a formação das turmas pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal.
MÊS/ANO

BOLSAS

FAMILIAS

VALORES

DF ALFABETIZADO

EJA

TOTAL DE BOLSAS

01/2015

338

49

387

378

R$ 11.610,00

02/2015

336

05

336

329

R$ 10.080,00

337

01

337

330

R$ 10.110,00

04/2015

336

02

336

329

R$ 10.080,00

05/2015

113

198

311

305

R$ 9.330,00

06/2015

12

388

400

386

R$ 12.000,00

07/2015

04

403

407

393

R$ 12.210,00

08/2015

07

93

93

91

R$ 2.790,00

09/2015

07

284

284

274

R$ 8.520,00

10/2015

07

348

348

337

R$ 10.440,00

11/2015

07

362

362

351

R$ 10.860,00

12/2015

03

360

360

351

R$ 10.800,00

03/2015

Fonte: Folhas de pagamento da Bolsa Alfa de janeiro a dezembro de 2015.

No que também concerne à gestão do Programa Bolsa Família e da Complementação DFSM, destaca-se a
administração dos cartões para pagamento de tais programas. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, a entrega dos cartões é feita pelos CORREIOS, em até três tentativas de localização do titular,
através do endereço constante no Cadastro Único. Quando o titular não é encontrado, o cartão é colocado em estoque nas
Agências Caixa Econômica Federal para retirada.
A partir de agosto de 2015 foram iniciadas ações em parceria com a Ouvidoria com vistas à realização de
telemarketing ativo. O objetivo é informar às famílias selecionadas para recebimento dos benefícios do Programa Bolsa Família
e DF Sem Miséria sobre o seu beneficiamento, e a necessidade de contato com a CAIXA para informações relativas ao cartão
para saque do benefício. Nesse ano, foram realizadas duas ações para informa-las, sendo obtidos os seguintes resultados:
1

Não houve beneficiários no mês em função de recesso letivo.

2

Os valores referentes a abril foi pago em maio, de forma retroativa.
A SEE-DF informou que as turmas da 3ª edição do DF Alfabetizado foram encerradas.

3
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Ação

Famílias com benefícios não sacados

Telemarketing realizado com sucesso

Ação 1
14.212
Ação 2
5.833
TOTAL
20.045
Fonte: relatório de Telemarketing ativo da CODEPLAN das ações de setembro e dezembro de 2015.

8.667
2.436
11.103

Salienta-se que a entrega do cartão Bolsa Família é de extrema importância. O mesmo garante o acesso dos
usuários ao benefício uma vez que ao receber o cartão do programa, a família é informada de sua inclusão no PBF, reduzindo
bastante a quantidade de benefícios bloqueados ou cancelados por reiterada ausência de saque em razão do desconhecimento
da condição de beneficiária. Ademais, o cartão é uma forma de identificação das famílias em alguns serviços, tais como no
acompanhamento das condicionalidades de saúde.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atendimentos Realizados pela SEDHES em 2015 na U.O. 17.906 – Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza/DF
Programa De
Trabalho

Meta Prevista Na
LOA

Descrição

Promover o fornecimento de refeições nos Restaurantes
08.306.6227.4175-0002
2.964.000/ano
Comunitários (*)
Promover a Complementação do Benefício do Programa Bolsa
08.244.6228.4162-0002
Família
65.000/mês
(**)
Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social em processo
350/mês
de extinção (***)
08.244.6228.4232-5337
Conceder Bolsa Universitária aos Estudantes de baixa renda no
200/mês
DF
Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único
400/mês
(*). Esta atividade é realizada em conjunto com o programa de trabalho: 08.306.6227.4175-0001 da U.O.: 17.101
(**). Esta atividade é realizada em conjunto com o programa de trabalho: 08.244.6228.4162-0001 da U.O.: 17.101
(***). Esta atividade é realizada em conjunto com o programa de trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101

Atendimento Realizado
Total ano de 7.066.993
Média mensal de 58.442
Média mensal de 216
Média mensal de 86
Média mensal de 334

Execução do Orçamento

-

47.839.029

-

29.743.821 29.482.715 27.675.091
LOA

-16.456.721 1.638.487
Contingenciado

Empenhado

1 - Foi cancelado até 31/12/2015 R$ 16.456.721 e contingenciado R$ 1.638.487
2 - Empenhado até 31/12/2015 R$ 29.482.715 que corresponde a 99% da despesa autorizada
3 - Liquidado R$ 27.675.091, que corresponde a 94% do valor empenhado
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3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

O Governo do Distrito Federal enfrenta desde o início de 2015 uma crise econômica financeira em decorrência
de déficit de recursos nos cofres públicos e entre as medidas emergenciais para reestabelecer o equilíbrio orçamentário e
financeiro do Poder Executivo do Distrito Federal, inclui-se a redução de despesas de todos os órgãos, o que dificultou a
implementação de algumas ações no âmbito da SEDHS.
A Secretaria também enfrentou em 2015 inúmeras dificuldades para cumprimento de suas metas, em razão do
reduzido número de servidores, problema típico de um órgão que está sem concurso público para recomposição de seu quadro
de pessoal, agravado pela alta rotatividade de servidores de cargos comissionados, pela insuficiência de qualificação de
servidores comissionados ocupantes de cargos estratégicos, bem como pelo crescente número de aposentadorias e
afastamentos.
Porém, mesmo com a grave crise política e econômica que atingiu todas as unidades da Federação, além dos
problemas financeiros enfrentando no âmbito do Governo do Distrito Federal, a SEDHS, como agente público ativo de
transformações, buscou de forma criativa modernizar para atuar tais transformações, agindo de forma a:

pelo governo

Entre as dificuldades enfrentadas na implementação das ações, no decorrer do exercício de 2015, destacam-se:
a) Comunicação institucional deficiente
b) Problemas na gestão de contratos e convênios
c) Passivos na área de prestação de contas
d) Pendências relativas às despesas inscritas em restos a pagar
e) Necessidade de encerramento do programa Bolsa Universitária
f) Deficiências na área de tecnologia da informação
g) Centralização de compras na SULIC
h) Estrutura física e logística deficientes
i) Fragilidade do sistema de informações, monitoramento e avaliação das ações
j) Necessidade de redesenho da política adequada de gestão de pessoas
k) Carreira compartilhada
l) Quadro de pessoal defasado
m) Frequente adoecimento dos profissionais
n) Crescente onda de aposentadorias precoces
o) Impossibilidade de capacitar novos servidores, em razão das medidas de contenção de gastos adotadas
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p) Falta de cultura de planejamento institucional falta de cultura de planejamento enquanto ferramenta de
gestão
q) Distanciamento entre as áreas fim e meio da Secretaria
r) Impossibilidade de efetuar contratações, exceto por intermédio da Câmara de Governança Orçamentária,
Financeira, e Corporativa do DF – Governança-DF
s) Inadequação
do
fluxo
de
aquisição/contratação
da
prestação
de
serviços/emergenciais/dispensas/inexigibilidade
t) Necessidade de redesenho e execução de política de manutenção e reforma de prédios e próprios
u) Falta de sistema de gestão arquivística;
v) Frota de veículos insuficiente para atendimento das demandas dos serviços
w) Necessidade de uniformização de procedimentos, fluxos e rotinas administrativas;
x) Próprios em condições precárias de funcionamento nos aspectos de estrutura e segurança da base física,
necessitando de reformas para adequação às diretrizes e normativas vigentes, especialmente, no que tange a acessibilidade,
mas também em relação à estrutura física básica (parte elétrica, hidráulica, cobertura, etc.);
y) Deficiência de monitoramento, avaliação e necessidade de registros informatizados (prontuários não são
unificados);
z) Pouca articulação com as demais políticas públicas;
aa) Alocação de recursos orçamentários com base em ações fragmentadas
A SEDHS é o órgão gestor da política de assistência social no Distrito Federal, bem como das políticas de
transferência de renda e de segurança alimentar e nutricional. Desse modo, a organização das ações no âmbito da Secretaria
deve considerar a complexidade da interdisciplinaridade e intersetorialidade entre essas políticas e ver as questões da gestão
primordialmente a partir da perspectiva do usuário-cidadão. Os resultados apresentados neste Relatório refletem, sobretudo, a
soma de esforços dos gestores, técnicos e parceiros, na correta aplicação dos recursos disponíveis e na capacidade de
desenvolver um conjunto de serviços, programas, projetos e atividades de desenvolvimento social, com foco na garantia de
direitos e na superação das desigualdades sociais e da extrema pobreza no Distrito Federal, reflexo de um modelo de gestão
participativa, horizontal, democrática, transparente e formadora de cidadania.
Verifica-se a necessidade de desenvolver e consolidar ainda mais as ações intersetoriais, evoluir no
desenvolvimento de ações integradas com os demais componentes do setor público e contribuir para a efetivação de uma nova
política de gestão estratégica e participativa do SUAS, SISAN e da política de transferência do DF, que envolve um conjunto de
atividades voltadas ao aprimoramento da gestão, visando maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que
incluem o apoio ao controle social, a educação popular, a mobilização social, a busca da equidade, o monitoramento e
avaliação, a manualização de fluxos e rotinas, a normatização dos esforços de melhoria dos processos; a ouvidoria e a
auditoria, a avaliação de resultados e a revisão dos programas, com vistas a contemplar a melhoria da proteção social e dos
serviços ofertados, a garantia dos direitos socioassistenciais e do direito humano à alimentação adequada conforme
determinação governamental.
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19. SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL– UO: 26.101

A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, órgão de direção superior, diretamente subordinado
ao Governador do Distrito Federal, para a execução de suas atividades, nos termos do artigo 22, do Decreto n° 32.716, de 1º
de janeiro de 2011, teve a sua estrutura regimental atual aprovada pelo Decreto nº 33.420, de 15 de dezembro de 2011 e a sua
estrutura administrativa alterada em 27 de outubro de 2015, por meio do Decreto nº 36.841, de 26 de outubro de 2015,
publicado no Suplemento B do DODF nº 207, de 27 de outubro de 2015.
Em conformidade com o Decreto nº 36.236, de 01 de janeiro de 2015, publicado na Edição Extra Especial n° 01
do DODF, esta Secretaria tem atuação e competência nas seguintes áreas: I - sistemas de transporte de passageiros; II sistema viário; III - planejamento e gestão de trânsito; IV - estacionamentos públicos; V - carga e descarga em áreas urbanas;
VI – calçadas e ciclovias; VII – regulação e normatização dos serviços e das infraestruturas de transportes; VIII – fiscalização
dos serviços e das infraestruturas de transporte.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

11

17

16

145

189

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

53

-

-

-

53

Órgãos do GDF

21

45

-

-

66

Órgãos do Governo Federal

3

-

-

-

3

Estagiários

1

-

-

-

1

19

Requisitados

Outros

-

-

-

19

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

108

62

16

145

331

(-) Cedidos para outros órgãos

5

2

-

-

7

103

60

16

145

324

Total Geral
Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

ESPECÍFICO

SOB

OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a
partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1794 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO
SUL
0003 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO
SUL--DISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
184.262.226

143.580.408

9.384.314

9.384.314

184.262.226

143.580.408

9.384.314

9.384.314

4.090.909

2.160.000

9.575

9.575

0023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE MOBILIDADEPLANO PILOTO
2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

4.090.909

2.160.000

9.575

9.575

2.300.000

1.759.000

1.039.898

795.141

0001 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO
PILOTO
3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT

2.300.000

1.759.000

1.039.898

795.141

3.000.000

0

0

0

40.090.909

79.909.091

0

0

236.364

0

0

0

16.000.000

0

0

0

813.100.000

790.026.094

0

0

3056 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE
3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS
3125 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO
DO EIXO SUDOESTE
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO
DO EIXO NORTE

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

989

AÇÃO/SUBTÍTULO
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
URBANO
0001 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
URBANO--DISTRITO FEDERAL
3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEMOB
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0001 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL
3207 - AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO
4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
4234 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE
PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS
0001 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO
FEDERAL
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
7909 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6216

17.201.863

7.087.402

4.242.206

3.689.693

17.201.863

7.087.402

4.242.206

3.689.693

20.000.000

40.100.000

7.986.081

4.743.935

20.000.000

40.100.000

7.986.081

4.743.935

33.000.000

33.000.000

0

0

2.800.000

3.000.000

2.796.615

2.504.160

20.000

0

0

0

2.800.000

3.000.000

2.796.615

2.504.160

1.227.273

18.953.077

10.311.910

8.678.414

1.227.273

18.953.077

10.311.910

8.678.414

1.143.056.817

1.128.006.935

35.770.600

29.805.233

Objetivo Específico: 001 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte rodoviário, visando soluções que
priorizem o transporte coletivo e a melhoria da mobilidade e acessibilidade da população, além da expansão e
modernização dos equipamentos de apoio.

Indicadores:
Denominação do indicador
896 Implantação do Corredor Linha Verde
898 Implantação do Corredor Sul
899 Implantação do Corredor Norte
900 Implantação de Corredor na Área
Central

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

%

29

-

%

-

-

%

-

-

%

-

-

Periodicidade
Desejado Em
de
Resultado
2012 2013 2014
Apuração
Desejado
38
64
89
Trimestral
Alcançado 30
30
30
Desejado
47 100 100
Trimestral
Alcançado 20
70
95
Desejado
40
Trimestral
Alcançado
0
0
Desejado
38
76
100
Trimestral
Alcançado
0
0
0

2015

Fonte da Informação

100
Sec
30 Mobilidade/Sec.Obras
100
Sec Mobilidade
95
100
DER
0
100
Sec Mobilidade
0

A Secretaria de Estado de Mobilidade realizou acompanhamento técnico das definições operacionais propostas
pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP para o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Linha
Verde) e procedeu à revisão e definição de conceitos estabelecidos na gestão anterior.
No decorrer de 2015, foram desenvolvidas as seguintes atividades relativas ao Corredor Sul (BRT):
(a) Avaliação dos contratos firmados com o Consórcio BRT-Sul e com a Supervisora, com vista à implantação
do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Sul, Portaria nº 22, de 27 de fevereiro de 2015, responsável pela Coordenação de
grupo de trabalho;
(b) Visita Técnica preparatória visando acompanhamento de inspeção por parte da CAIXA para fins de avaliação
dos resultados obtidos com a aplicação dos recursos alocados ao projeto;
(c) Acompanhamento técnico das próximas etapas previstas para a complementação do Eixo Sul, trechos 3 e 4,
com vista à finalização da etapa 1, Gama – Santa Maria/TAS;
(d) elaboração de referencial técnico – parecer técnico, que restringe a implantação de “lombo faixas” nos
corredores exclusivos de BRT e terminais;
(e) Sistema de Informações e Controle - Acompanhamento da instalação de equipamentos de informação aos
usuários do BRT Sul, no âmbito dos contratos de execução e de supervisão. Trabalho em comissão para recebimento do
produto “ITS - Inteligent Transportation System”, contido no Contrato de Execução nº 15/2009 - METRÔ/DF.
O Corredor Norte trata-se de via exclusiva de ônibus articulado, passando por Planaltina (Av. Independência),
Sobradinho (BR 020/DF003-EPIA) até o Terminal da Asa Norte - TAN, beneficiando aproximadamente 563.648 pessoas. Em
2015 ocorreu avanço físico acumulado do Projeto Executivo de Engenharia Eixo Norte em 94,23%. A pré-qualificação nº 001/14
para seleção de empresas com vistas à participação na futura licitação foi revogada no mês de agosto de 2015. O lançamento
de nova licitação está previsto para o segundo semestre de 2016.
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No que se refere ao Corredor na Área Central, conforme mencionado no Relatório de Atividades de 2014, “esta
ação foi transformada em modal ferroviário . Portanto, o indicador referente ao corredor na Área Central deve ser excluído do
Plano”.

Objetivo Específico: 003 – Desenvolver e estimular o uso de modos não motorizados de transporte, a partir da
implantação de infraestrutura adequada e com acessibilidade universal.

Indicadores:
Denominação do indicador
917
1005

Implantação de ciclovia em
rodovias
Implantação de ciclovia

Periodicidade
Unidade
Índice Mais Apurado
da
Resultado
de
Recente
em
Medida
Apuração
Desejado
Km
Trimestral
Alcançado
Desejado
Km
0
Trimestral
Alcançado

2012

Desejado Em
2013 2014

30
35
22,5
170

30
2,4
50
106

30
0
71
136

2015
30
1,4
71
4

Fonte da
Informação
DER
Sec Mobilidade

A Secretaria de Estado de Mobilidade envidou esforços, durante o ano de 2015, com vistas a viabilizar a revisão
do plano cicloviário com foco na integração modal e qualidade da infraestrutura cicloviária implantada.Nesse sentido, foi
elaborado termo de referência para contratação de consultoria a fim de elaborar diagnóstico que subsidiará a revisão do plano,
visando a avaliação e readequação das ciclovias implantadas no Distrito Federal. Este processo encontra-se em fase de
constituição de comissão de licitação para condução do processo licitatório.
Também foi criada a Comissão Técnica de Articulação Interinstitucional para a Política Cicloviária do Distrito
Federal, por meio do Decreto nº 36.794, de 05 de outubro de 2015, com o intuito de promover o alinhamento das iniciativas de
cada órgão à política definida pela Secretaria de Estado de Mobilidade para o modo cicloviário.
Além disso, por meio do Decreto nº 36.772, de 25 de setembro de 2015, foi criada a Câmara de Mobilidade por
Bicicleta no Distrito Federal com o objetivo de promover a interlocução de cooperação com a sociedade civil para discussão e
promoção do modo cicloviário.
Quanto à implantação de infraestrutura cicloviária foi um ano de poucas obras com destaque para a obra de
ciclovia no trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi com extensão de 1.462 m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada
de Preço nº 003/2014, com emissão de Termo de Recebimento Provisório.

Objetivo Específico: 006 – Modernizar o transporte público individual e de pequenas cargas, visando proporcionar
à população usuária serviços eficazes, eficientes, seguros e de qualidade.
Indicadores:
Denominação do indicador
1006 Número de veículos taxis
1007 Número de taxistas capacitados
1008 Número de Moto fretista
cadastrado

Unidade Índice
Periodicidade
Apurado
de
mais
da
Resultado
em
Medida Recente
Apuração
Desejado
Unidade 3.400 31/01/2011
Anual
Alcançado
Desejado
Pessoa 3.000 31/01/2011
Anual
Alcançado
Desejado
Pessoa
Anual
Alcançado

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

Fonte da
Informação

4.046
SUBSERVIÇOS/
SEMOB
3.400 3400 3.400
4.900 6.800
SUBSERVIÇOS/
SEMOB
3.000 3.048
910
1.816
5.000 10.000 15.000 20.000 SUBSERVIÇOS/
SEMOB
1.565 1.534 1.534
0

Em 2015, foi iniciado o processo para outorga de novas autorizações para o serviço de táxi no Distrito Federal.
Para tanto, foi constituída comissão para elaboração de minuta de edital de licitação. A comissão deve apresentar o produto
final até o dia 15 de fevereiro de 2016.
A partir de agosto de 2015 foi suspenso o procedimento de atualização cadastral anual dos autorizatários do
serviço de táxi, tendo em vista a necessidade de realização de um processo de recadastramento de todos os prestadores de
serviços, motoristas auxiliares e autorizatários.
Foram capacitados 1.816 taxistas pelo SEST/SENAT durante 2015. Não houve cadastramento de motofretistas.
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Objetivo Específico: 007– Aprimorar a gestão dos serviços de transporte visando proporcionar à população usuária
um serviço seguro integrado e de qualidade.

Indicadores:
Denominação do indicador
955 Fortalecimento Institucional

Unidade de Índice mais
Medida
Recente
%

15%

Apurado
em
dez/15

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
Anual
Alcançado

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

25
5

50
10

90
10

100
15

Fonte da
Informação
Sec Mobilidade

No âmbito do Programa de Transporte Urbano (PTU/DF), as iniciativas relativas à ação de Implantação do ITS –
Intelligent Transport Systems referem-se ao processo licitatório, inaugurado em março de 2015 (SDP nº 01/2015), visando à
contratação de serviços de consultoria especializada para o “Desenvolvimento de Solução para o Sistema de Bilhetagem
Automática - SBA do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, envolvendo o fornecimento de softwares,
equipamentos, desenvolvimento de rotinas específicas para integração e migração de dados atuais, bilhetagens em uso no
transporte público nos modais rodoviário e metroviário”.
A administração do Programa de Transporte Urbano englobou, no exercício de 2015, o planejamento,
monitoramento e controle das ações do Programa, no âmbito da Gestão do Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR, firmado
entre o BID e o Distrito Federal, para a execução do PTU/DF.
Com relação aos processos de aquisição e contratação, as principais ações incluíram a preparação de termos
de referência e de editais para contratação de obras e serviços, o lançamento e gerenciamento dos processos licitatórios
correspondentes, coordenados com as revisões realizadas no Plano de Aquisições do Programa.
No transcorrer do exercício, foi realizada a gestão da contratação e da execução de projetos, obras, aquisições
e serviços relativos ao Programa. Para tanto, foram efetuadas revisões e o controle do cronograma físico e da programação
financeira correspondente, visando assegurar no orçamento os recursos necessários para o Programa, tanto para 2015 quanto
para 2016.
Ao mesmo tempo, foram elaborados relatórios de progresso, de execução de demonstrativos de
despesas/controle de desembolsos e aportes locais, e relatórios de prestação de contas dos recursos do empréstimo, além de
atendimento às solicitações dos órgãos de controle e à auditoria externa do BID/TCDF.
No que se refere à gestão e supervisão social e ambiental, seguiu-se com o gerenciamento, acompanhamento e
controle da implementação dos programas previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), o qual passou por uma
reestruturação. Ainda no âmbito do componente de gestão e supervisão ambiental do PTU/DF, foram realizados o
gerenciamento, acompanhamento e controle dos processos de licenciamento e autorizações ambientais necessárias junto ao
IBAMA e ao IBRAM, em atendimento às demandas dos órgãos de fiscalização ambiental. Especificamente, se promoveu a
gestão do licenciamento ambiental das obras e serviços do PTU/DF, que inclui licenças, autorizações, outorgas e demais
procedimentos administrativos e legais referentes ao tema. Destaca-se, também, o monitoramento e o controle das atividades
relacionadas diretamente à supervisão ambiental das obras dos terminais de ônibus.
Em cumprimento aos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental e Florestal e ao PGAS/ RAAE
(Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica), foram coordenados os trabalhos relativos às licitações destinadas às ações
compensatórias do PTU/DF. Nesse sentido, desempenhou-se, ainda, a gestão dos contratos para “Aquisição, Plantio e
Manutenção de Mudas de Espécies Nativas do Bioma Cerrado” (nº 01/2015 – SEMOB) e para “Pavimentação Asfáltica na
Estrada de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília” (nº 02/2015 - SEMOB).
No âmbito do componente de Fortalecimento Institucional, além do ITS/ SBA – Sistema de Bilhetagem
Automática, encontram-se em curso processos licitatórios para a contratação de serviços de consultoria para a elaboração e
implementação do “Programa de Educação Socioambiental” (SDP 03/2013), em fase final de licitação, para a aquisição de dois
ônibus adaptados para o “Centro Móvel de Apoio Operacional à Fiscalização, Auditoria e Controle” (PE 02/2015), aquisição de
“Software para Desenvolvimento de Projetos” (PE 01/2015) e contratação de consultoria para “Elaboração e Execução de
Ações de Capacitação em Gestão de Transportes Públicos” (SDP 04/2015). Os três últimos processos licitatórios, iniciados em
2015, encontram-se com evolução em torno de 30%, atualmente em análise pela AJL e Gab/SEMOB quanto ao cumprimento
de recomendação da PGDF.
Integrando o componente de Custos Diretos do PTU/DF, mais especificamente o objetivo de Modernização e
Integração do Transporte Público Coletivo, foram concluídas as obras e entregues à população 4 (quatro) novos terminais de
ônibus urbanos localizados nas seguintes regiões:
 QS 18 Riacho Fundo II – inaugurado em junho/2015;
 AR 25 Sobradinho II – inaugurado em julho/2015;
 QNR Ceilândia – inaugurado em outubro/2015;
 Gama Leste – inauguração em dezembro/2015.
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TERMINAL RIACHO FUNDO
II

TERMINAL RIACHO FUNDO
II

Terminal Sobradinho II

Terminal QNR

TERMINAL GAMA LESTE
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Adicionalmente, estão em execução as obras de construção de 4 (quatro) novos terminais, conforme
percentuais de avanço físico-financeiro indicados a seguir.
 Recanto das Emas I - 93% (conclusão prevista para janeiro/2016);
 Recanto das Emas II - 94% (conclusão prevista para janeiro/2016);
 Samambaia Sul - 56% (conclusão prevista para julho/2016);
 Samambaia Norte - 44% (conclusão prevista para agosto/2016).
Cabe ressaltar que uma série de medidas foram tomadas ao longo de 2015, e deverão ter prosseguimento em
2016, no sentido de adequar os contratos aos valores e prazos necessários para a conclusão e entrega das obras.
Integrando também o componente de Custos Diretos do PTU/DF, mais especificamente o objetivo de
Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo, estão em execução as obras de reforma de 9 (nove) terminais de
ônibus urbanos, conforme percentuais de avanço físico-financeiro indicados a seguir:
 P Sul Ceilândia - 73% (conclusão prevista para maio/2016);
 Guará I - 47% (conclusão prevista para abril/2016);
 Guará II - 68% (conclusão prevista para junho/2016);
 Paranoá - 62% (conclusão prevista para maio/2016);
 M Norte Taguatinga - 19% (conclusão prevista para julho/2016);
 Taguatinga Sul - 40% (conclusão prevista para agosto/2016);
 Cruzeiro Novo - 11% (conclusão prevista para julho/2016);
 Planaltina - 4% (conclusão prevista para fevereiro/2017);
 Núcleo Bandeirante - 1% (conclusão prevista para dezembro/2016);
À exceção dos terminais P Sul Ceilândia e Guará I, as obras de reforma tiveram início efetivo em 2015, sendo
que as ordens de serviço para os terminais Taguatinga Sul, Cruzeiro Novo e Planaltina foram emitidas em abril/2015.
Adicionalmente, estão em licitação as obras de reforma de 3 (três) terminais - Gama Setor Central, Sobradinho
Centro e Brazlândia, por meio do processo nº LPI 03/2013. O edital foi publicado em março/2015 e as propostas recebidas em
abril/2015. Após análise da CPL, contudo, todas as propostas foram rejeitadas, devendo ser aberto novo processo licitatório.
Em 2015 foi realizada descentralização de crédito orçamentário desta Secretaria de Mobilidade para o
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS a fim de atender às despesas com manutenção da Estação Rodoviária de
Brasília e dos Terminais Rodoviários do Distrito Federal, conforme Portarias Conjuntas nº 11 e nº 14, de 09/04/2015 e
25/05/2015, respectivamente, destinados especificamente para o pagamento das faturas da CAESB e da CEB. Além disso,
foram descentralizados recursos para a NOVACAP para atender despesas com manutenção de elevadores e escadas rolantes
da Rodoviária do Plano Piloto, de acordo com a Portaria Conjunta nº 39, de 25/02/2015.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO:6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
Não houve execução orçamentária neste Programa no decorrer de 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO:6215 - TRÂNSITO SEGURO
Não houve execução orçamentária neste Programa no decorrer de 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO:6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8514 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

0

48.009

48.009

48.009

0

48.009

48.009

48.009

0

48.009

48.009

48.009

Em 2015 a Secretaria de Estado de Mobilidade promoveu a reinserção social de 25 pessoas, por meio do
Contrato nº 15/2014, sendo 09 para apoio na área administrativa e 16 atuando na implantação de sinalização de
endereçamento.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO TRANSPORTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2544 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
0017 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9709 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE
MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL
088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
100.000

65.000

65.000

65.000

100.000

65.000

65.000

65.000

100.000

39.250

39.250

13.875

100.000

39.250

39.250

13.875

100.000

1.527.026

1.527.026

1.527.026

100.000

1.527.026

1.527.026

1.527.026

20.000

0

0

0

19.818.582

49.031.711

48.533.296

48.524.652

6987 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MOBILIDADEPLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

19.818.582

49.031.711

48.533.296

48.524.652

1.559.985

1.204.500

1.111.849

1.111.849

0010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE
MOBILIDADE- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

1.559.985

1.204.500

1.111.849

1.111.849

12.020.708

1.149.077

1.132.278

1.018.302

12.020.708

1.149.077

1.132.278

1.018.302

33.719.275

53.016.565

52.408.700

52.260.704

0009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6010

No que se refere ao Programa de Gestão, a Secretaria de Estado de Mobilidade destinou recursos, em 2015,
para a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, mediante a locação de impressoras, aquisição de
softwares, contratação de conexão de internet, dentre outros. Além disso, descentralizou crédito orçamentário junto à
NOVACAP para atender despesas com obras de reforma da Estação Rodoviária de Brasília, no que tange à recuperação das
plataformas e demais áreas internas, bem como adequação desse Terminal às normas de acessibilidade.
Visando o desenvolvimento das suas competências institucionais, esta Pasta efetuou a remuneração de
servidores, nos quantitativos estabelecidos na Planilha “ Força de Trabalho” e no Sistema de Acompanhamento Governamental
– SAG, assim como o pagamento de benefícios como auxílios natalidade, creche, alimentação e transportes.
Cabe ressaltar que para a manutenção desta Secretaria, foram destinados recursos específicos para os serviços
administrativos e gerais.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No âmbito do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF foram executadas, ainda, pelo DER
as seguintes ações:
Em cumprimento aos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental e Florestal (Nº 100.000.005/2012IBRAM e Nº 100.000.006/2012-IBRAM) e ao PGAS/ RAAE (Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica), foram concluídas as
licitações para “Aquisição, Plantio e Manutenção de Mudas de Espécies Nativas do Bioma Cerrado” (nº 01/2015 – SEMOB) e
para “Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília” (nº 02/2015 - SEMOB). No
mesmo sentido, encontra-se em licitação a aquisição de “3 (três) Veículos e Equipamentos para Combate a Incêndios
Florestais” (LPI 01/2013).
A obra de pavimentação no Jardim Botânico (contrato nº 02/2015 – SEMOB) foi iniciada em junho/2015 e
concluída em novembro/2015. A ordem de serviço para o plantio de mudas nativas (contrato nº 12/2015 – SEMOB) foi emitida
em junho/2015, e está em execução, com o plantio das 87.885 mudas previstas.
Visando melhorar a mobilidade de pedestres e ciclistas, foram elaborados documentos (termos de referência,
minutas de editais, dentre outros) para a contratação de serviços de consultoria para “Elaboração de Diretrizes para o Plano de
Mobilidade de Pedestres do DF” (SDP 002/2015) e para “Elaboração de Estudos Técnicos visando a Avaliação, Readequação e
Projeção das Ciclovias Implantadas no DF” (SDP 003/2015).
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Ambos os processos licitatórios foram inaugurados em 2015, já tendo sido recebidas e analisadas as
manifestações de interesse. A partir da lista formada de participantes, serão encaminhadas as solicitações de propostas. A
conclusão do processo e o início dos serviços estão previstos para março/2016.
Integrando o componente de Custos Diretos do PTU/DF, mais especificamente o objetivo de “Melhoria da
Segurança Viária para o Transporte Motorizado e Não Motorizado”, está em licitação a contratação de serviços de “Elaboração
de Projeto Executivo e Construção das Passarelas nº 6 e 7 na DF-095 (EPCL) e Passarela nº 4 na DF-003 (EPIA)”. O processo
foi inaugurado em 2015 e a expectativa é que os serviços se iniciem em fevereiro de 2016.
Integrando também o componente de Custos Diretos do PTU/DF, está em licitação o processo para a
contratação das obras de “Alargamento de Pontes e Viaduto na EPTG” (LPI 004/2013). A publicação ocorreu em março/2015 e
a abertura das propostas prevista para abril/2015. A licitação, contudo, foi suspensa para adequação do projeto e revisão do
orçamento pelo DER-DF. Após as adequações, será aberto novo prazo para apresentação das propostas. A previsão é que as
obras tenham início em março/2016.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As despesas realizadas no ano de 2015 totalizaram R$ 82.197.036,89, sendo R$ 49.334.010,67 milhões
destinados a Pessoal e Encargos Sociais, R$ 5.003.498,30 milhões foram dispostos para Outras Despesas Correntes e
R$ 27.859.527,92 milhões foi empregado em Investimentos.
Para o exercício de 2016, os créditos disponibilizados estão compostos da seguinte maneira: Pessoal e
Encargos Sociais – R$ 47.999.287,00 milhões; Outras Despesas Correntes – R$ 4.063.400,00 milhões e Investimentos – R$
152.463.576,00 milhões, totalizando R$ 204.526.263,00 milhões.
Dentre as principais realizações de 2015, destaca-se a conclusão das obras e entrega à população de 4 (quatro)
novos terminais de ônibus urbanos, localizados no Riacho Fundo II, Sobradinho II, QNR Ceilândia e Gama Leste, bem como o
início da construção de 4 (quatro) novos terminais, nas seguintes localidades: Recanto das Emas I, Recanto das Emas II,
Samambaia Sul e Samambaia Norte. Visando ainda a modernização e integração do transporte público coletivo, outros projetos
estão em fase de execução, dos quais destacamos a reforma de 9 (nove) terminais de ônibus urbanos.
Quanto às dificuldades encontradas em 2015 e problemas que interferiram na execução dos programas
podemos destacar a descontinuidade na condução destes, em virtude das reestruturações administrativas ocorridas, tendo em
vista que além da nova estrutura do Poder Executivo do Distrito Federal, publicada na Edição Extra Especial nº 1 do DODF, em
01 de janeiro de 2015, foram realizadas outras três mudanças organizacionais por meio dos Decretos nº 36.286, de 20 de
janeiro de 2015, nº 36.641, de 31 de julho de 2015 e nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, que demandaram tempo para
adequação e readequação de equipe técnica.
Além disso, importante destacar as dificuldades orçamentárias e financeiras que limitaram a execução das
diversas ações programadas para a área de mobilidade.
Em 2016, o grande desafio a ser superado refere-se ao equilíbrio das contas do Governo a fim de reduzir o
contingenciamento orçamentário para possibilitar a execução orçamentária e financeira dos programas propostos para a área
de mobilidade.
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19.1. SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA – UO: 26.201

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB é uma Empresa Pública de Direito Privado, criada
em 1.º de junho de 1961, sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, tendo como sócios cotistas o
Distrito Federal (majoritário) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.
O Capital Social da Empresa é de R$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil,
quinhentos e oitenta reais), distribuídos da seguinte forma: Distrito Federal: R$ 28.723.332,00 – 99,9999% e NOVACAP: R$
248,00 – 0,0001%.
A Empresa é vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade e tem por objetivo a exploração dos serviços de
transportes coletivos urbanos na área do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

8

431

7

173

619

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

22

0

2

0

24

Outros

0

19

0

4

23

Subtotal (Força de Trabalho)

30

450

9

177

666

(-) Cedidos para outros órgãos

0

383

0

0

383

Total Geral

30

67

9

177

283

Estagiários

Obs.: Dados de 31/12/2015.
Atividade Meio: Administração – Atividade Fim: Manutenção e Operacional
Temos ainda no Quadro de Empregados: 160 aposentados por invalidez, 27 afastados para o INSS e 04 de Licença sem vencimento – Total 191 (cento e
noventa e um) empregados.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
0004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9559 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8708 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TCBDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

500.000

21.115

21.115

21.115

500.000

21.115

21.115

21.115

3.761.349

4.628.385

4.173.271

4.173.271

3.761.349

4.628.385

4.173.271

4.173.271

200.000

0

0

0

200.000

0

0

0

5.461.349

4.649.500

4.194.386

4.194.386

Os recursos específicos da Ação Manutenção de Veículos foram utilizados pela TCB na aquisição de óleo
diesel, lubrificantes, peças e contratação de serviços para realização da manutenção dos veículos.
O Programa 6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA, foi executado por esta unidade com recursos descentralizados da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para operação de 106 (cento e seis) ônibus escolares para o transporte
de alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme Convênio celebrado entre a TCB e a SEDF. A operação teve
início parcialmente no final do exercício de 2013 até o mês de janeiro de 2015.
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PROGRAMA GESTÃO: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

9680 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0050 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0082 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

EMPENHADO LIQUIDADO

300.000

0

0

0

300.000

0

0

0

80.000

6.830

5.670

5.670

80.000

6.830

5.670

5.670

4.120.000

4.245.000

2.942.372

2.942.372

4.120.000

4.245.000

2.942.372

2.942.372

686.852

662.107

657.611

657.611

0074 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO
PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

686.852

662.107

657.611

657.611

160.000

77.695

37.395

37.395

0027 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCBDISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

160.000

77.695

37.395

37.395

4.390.108

5.176.773

5.174.184

5.174.184

4.390.108

5.176.773

5.174.184

5.174.184

9.736.960

10.168.405

8.817.231

8.817.231

0079 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCBPLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6010

Os recursos dos Programas de Trabalho identificados acima foram utilizados pela Empresa para cumprir os
compromissos inerentes ao pagamento de salários, encargos sociais, tíquete alimentação, creche e outros benefícios aos
empregados comissionados, com e sem vínculo empregatício com a TCB, e também foram utilizados para realização de
diversos cursos para melhorar a qualificação dos empregados, notadamente das áreas de compras, licitações e de recursos
humanos. A TCB realizou pagamento das despesas relativas aos serviços continuados, como: energia elétrica, água e serviço
de esgoto, serviços de limpeza predial e da frota de veículos e demais contratos referentes à prestação de serviços e impostos
em geral.
Quanto às reformas e construções não foi possível aplicar os recursos disponíveis no exercício de 2015.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Idade Média da Frota
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0,97 anos
1,95 anos
2,72 anos
3,50 anos
3,81 anos
5,05 anos

Considerando que para operar as linhas rurais, houve a necessidade de recadastrar 7 (sete) ônibus
Ford/Ciferal, ano 1996, a idade média da frota da TCB incluindo os ônibus rurais é de 6,65 anos.
Produção Quilométrica realizada em linhas tarifadas
2010
1.455.464
2011
1.697.605
2012
1.673.576
2013
1.971.707
2014
1.993.949
2015
2.054.617
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Produção Quilométrica realizada em Serviço de Ônibus de Aluguel
2010

160.751

2011

147.119

2012

141.274

2013

147.134

2014

133.743

2015

132.861

Passageiros Transportados
Natureza
Integral
Estudantil
Total

2010

2011

4.572.782

4.407.790

11.298

22.445

4.584.080

4.430.235

2012

2013

2014

4.776.833

5.001.664

4.896.699

38.181

0

0

0

4.815.014

5.001.664

4.896.699

4.487.747

2015
4.487.747

Nota: O passageiro tipo Estudantil é classificado atualmente como Integral, tendo em vista que a receita é
subsidiada pelo GDF. Em 2015, foram transportados 339.770 passageiros estudantis. Além dos passageiros (Integral e
Estudantil) transportamos 17.598 passageiros rodoviários, não pagantes, identificados com o “Cartão Funcional”.
Índice de Regularidade Operacional (IRO) = KM Produzido em linhas tarifadas/KM Programado
Ano

Km Realizada Linhas
Tarifadas

Km Programado Linhas
Tarifadas

IRO

2010

1.455.464

1.385.992

1,050

2011

1.697.605

1.764.075

0,962

2012

1.673.576

1.761.746

0,950

2013

1.971.707

1.987.983

0,958

2014

1.993.948

1.994.595

0,999

2015

2.054.617

2.157.566

0,952

Índice de Passageiros por Km (IPK) = Passageiros Transportados/Km produzido em linhas tarifadas
ANO

PASSAGEIRO TRANSPORTADO

KM PRODUZIDO EM LINHAS

2010

4.584.080

1.455.464

2011

4.430.235

1.697.605

4.815.014

1.673.576

2,88

5.001.664

1.971.707

2,54

2014

4.896.699

1.993.949

2015

4.487.747

2.054.617

2012
2013

IPK
3,15
2,61

2,45
2,18

IPK - Índice que estabelece uma relação entre a demanda por transporte coletivo, número de passageiros
transportados e a oferta, representada pela quilometragem percorrida ou produção quilométrica.
Índice Homem/Veículo (IHV) = Quantidade de Empregados em Efetivo Exercício / Frota de Veículos em operação
área
Administrativa
Manutenção
Operação
Total

Emp.
Dez / 2014
59

Emp.
Dez/2015
51

Frota
2014
-

Frota
2015
-

IHV em
Dez/14
1,09

IHV em
Dez/15
0,83

43

28

-

-

0,76

0,46

221

181

56

61

4,09

2,97

321

260

56

61

5,94

4,26
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Observação: A frota cadastrada no DFTRANS é de 61 (sessenta e um) veículos. Os demais veículos são
utilizados no serviço de ônibus de aluguel e serviços especiais de transporte.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No decorrer do exercício de 2015, diversas medidas foram adotadas no sentido de melhorar a qualidade dos
serviços prestados pela TCB.
 As principais ações desenvolvidas, notadamente, nos últimos meses, foram as seguintes:
 Realização do diagnóstico geral da empresa;
 Recebimento de sugestões para definição da nova identidade visual da Linha Executiva do Aeroporto;
 Reuniões realizadas com a Inframérica para melhoria da sinalização da Linha Executiva do Aeroporto;
 Reuniões com a rede hoteleira beneficiária da linha executiva para entendimentos relativos à divulgação do
serviço;
 Providências para formalização de contrato com a Inframérica para a utilização de espaço da Linha
Executiva do Aeroporto;
 Melhoria da sinalização interna da empresa;
 Abertura de processo interno para contratação de empresa visando a adequação às normas técnicas de
riscos de incêndio. (Projeto a ser aprovado pelo CBM DF)
 Implantação de limpeza a seco na parte interna da frota;.
 Fortalecimento do Plano de Demissão Voluntária – PDV;
 Providências para implantação integral do Sistema Integrado de Gestão de Frota de Ônibus da TCB,
adquirido em 2014.
 Estudos para implantação de novas tecnologias embarcadas de gestão de frota. GPS e Wi-fi;
 Realização de estudos para renovação e padronização da frota.
 Estudo para realização de leilão de inservíveis.
 Realização de estudos para ampliação dos serviços em linhas não convencionais.
 Estudo para reforma da estrutura administrativa da TCB.
 Promoção de esforços para reforçar o quadro de funcionários, mediante o retorno de empregados cedidos a
outros órgãos.
 Programas de qualificação e reciclagem para os empregados.
 Definição de diretrizes que orientem a cessão de ônibus da empresa.
 Instituição de Grupo de Trabalho para estudo de alternativas relacionadas às linhas rurais, com o objetivo de
manter o atendimento à população e equalizar o atual déficit operacional.
 Recomposição do Conselho de Administração.
 Fortalecimento da comunicação interna e externa.
Registre-se que a TCB passou a operar, por decisão governamental, 04 (quatro) linhas rurais em maio de 2015,
a fim de melhorar o atendimento aos usuários do Serviço Complementar Rural, notadamente nas áreas rurais de Planaltina e do
Paranoá, que estavam totalmente desassistidas com esse serviço, utilizando 04 (quatro) ônibus, atendendo as seguintes linhas:

N.º da Linha
190.2
610.2
612.1
628.2

Percurso
Circular Paranoá/Jardim II (via Três
Conquistas/Café Sem Troco/Capão Seco/Lamarã.
Circular Planaltina/Buriti Vermelho (via Tabatinga
Rio Preto)
Circular Planaltina/C.A. São José (via N.R. Alto dos
Santos
Dumont)
Circular Planaltina (via Rajadinha/Buriti Vermelho)

Tarifa

Qte.
Viagens/d
ia

Extensão da
Linha - km

R$ 4,00

02

195,69

R$ 4,00

02

153,00

R$ 4,00

02

118,00

R$ 4,00

02

147,36

Tempo de
Percurso
(minutos)

Qte.
Passageiros
transportados
em 12/2015

250

560

270

1.495

130

649

230

433

Contudo, tendo em vista que a quantidade de passageiros transportada nas linhas rurais é relativamente baixa,
o Índice de Passageiros por Quilometro - IPK de 2015, comparado ao exercício de 2014, apresentou redução na ordem de
12,38%. Ressalta-se que trata de linhas de caráter social, porém, as despesas da operação estão sendo custeadas pela
empresa e não há recebimento de subsídio específico da DFTRANS para essa operação.
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19.2. TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS– UO: 26.204

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal – foi criado pelo Decreto n.° 8.043, de 19 de junho de
1984, sob a denominação de departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, tendo como atribuições o
planejamento, a avaliação de desempenho, a caracterização da demanda e da oferta de serviços, a elaboração dos estudos
dos custos de serviços e dos níveis tarifários, a gestão, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de passageiros, a
administração e a operação de terminais.
Por meio da Lei n.° 241, de 28 de fevereiro de 1992, o DMTU foi transformado em Autarquia, passando a ter
personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e relativa capacidade de gestão dos interesses a seu
cargo.
Em 2003, por meio do decreto n.° 23.902, o DMTU teve sua denominação alterada para Transporte Urbano do
Distrito Federal – DFTRANS.
O regimento interno do DFTRANS, aprovado pelo Decreto n.º 27.660, de 24 de janeiro de 2007, define como
competência básica à administração direta das seguintes funções de governo:
I.
Planejar, gerir, controlar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, público e privado;
II.
Planejar, gerir, controlar e fiscalizar a infraestrutura de apoio ao sistema de transporte público coletivo;
III.
Executar políticas, programas e estudos definidos pela Secretaria de Estado de Transportes, referentes
ao transporte público coletivo do Distrito Federal;
IV.
Cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos serviços de transporte público coletivo do Distrito
Federal, bem como supervisionar, controlar e fiscalizar a sua prestação;
V.
Assegurar a estabilidade nas relações entre o Poder Público, concessionários, permissionários e
usuários;
VI.
Assegurar a prestação adequada dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal quanto à
qualidade, regularidade, eficiência, segurança, conforto e modicidade da tarifa;
VII.
Exigir o cumprimento de critérios e parâmetros operacionais, tecnológicos e demais normas e
instrumentos, legalmente estabelecidos;
VIII. Assessorar a Secretaria de Estado de Transportes sempre que solicitada;
IX.
Elaborar e promover a aplicação de normas e procedimentos operacionais referentes ao funcionamento
dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos e do Fundo
do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal;
X.
Gerir e operacionalizar o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos;
XI.
Gerir o Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal;
XII.
Promover a eficiência técnica e econômica dos serviços de transporte público coletivo delegados,
submetidos à sua competência de gestão, controle e fiscalização;
XIII. Acompanhar o desempenho dos delegatários e demais contratados, tornando públicos os relatórios de
atividades dos serviços prestados;
XIV. Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas destinados à implementação de
melhorias na prestação de serviços de transporte público coletivo no Distrito Federal;
XV.
Analisar e se manifestar sobre propostas de legislação e normas relativas ao controle, fiscalização e
gestão dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal;
XVI. Estabelecer critérios para obter informações referentes aos delegatários e prestadores de serviços
terceirizados;
XVII. Promover, quando necessário, a realização de auditoria técnico-operacional e econômico financeira nos
delegatários;
XVIII. Fixar normas complementares e disciplinares da prestação e utilização dos serviços de transporte
público coletivo, determinando, inclusive, prazos para o cumprimento de obrigações;
XIX. Definir procedimentos e rotinas de fiscalização dos elementos componentes do sistema de transporte
coletivo do Distrito Federal;
XX.
Propor alterações em seu regimento interno;
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XXI. Aplicar, na forma da lei, as sanções regulamentares ou penalidades para infrações previstas nos
regulamentos e códigos disciplinares do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal;
XXII. Elaborar sua proposta orçamentária;
XXIII. Promover a integração entre o DFTRANS, órgãos do Distrito Federal e entidades representativas da
sociedade e empresarial, visando ações que promovam a melhoria do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito
Federal;
XXIV. Relacionar-se com outros organismos públicos federais ou distritais no planejamento ou avaliação de
planos, programas ou projetos de interesse do DFTRANS que envolvam participação comunitária;
XXV. Promover a gestão da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e do atendimento prestados
pelos delegatários e pelo DFTRANS;
XXVI. Exercer outras atribuições correlatas às suas finalidades.
O Decreto nº 36.236, de 01 de janeiro de 2015 dispôs sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do
Distrito Federal, por meio do qual transferiu as atribuições de gestão dos terminais rodoviários para a Transporte Urbano do
Distrito Federal – DFTRANS, conforme trecho abaixo:
Art. 21 A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal tem atuação e competência nas seguintes áreas:
(...)
§3° Vinculam-se à Secretaria de Mobilidade:
III - Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS; (...)
§5° O pessoal, materiais, acervo patrimonial, recursos orçamentários e financeiros, cargos e funções
comissionados da Subsecretaria de Infraestrutura e Inteligência em Segurança dos Terminais Rodoviários, bem
como suas atribuições e competências, passam para a Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS.
Dentre as atribuições transferidas a esta DFTrans, está a arrecadação das receitas oriundas do Preço Público
de Ocupação, da Cota de Rateio e parcelamentos de débitos dos Terminais Rodoviários do Distrito Federal, bem como emissão
de termo de quitação; autorização para utilização do espaço público dos Terminais para eventos de interesse público;
regularização dos ocupantes, conjuntamente com a Subsecretaria das Cidades e demais atos de gestão dos Terminais
Rodoviários.
Atualmente, as atividades desenvolvidas pela Entidade estão pautadas nos seguintes pilares organizacionais:
Missão – Promover e gerir o transporte público do Distrito Federal, proporcionando melhoria na qualidade dos
serviços prestados através de ações que garantam comodidade, eficácia e segurança para a população do Distrito Federal e
Entorno.
Visão – Ser reconhecida pela sociedade como referência de gestão do transporte público coletivo do Distrito
Federal e Entorno.
Objetivos Estratégicos
Entorno;
rodoviário);

– Ampliar as facilidades de deslocamento da população residente nas Regiões Administrativas do DF e
– Melhorar a qualidade dos deslocamentos na malha viária, nos transportes motorizados coletivos (modal

– Melhorar a gestão do sistema de transporte público coletivo no DF e no Entorno;
– Implementar o gerenciamento integrado de informações sobre transporte;
– Simplificar, modernizar e racionalizar os processos organizacionais; e
– Capacitar e profissionalizar os servidores com os conhecimentos alinhados à demanda da área.
O DFTRANS busca garantir à população um transporte eficiente e seguro, fiscalizando a área de transporte,
colocando em prática o direito de ir e vir do cidadão, com conforto e no menor tempo possível. O enfoque é o usuário e o
objetivo é aumentar a oferta de transporte para que a população seja atendida satisfatoriamente, sempre tendo uma atenção
particular com os idosos, portadores de deficiência ou necessidades especiais.
Para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro o DFTRANS conta com a
seguinte força de trabalho:
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

22

99

26

38

185

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

9

-

18

-

27

Órgãos do GDF

-

9

-

79

88

Órgãos Estaduais

-

-

1

-

1

Estagiários

-

29

-

12

41

Jovem Candango

-

55

-

7

62

31

192

45

136

404

Requisitados

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos

3

9

-

-

12

Total Geral

28

183

45

136

392

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a
partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2458 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO
0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL
0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-COOPERATIVAS DE TRANSPORTESDISTRITO FEDERAL
3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

7.534.545

0

0

0

20.000

0

0

0

6.000.000

208.850.534 208.850.534

208.850.534

6.000.000

202.850.534 202.850.534

202.850.534

0

6.000.000

6.000.000

6.000.000

4.534.545

24.046

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

125.000

0

0

0

208.874.580 208.850.534

208.850.534

18.254.090

Objetivo Específico: 005 – Proporcionar à população do Distrito Federal um Sistema de Transporte Público
Coletivo com qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a implantação de Sistema Inteligente de Transporte –
ITS, a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, a melhoria da infraestrutura de transporte, a
integração tarifária e o aprimoramento contínuo da gestão dos serviços de transporte público coletivo.
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Indicadores:

1002

1003

1004

Periodicidade
da
Resultado
Apuração

2012

Desejado
2013 2014

2015

Desejado

1,15

1,20

1,25

1,30

Alcançado

1,20

1,20

-

1,28

Denominação do Indicador

Unidade de
Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

IPK – Índice de Passageiros por KM

Passageiro/
KM

1,08

31/12/2010

Mensal

Unidade

13.638

31/12/2010

Anual

%

-

-

Anual

Número das reclamações recebidas
pela DFTRANS em relação ao
itinerário e/ou horário
Frota piloto do serviço básico
monitorada a partir de Centro de
Controle Operacional – CCO

Desejado

11.000 10.000 8.000 6.000

Alcançado 7.931
Desejado
Alcançado -

-

8.911

4.724 3.230

10
15,53

50
0

100
0

Fonte da
Informação
GCT
DFTRANS
Ouvidoria
DFTRANS
DTI
DFTRANS

Sistema de Transporte Público do Distrito Federal

Conforme estabelecido no Art. 05 da Lei n.º 4.011, de 12 de setembro de 2007, os serviços de transporte
público coletivo integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) classificam-se em básico
e complementar.
O Serviço Básico compreende linhas dos modos metroviário (Decreto nº 26.516/05) e rodoviário (Decreto nº
26.501/05) que é o mais importante e significativo do STPC/DF. O rodoviário utiliza veículos do tipo micro-ônibus, convencional,
alongado, padronizado e articulado, num total aproximado de 2.947 veículos alocados; é composto de 898 linhas que segundo
suas características próprias, são classificadas em:
 Metropolitana 1 (Ligação Curta): Cidade-Satélite / Plano Piloto.
 Metropolitana 2 (Ligação Longa): Cidade-Satélite / Plano Piloto.
 Metropolitana 3 (Ligação Intermediária): Cidade-Satélite / Cidade-Satélite; Cidade-Satélite / Plano Piloto.
 Urbana 1 (Circular Curta): Cidade-Satélite e Plano Piloto.
 Urbana 2 (Circular Longa): Cidade-Satélite e Plano Piloto.
 Urbana 3 (Circular Interna): Cidade-Satélite.
O Serviço Complementar Rural (Decreto nº 29.735/08), por sua vez, é composto por uma frota alocada de
aproximadamente 132 veículos para operar 88 linhas com 34 permissionários cadastrados. O serviço é executado por
operadores autônomos, conforme previsto na Lei n.º 407/1993.
O Serviço Complementar Executivo (Decreto nº 32.888/11, Decreto nº 34.103/13 e Resolução nº 4.736/10) é
operado pela Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília LTDA – TCB, em 4 linhas, com uma frota alocada de 7 veículos.
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O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal transportou em média, 31.916.030 acessos/mês
em 2015, resultando em um aumento de aproximadamente 12,20% em relação ao número apresentado em 2014. Esses
acessos referem-se à registros nos validadores dos ônibus do STPC/DF realizados pelos passageiros e informados no
Memorando nº 014/2016 – GCT/DTE.
O Decreto nº 36.762, de 18 de setembro de 2015 alterou a política tarifária vigente desde 2005, conforme tabela
abaixo:
Tipo de Linha

Valor Anterior

Valor Atual

Metropolitana 1

R$ 2,00

R$ 3,00

Metropolitana 2

R$ 3,00

R$ 4,00

Metropolitana 3

R$ 2,50

R$ 3,00

Urbana 1

R$ 1,50

R$ 2,25

Urbana 2

R$ 2,00

R$ 3,00

Urbana 3

R$ 1,50

R$ 2,25

Executivo Aeroporto

R$ 8,00

R$ 10,00

As atividades realizadas por esta Autarquia no exercício de 2015 referentes ao STPC basearam-se
no cálculo diário dos valores a repassar às concessionárias vencedoras do certame licitatório publicado pelo Edital de
Concorrência Nº 001/2011 - ST/DF e Reabertura, conforme Decreto Nº 33.559/2014 e Instrução Nº 150/2013, no controle da
diferença entre os valores da tarifa técnica e da tarifa usuário das concessionárias, para aferição do valor do subsídio do GDF,
visando o cumprimento dos Contratos de Concessão, na realização de estudos para o Reajuste das Tarifas Técnicas das
operadoras concessionárias, no acompanhamento dos indicadores econômicos relativos à constituição da fórmula paramétrica
prevista nos Contratos de Concessão, na realização de estudos para a Revisão das Tarifas Técnicas das operadoras
concessionárias, na prestação de contas mensal, relativos aos repasses dos subsídios dos Programas Passe para Portadores
de Necessidades Especiais - PNE e Passe Livre Estudantil - PLE, conforme Instrução Nº 91/2015, no estudo técnico-jurídico da
reestruturação da Instrução Nº 91/2015, no cumprimento quinzenal da Instrução Nº 90/2015, no que se refere aos repasses
efetuados às operadoras, no estudo técnico-jurídico da reestruturação da Instrução Nº 90/2015, no desenvolvimento de
ferramentas computacionais visando a melhoria das rotinas, na realização de estudos dos custos por quilômetro e efetivo total
das operadoras, a partir do cálculo dos coeficientes básicos de consumo e parâmetros operacionais, pelo conhecimento dos
dados operacionais e econômico-financeiros, utilizando metodologia consagrada pela literatura do setor de transportes,
conforme determinado pela Instrução Nº 151/2013, visando o cumprimento das Leis Nº 4.011/2007, Nº 30.584/2009 e Nº
12.587/2012 e Decreto Nº 27.660/2007, no acompanhamento dos dados operacionais (Demanda, Quilometragem e IPK) das
operadoras concessionárias, no cadastro no sistema TDMax Gerencial das regras de integração relativo à operação do
STPC/DF, conforme Decreto Nº 35.293/2014, no acompanhamento da operação de cadastro das novas tarifas, pela TRANSIT e
TRANSDATA, conforme tarifas publicadas no Decreto Nº 36.762/2015, na determinação da tarifa usuário média e da tarifa
técnica média por mês, das operadoras concessionárias, na realização de estudos de simulação para a passagem da operação
das cooperativas para as concessionárias, na determinação da tarifa de equilíbrio das operadoras permissionárias, no estudo
dos custos por quilômetro relativo ao transporte de estudantes carentes portadores de necessidades especiais (PNE porta a
porta), na elaboração do Plano de Ação para a efetivação da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos - CCRC,
conforme previsto na Lei Nº 4.011/2007, no gerenciamento financeiro e acompanhamento da efetivação do pagamento relativo
à operação de transporte do Expresso DF-Sul, realizado pela operadora Viação Pioneira Ltda, na construção de esboço do
modelo operacional relativo à integração tarifária tronco-alimentar do Expresso DF-Sul, realizado pela operadora Viação
Pioneira Ltda, além de estudos e participação na modelagem do novo modelo de gestão junto à Secretaria de Mobilidade.
Atividades de Planejamento e Gestão
Umas das iniciativas de ajuste no sistema de transporte público do DF foi tirar de circulação linhas pouco
utilizadas e uni-las a opções já existentes. Cinco regiões administrativas tiveram a racionalização das linhas de ônibus neste
ano. O processo, que visa diminuir a espera dos passageiros nas paradas e a aumentar a quantidade de viagens, inclusão de
itinerários semelhantes em uma única linha.
As opções tornaram-se mais confiáveis e a oferta de transporte, maior, porque os veículos ficaram concentrados
em menos rotas. A mudança levou em conta os trajetos com pouca demanda.
Verificou-se ainda, que foram realizadas às seguintes intervenções no Sistema de Transporte Público Coletivo
do DF:
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Atividade
Alteração de tabela horária, e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e tempo de percurso.
Alteração de faixa tarifária
Criação de linhas
Operacionalização de linha
Suspensão de operação de linha
Reativação de linha
Compartilhamento de linha
Visitas técnicas realizadas
Pesquisas de campo realizadas pelos técnicos lotados nas Bacias
Participação em reuniões externas
TAGs respondidos durante o ano
Quantidade de documento respondidos
Pesquisas realizadas pelo Núcleo de Monitoramento e Pesquisa
Monitoramentos Realizados
Participação em reuniões externas pelo Núcleo de Monitoramento e Pesquisa
Quantidade de documento respondidos pelo Núcleo de Monitoramento e Pesquisa
Quantidade de relatórios produzidos

2015 (Quantidades)
1392
20
15
20
45
10
90
50
14
50
1.748
860
42
102
25
22
30

Houve o Acompanhamento/execução de contrato de construção de 6 terminais de ônibus, Participação em 2
editais de licitação de construção de terminais, Participação em diversos projetos, com Expresso DF Sul, Expresso Norte,
Expresso Sudoeste, Eixo Oeste, Elaboração de projeto de estrutura de apoio a operação no terminal da Asa Norte
Segue o detalhamento de algumas das atividades realizadas:
Reforços e criações de linhas de ônibus que atendem o Jardins Mangueiral, Planaltina e Paranoá

A linha 180.2 (Jardins Mangueiral/Rodoviária do Plano Piloto) passou a operar com sete coletivos – cinco microônibus e dois convencionais. Com isso, nos dias úteis, serão 44 viagens, em vez das 29 antes programadas, e o intervalo de
tempo entre os ônibus passa de 20 para 14 minutos no horário de pico. Antes, quatro micros atendiam à linha. Esse aumento
da frota foi uma das reivindicações apresentadas por moradores do Jardins Mangueiral em encontro que aconteceu em
março, na sede da DFTrans. Após a reunião, técnicos da autarquia realizaram uma pesquisa na região a fim de atender às
demandas levantadas pelos usuários.
Quatro novas linhas circulares entraram em operação também em Planaltina. O aumento de oferta era uma
reivindicação dos moradores. As linhas serão atendidas por oito coletivos da empresa Piracicabana. Estão programadas 32
viagens para cada linha nos dias úteis e sábados, e 28 viagens aos domingos.
Os usuários de ônibus do Paranoá passaram a contar com a linha 0.784, cujo itinerário será circular entre o
Paranoá Parque, Terminal Rodoviário do Paranoá, Avenida Paranoá e hospital regional. Ao todo, são 23 viagens nos dias úteis,
16 aos sábados e 15 aos domingos. A operação é feita por um mini ônibus da Viação Pioneira.
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Três empresas assumiram 12 linhas da MCS que estavam fora de operação

As empresas Viação Marechal, São José e Urbi assumiram 12 linhas deixadas pela cooperativa MCS
Transportes — empresa responsável por oferecer condução a passageiros no Recanto das Emas, no Riacho Fundo II, na
Estrutural e no Guará. Desde 27 de maio, a companhia passou a apresentar irregularidades na prestação do serviço, chegando
à paralisação total das atividades no início deste mês. De acordo com o planejamento estruturado pelo DFTRANS, Marechal e
São José se encarregarão de cobrir as linhas Estrutural/Guará, enquanto a Urbi ficará a cargo da rota Recanto das
Emas/Riacho Fundo II.
Riacho Fundo II e Ceilândia ganham terminais de ônibus

Foi inaugurado pelo governador Rodrigo Rollemberg, o terminal de ônibus do Riacho Fundo II, que passa a
funcionar diariamente das 5h20 à 00h40 e deverá atender cerca de 40 mil pessoas. A plataforma, localizada na QS 18, é a
primeira de uma série a ser entregue à população de Brasília ainda neste ano. O local tem dez pontos de embarque e
desembarque e 40 vagas de estacionamento para os veículos de transporte público das empresas que utilizam o terminal e
atenderão em 11 linhas. Inclui ainda banheiros, lanchonetes e bicicletário (20 vagas). Os funcionários das empresas terão sala
exclusiva.
O terminal rodoviário da QNR, em Ceilândia, também começou a operar. No local, acessível para pessoas com
deficiência, há 12 boxes e vagas para 35 ônibus. A estrutura tem ainda estacionamento com 50 lugares para carros,
lanchonete, banheiros públicos e cinco salas — reservadas à administração, ao controle de operações, à fiscalização e ao
apoio para motoristas e cobradores. O espaço recebeu 40 linhas e frota de 106 veículos das empresas Marechal, Pioneira, São
José e Urbi, além da cooperativa de micro-ônibus Cootarde. Foram calculadas cerca de 690 viagens por dia.
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Novos ônibus em Sobradinho e Planaltina
Os moradores de Sobradinho e Planaltina foram beneficiados com novos ônibus nas duas regiões
administrativas. Algumas linhas circulares, atualmente operadas por cooperativas, passaram a rodar com um número maior de
veículos — com carros da Piracicabana —, e outros itinerários foram criados. Em Sobradinho, quatro linhas receberam, ao todo,
o reforço de nove veículos — seis ônibus com capacidade para 75 passageiros e três mini ônibus para 50. Além disso, três
novas linhas, com o total de oito carros, atenderam locais onde o serviço era considerado deficitário pelos moradores.
Mudanças nas Linhas de ônibus que atendem o Cruzeiro e Águas Claras

As linhas de ônibus que atendem a população do Cruzeiro passaram por mudanças. Para aprimorar o serviço,
houve a reorganização dos itinerários dos coletivos da empresa Piracicabana e ajuste da tabela de horários. A nova grade pode
ser consultada no sistema de busca do site da autarquia a partir do início das modificações. Linhas já existentes substituiram
seis que atendiam trechos semelhantes. As 128.4, 0.007, 0.024, 0.150, 0.151 e as 0.006 e 151.2 absorveram as 128.3, 0.016,
0.025, 150.1, 151.1, 151.4, respectivamente.
Já em Águas Claras, o atendimento a passageiros do sistema público de transporte coletivo foi ampliado com a
reformulação de duas linhas de ônibus operadas pela Viação Marechal, com dois micro-ônibus para cada uma. A 0.951
percorre as avenidas principais da região administrativa (Castanheiras e Araucárias), o Pistão Sul, em Taguatinga, até a
entrada da Avenida Águas Claras, e seguirá para o Areal. Os veículos que farão esse itinerário deixarão de cruzar o centro de
Taguatinga e a Avenida Vereda da Cruz (Arniqueiras), por onde circula a 0.959. A linha 959.1 foi estendida e agora passará
também pelas Avenidas Castanheiras e Araucárias, além de continuar servindo a população de Arniqueiras e do Areal.
Reestruturação de Linhas de ônibus em São Sebastião, Jardim Botânico, Riacho Fundo I, Taguatinga e Ceilândia
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Uma série de ações em São Sebastião e no Jardim Botânico foram promovidas, como a substituição de
itinerários, a ampliação de trajetos circulares e o aumento no número de viagens. Também foram criadas duas linhas,
funcionando no sistema de integração, com maior oferta ao usuário. A linha 181.3, entre São Sebastião e o Lago Sul, foi
substituída pela 181.2 — que atende a mesma região — e pela 181.4, que vai para o aeroporto. O percurso da 181.4 teve
ampliação de horários, com seis viagens extras, em um total de 40 deslocamentos por dia.
No Riacho Fundo I houve a inclusão de itinerários semelhantes em uma única linha. Como também, seis linhas
de ônibus da M Norte, em Taguatinga, e duas do setor P Norte, em Ceilândia, sofreram alterações. As mudanças representam
a racionalização dos itinerários nas duas regiões administrativas, que, por serem as mais populosas de Brasília, sofreram
modificações setorizadas. A iniciativa é mais um passo do ajuste no sistema de transporte público do DF para tirar de circulação
linhas pouco utilizadas e uni-las a opções já existentes.
Expresso Sul na W3 Sul

Foram disponibilizados aos passageiros do Expresso Sul, três linhas com destino à W3 Sul. Cada uma partirá
de um dos três terminais do sistema: Santa Maria (2303/W3 Sul), Gama (2205/W3 Sul) e Park Way (2207/Park Way/W3 Sul). A
medida é outro avanço na reorganização das linhas de ônibus em Brasília. A criação das rotas acarretou a substituição de cinco
linhas regulares com destino à Avenida W3 Sul — duas do Gama (0.202 e 202.4) e três de Santa Maria (0.252, 252.6 e 0.272).
Os veículos retirados desses itinerários foram transferidos para cobrir locais onde a necessidade é maior. As mudanças no
Expresso Sul se tornaram possíveis depois de um estudo iniciado em abril pela DFTRANS e pela empresa Pioneira.
Criadas duas linhas de ônibus para atender visitantes da Papuda

Duas linhas de ônibus foram criadas para atender moradores de Ceilândia e Samambaia que queiram visitar
detentos do Complexo Penitenciário da Papuda. A operação é às quartas e quintas-feiras, com saída às 6h10 e às 9 horas e
retorno às 15h30. A 388.2 partirá do Setor O, em Ceilândia, e a 834.1, da 1ª Avenida de Samambaia Norte.
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Publicidade de Utilidade Pública e comunicação à sociedade
Tendo em vista informar à população do DF sobre as inovações no transporte público, foram elaborados por
este DFTRANS materiais gráficos realizados juntamente com a Secretaria de Publicidade do Distrito Federal, tais como:


DFTrans promove campanha educativa para usuários do Expresso Sul

Foi promovida uma campanha de conscientização e orientação no embarque e desembarque nos terminais e
estações do Expresso Sul. A campanha visou sensibilizar o usuário a seguir algumas regras básicas de cidadania, como, por
exemplo, aguardar o desembarque antes de embarcar; respeitar as filas e as prioridades no embarque (idosos, pessoas com
deficiência, gestantes, pessoas com crianças de colo); e não cometer atos de vandalismo, como depredar ônibus, estações e
terminais. Cartazes e panfletos distribuídos por funcionários da autarquia chamaram a atenção para essas pequenas atitudes
que refletem em uma operação mais segura, confortável e ágil. Foram mais de 70 servidores do DFTrans mobilizados nesta
campanha, tratando frente a frente com os usuários nas filas de embarque do Expresso DF Sul.
 Ações de publicidade à população no ano de 2015
Mais de 50 matérias jornalísticas foram incluídas no site do DFTrans – em material produzido pela Assessoria
de Comunicação - Ascom ou pela Agência Brasília, com dados disponibilizados pela própria autarquia. Todas essas
informações têm o intuito de divulgar as ações da autarquia, melhorando a sua imagem perante a imprensa e a sociedade.
Em 2015, foram respondidas mais de 1,1 mil demandas de imprensa. Problemas e esclarecimentos de dúvidas
sobre o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), gestão de linhas de ônibus e greve foram os temas mais demandados pela
mídia em 2015.
O uso das redes sociais como o Twitter e o Facebook – que recebeu mais de 2 mil curtidas entre os dias 1º/1 e
8/12. A aproximação com o cidadão se deu tanto pelas respostas de dúvidas e sugestões quanto pelas postagens de material
produzido pela Ascom.
As dúvidas dos usuários nas redes sociais durante o ano de 2015 se concentraram nas mudanças feitas no BRT
Sul, nas racionalizações de linhas que aconteceram em diversas regiões do DF, além de dúvidas pontuais sobre o uso dos
cartões do SBA.
A assessoria mantém canal de comunicação entre os núcleos da Gerência de Planejamento e
Monitoramento/GPM sobre as alterações no STPC e disponibiliza as informações sobre as alterações em cartazes, folderes e
por meio dos totens da rodoviária do Plano Piloto.
A Ascom subsidiou a criação de materiais gráficos que foram distribuídos à população. Por conta de restrições
financeiras, esses materiais foram feitos em parceria com as empresas de ônibus que integram o Sistema Público de
Transporte Coletivo. Entre eles, cartazes e folders apresentando mudanças na operação de linhas no Gama, em Santa Maria,
no Cruzeiro, em São Sebastião, no Riacho Fundo II e no Recanto das Emas.
 Material Gráfico
o

Cartazes
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE
0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6221

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
26.000.000

218.581.019

218.455.966 197.044.818

26.000.000

218.581.019

218.455.966 197.044.818

26.000.000

218.581.019

218.455.966 197.044.818

No Exercício de 2015, o Programa Passe Livre Estudantil beneficiou, em média, 174.147 estudantes por mês.
DFTrans reforça atendimento para estudantes
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Os postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTrans) da Galeria dos Estados, do Gama, de
Sobradinho e de Taguatinga funcionam com atendimento estendido para os usuários do Passe Livre Estudantil. Os estudantes
podem buscar os serviços nessas unidades de segunda a sexta, das 7h às 19h, incluindo a unidade da Gerência de Relações
Comunitárias (GRC) que fica no térreo da Rodoviária do Plano Piloto. Os demais passageiros continuam sendo atendidos no
horário normal, das 8h às 18h. Para reforçar o acesso dos estudantes neste início de ano letivo, o DFTrans também instalou
postos provisórios nos campus da Universidade de Brasília (Ceilândia e Gama), do IESB (Ceilândia e Asa Sul) e da Unip (Asa
Sul). No campus da UnB na Asa Norte, a autarquia já possui uma agência fixa funcionando.
Formulários do Passe Estudantil disponíveis no site do DFTrans
Para facilitar o acesso ao Passe Livre Estudantil, o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans)
disponibilizou na internet, formulários para os alunos se inscreverem no benefício ou para alteração nos dados. Esses
documentos foram disponibilizados no site para agilizar o atendimento nos postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA),
já que, agora, os estudantes podem levar os dados impressos. Para acessar os documentos, basta o usuário entrar no
site www.dftrans.df.gov.br e na aba “SBA (Bilhetagem)” escolher a opção “Cartão Estudante”.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE
0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
21.000.000
21.000.000
21.000.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
80.855.028 80.658.778 75.906.453
80.855.028
80.855.028

80.658.778 75.906.453
80.658.778 75.906.453

No Exercício de 2015, a média de beneficiados por mês com o Programa Passe Livre para Portadores de
Necessidades Especiais totalizou 44.481 deficientes do Distrito Federal.

PROGRAMA: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2631 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO
PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0025 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANSPLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0076 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDFTRANS- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6010

DOTAÇÃO INICIAL
600.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0

12.392.159

679.133

679.133

593.453

12.392.159
700.000
265.000
35.770.446
35.770.446
1.575.000

679.133
0
0
30.957.901
30.957.901
1.588.000

1.575.000
350.000

1.588.000
111.667

350.000
26.352.765

111.667
25.369.911

111.667
94.240
25.238.695 21.890.036

26.352.765
78.005.370

25.369.911
58.706.611

25.238.695 21.890.036
51.623.480 48.015.940

679.133
593.453
0
0
0
0
24.672.941 24.517.167
24.672.941 24.517.167
921.045
921.045
921.045
111.667

921.045
94.240

Realização de contratações e regularizações de fornecedores de bens e serviços da Autarquia
No exercício de 2015, ocorreram regularizações nas prestações de serviços de arrecadação para
recolhimento de taxas de serviço, de fornecimento de energia elétrica para a sede da DFTRANS, para o BRT de Santa Maria e
do Gama, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de prestação de serviços de publicações no Diário Oficial do
Distrito Federal – DODF, de atos oficiais e demais matérias, de telefonia fixa e dos Correios e Telégrafos.
Foram realizados Pregões Eletrônicos para a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de recolhimento e transporte de valores das unidades do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, aquisição de
materiais de expediente, contratações de empresas especializadas no fornecimento de impressoras de Cartão Mifare e no
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fornecimento de cartões com tecnologia Mifare para utilização no SBA, contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de apoio às atividades administrativas e operacionais (Motorista Executivo, Motorista Encarregado, Secretária
Executiva, Técnico em Secretariado e Recepcionista) para atuar no âmbito das unidades orgânicas do DFTRANS, contratação
de empresa especializada para execução de serviço de Vigilância, Segurança Patrimonial, contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de apoio à comercialização de bilhetes eletrônicos e apoio às atividades operacionais
para atuar no SBA e contratação de empresa especialidade em prestação de apoio às atividades administrativas e
operacionais, contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recepção e secretariado.
As dispensas de licitação foram para a contratação de empresa especializada para execução de serviço de
publicação de avisos, extratos, editais e outros textos exigidos em lei para o atendimento de demandas da DFTRANS,
contratação emergencial de empresa especializada para execução e prestação de serviço de apoio operacional para atuar no
SBA, contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviço de Vigilância, Segurança Patrimonial e
contratação de empresa para fornecimento de RIBBON SMART CH.
Em relação ao Sistema de Tecnologia da Informação, foi celebrado contrato de serviços técnicos especializados
para a manutenção adaptativa e evolutiva em Oracles Forms, Oracles Reports e PL/SQL e administração de dados para o
Sistema de Informação de Transporte – SIT.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Durante o ano de 2015, a Ouvidoria/Gerência de Relacionamento com a comunidade - GRC da DFTRANS
esteve envolvida em trabalhos de divulgação e informação, Campanhas educativas relativas ao Transporte Público Coletivo,
informações referentes às mudanças ocorridas nas linhas do STPC/DF, nos Box de parada da Rodoviária do Plano Piloto, no
BRT Sul, pesquisas de satisfação sobre o transporte, esclarecimentos referentes à integração, bem como informação e
instrução para usuários do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, dentre outros assuntos, como a participação de
vários eventos junto à comunidade e em parceria com outros Órgãos do Governo do Distrito Federal.
No exercício de 2015, a Ouvidoria da DFTRANS recebeu o total de 3.230 reclamações, número bastante
reduzido em relação à meta estipulada pelo PPA-2012-2015 que estimou em 6.000 reclamações.
Em relação à implantação dos Centros de Controle de Operacão – CCO’s com objetivo de monitorar a frota pelo
Poder Público, o edital 01/2011 da Secretaria de Transporte possuía cláusula que fazia que a nova frota de ônibus tivesse
equipamentos de rastreamento de frota e que os operadores montassem Centros de Controle de Operação. O edital,
entretanto, não previa um ambiente integrado de informações. Assim, os cinco concessionários montaram cinco CCO’s
diferentes.
Para o Poder Público gerir o sistema e distribuir informações aos passageiros era necessário um ambiente que
trabalhasse estas informações conjuntamente. Foi desenvolvido o conceito de Centro de Supervisão Operacional (CSO), onde
o DFTRANS passaria a monitorar os níveis de serviço e grandes eventos enquanto que os operadores controlariam a operação
em seus CCO’s. Os dados de cada veículo seriam enviados diretamente para o CSO.
Entre meados de 2013 e início de 2014 funcionou no DFTRANS um ambiente de testes de conceito para o tal
ambiente. No fim de 2013 a frota monitorada era de 15%. Em janeiro e fevereiro de 2014 chegou a 30%. Como era ambiente de
testes, foi desativado e iniciou-se processo licitatório. Devido ao ano eleitoral e troca de gestores em 2014 não foi concluída a
aquisição, levando a zero a frota monitorada pelo Poder Público, apesar dos concessionários manterem seus CCO’s,
controlando cerca de 80% da frota rodante do Distrito Federal.
No início de 2015, foram propostas diversas possibilidades de implantação do CSO e efetivação. As ações não
foram efetivadas, mantendo em zero a frota monitorada pelo Poder Público.
No fim de 2015, foram propostas diversas possibilidades de implantação de CSO para o ano de 2016. A
implantação imediata permite que já se teste conceitos, procedimentos e verifique o nível de conformidade dos operadores.
Para a implantação definitiva há termo de referência (que pode ser revisto). Há outras possibilidades como
recebimento e adaptação do CCO do BRT Sul, acordo com operadores para que uniformizem suas soluções e desenvolvimento
próprio. Cada um dos cenários tem riscos e oportunidades que podem ser apresentados a qualquer tempo.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
1. Principais Realizações em 2015
Dentre as principais realizações por parte da autarquia em 2015, podemos citar as Reestruturações
Organizacionais com vistas a atender os decretos de redução de despesas gerais e de pessoal; o Início da Cobrança na
Operação do Expresso DF Sul; e a Assunção de Algumas Linhas pelas Empresas do Serviço Básico/Nova Licitação. Somam-se
a estes projetos as atividades rotineiras da DFTRANS, que incluem principalmente o processo constante de revisão das linhas
que constituem o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.
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2. Dificuldades Encontradas e Problemas que Interferiram na Execução dos Programas
As principais dificuldades encontradas estão relacionadas à insuficiência de recursos financeiros para o repasse
aos operadores do sistema e execução de projetos específicos e atividades das áreas meio e fim da autarquia. Este problema –
comum a todos os órgãos do Governo do Distrito Federal em um exercício de grandes dificuldades financeiras – ocasionou
atrasos nos repasses ao longo do ano referentes aos valores diários e gratuidades para os operadores do STPC/DF.
Inviabilizou também o desenvolvimento de projetos específicos dependentes de recursos financeiros, bem como impediu uma
melhoria das instalações físicas da Autarquia.
Além da insuficiência de recursos financeiros, pode-se citar a quantidade reduzida de recursos humanos que
laboram na autarquia; as limitações em relação ao espaço físico, que muitas vezes não obedecem aos requisitos de segurança
do trabalho, falta de manutenção constante do edifício, qualidade da água e falta de espaço físico para determinadas áreas; e a
estrutura de sistemas de tecnologia da informação e comunicação, que apresenta algumas deficiências que limitam o
desempenho das atividades do órgão, a exemplo de alguns sistemas e da infraestrutura de tecnologia da informação.
3. Perspectivas para 2016
A DFTRANS espera seguir com um Planejamento Institucional e do Sistema de Transporte do DF em
consonância com as diretrizes do governo e da SEMOB, exercendo sua competência de Autarquia responsável pelo
gerenciamento do sistema de transporte público do Distrito Federal no ano de 2016. Com todos os ônibus da nova frota em
circulação, e agora, o BRT Sul, espera-se concretizar melhorias na qualidade do transporte urbano do DF, analisando as
demandas da população e realizando otimizações para promover uma vida melhor a todos os cidadãos do Distrito Federal.
Para 2016 foram definidos alguns projetos prioritários cujos esforços serão despendidos por parte da autarquia,
sendo estabelecidos como principais – assumidos como compromissos junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
do Distrito Federal-SEPLAG/DF – a Implantação do Centro de Controle Operacional – CCO, Implantação e Manutenção de
Abrigos, Implantação do Bilhete Único, Padronização do Modelo Econômico-Financeiro para o Cálculo da Tarifa Técnica,
Adequação da Rede do STPC/DF conforme previsto no Edital de Licitação ST 01/2011, Modernização do Sistema de
Bilhetagem Automática e a Revisão das Gratuidades no STPC, devendo ser realizado também o acompanhamento mensal dos
indicadores de desempenho do STPC/DF.
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19.3. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF é uma autarquia integrante da
estrutura administrativa do Distrito Federal e do Sistema Rodoviário Nacional e do Sistema Nacional do Trânsito, com
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, de acordo com o Decreto nº 36.236 de
01/01/2015 foi vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal.
Conforme o Decreto nº. 36.044, de 21 de novembro de 2014, que institui o Regimento Interno do DER-DF, e tem
por finalidade:
I - proporcionar a infraestrutura viária adequada para o deslocamento de veículos, pessoas e animais no SRDF;
II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio;
III - promover segurança e fluidez do trânsito e conforto dos usuários do SRDF;
IV - contribuir para a educação no trânsito; e
V - cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, e suas alterações.
Para o cumprimento de suas finalidades, compete ao DER/DF:
I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a
manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF;
II - implementar ou supervisionar a execução das políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo Governo
do Distrito Federal - GDF;
III - executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias
federais e em Estados e Municípios do Entorno;
IV - providenciar para que o SRDF se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema
Rodoviário Nacional;
V - manter entendimentos e colaborar com os órgãos e entidades rodoviários do Governo Federal, dos Estados
e Municípios do Entorno do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz
respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional;
VI - assistir tecnicamente e com equipamentos às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das
rodovias do SRDF, de acordo com a política do Governo do Distrito Federal;
VII - executar a política de tráfego e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e nas rodovias
federais delegadas;
VIII - desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização
de vias e obras de engenharia;
IX - elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua
circunscrição;
X - administrar o SRDF, mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágio, taxas de utilização e
contribuição de melhoria, execução de servidões, controle de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticar atos inerentes
ao poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego no âmbito de sua circunscrição;
XI - administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial,
concessão de licença, cobrança do preço público, de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos
inerentes à sua ocupação e desocupação;
XII - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito;
XIII - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas
rodovias do SRDF;
XIV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
XV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
XVI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de
trânsito;
XVII - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro – CTB;
XVIII - arrecadar valores provenientes de estada e/ou remoção de veículos e objetos, emissão de autorização
especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos e para eventos e
manifestações coletivas que possam ter interferência no fluxo e na segurança do SRDF;
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XIX - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;
XXI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua
carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos e entidades ambientais, quando solicitado;
XXII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e
compensação de multas impostas na área de sua circunscrição, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à
celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e
XXIII - executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

70

279

101

601

1051

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

09

-

06

-

15

Órgãos do GDF

02

-

07

09

01

-

-

-

01

Estagiários

-

61

-

-

61

Menor Aprendiz

-

19

-

-

19

Subtotal (Força de Trabalho)

80

361

107

608

1156

(-) Cedidos para outros órgãos

03

12

22

06

43

77

349

85

602

1113

Requisitados

Órgãos do Governo Federal

Outros

Total Geral
(Posição em 31/12/2015)

Aposentadoria
Possui requisitos para se aposentar em 2015

Aposentaram em 2015

Analista de Atividades Rodoviárias

5

-

Técnico de Atividades Rodoviárias

70

29

Agente de Atividades Rodoviárias

20

13

Agente de Trânsito

1

1

TOTAL
(Posição em 31/12/2015)

96

43

Cargo

A área da Gerência de Pessoal e de Capacitação, GEPEC promoveu, de 1º de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015, a capacitação de servidores com cursos em diversas áreas de interesse, o que resultou no seguinte
quantitativo: 247 servidores alcançados e R$ 26.000,00 gastos para esta capacitação.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a
partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
0003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO
PILOTO
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO
TRANSPORTE
0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO
TRANSPORTE--DISTRITO FEDERAL
1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

2.450.000

2.450.000

2.345.500

1.781.500

2.450.000

2.450.000

2.345.500

1.781.500

150.000

7.620.792

2.476.607

1.637.839

150.000

7.620.792

2.476.607

1.637.839

45.087.996

30.912.076

17.317.435

16.560.850
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AÇÃO/SUBTÍTULO
1199 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E
MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

45.087.996

30.851.076

17.317.435

16.560.850

17.181.818

25.670.517

4.360.532

3.167.700

0013 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DERPLANO PILOTO
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

17.181.818

25.670.517

4.360.532

3.167.700

950.000

1.827.163

1.811.640

1.811.640

0001 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DERPLANO PILOTO
3205 - REMANEJAMENTO DE REDE

950.000

1.827.163

1.811.640

1.811.640

100.000

118.231

117.519

102.163

0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO
DER - AGUA/ESGOTO/TELEFONIA/ELETRICA-DISTRITO FEDERAL
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

100.000

118.231

117.519

102.163

500.000

55.900

55.900

55.900

9549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO RODOVIASPLANO PILOTO
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

500.000

55.900

55.900

55.900

4.330.000

5.442.996

5.068.450

4.867.770

4.330.000

5.442.996

5.068.450

4.867.770

3.780.000

7.148.150

7.145.590

7.145.590

3.780.000

7.148.150

7.145.590

7.145.590

100.000

66.435

66.435

66.435

100.000

66.435

66.435

66.435

900.000

318.330

295.508

245.858

750.000

305.500

282.678

233.028

12.830

12.830
41.061.115

12.830
37.443.244

0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DFPLANO PILOTO
4195 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL
0001 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERALDER-DISTRITO FEDERAL
4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
RODOVIÁRIAS
0001 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0006 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO
7904 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE
PÚBLICA DER- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6216

150.000
439.137.633

404.480.590

No exercício de 2015, o DER/DF atuou de acordo com as diretrizes governamentais, sendo o responsável pela
administração de uma expressiva carteira de obras de construção totalizando, 16 contratos de obras, projetos rodoviários e
serviços de engenharia administrados ao mesmo tempo.
O Órgão é responsável por 1.015 km de rodovias distritais pavimentadas, conforme dados constantes do
(SRDF) de 2015, e por uma malha rodoviária total de 1.913 km, e não somente em termos de obras, serviços de expansão ou
recuperação, pois lhe cabe ainda, contribuir para a educação no trânsito, zelar pela segurança viária, julgar infrações de trânsito
e aplicar penalidades.
Cabe-lhe também, eliminar os pontos considerados “críticos” de forma a possibilitar a melhoria operacional e
promover a fluidez do trânsito; com economia, conforto e principalmente, a segurança dos usuários do SRDF.
A Lei Orçamentária Anual nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014, publicada no DODF nº 274 – Suplemento C, de
31/12/2014, aprovou, para o DER/DF, no exercício de 2015, recursos no valor de R$ 630.926.799,00. Em face das alterações
orçamentárias ocorridas durante o ano, a despesa autorizada até 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 632.872.799,50, o valor
total empenhado foi de R$ 265.965.434,79 e o liquidado foi de R$ 259.336.206,58.
Os programas temáticos de maior atuação do DER/DF são os seguintes: 6216 - Transporte Integrado e
Mobilidade e o 6215 – Trânsito Seguro.
O primeiro tem por objetivo geral melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do
Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente, sendo o objetivo principal a
implantação de uma nova concepção operacional para o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, com
ênfase nos corredores de transportes, foi concebido com base em sete objetivos específicos, sendo o de número quatro de
responsabilidade direta do DER/DF, que é o de Garantir o deslocamento, a fluidez do tráfego, a mobilidade e a segurança
viária, mediante a modernização e a manutenção da infraestrutura do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, incluindo, em
2015, ações de adequação, melhoramento, aumento de capacidade nas rodovias, duplicação e restaurações. Em elaboração
diversas obras nas Rodovias: DF-463, DF-480, VC-533, DF-440, DF-035 e no Eixo Norte com a implantação do Trevo de
Triagem Norte. Em elaboração diversos projetos Executivos de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do
Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros denominados Corredor Eixo Norte e Corredor Eixo Sudoeste. Elaboração de
Projetos Básico de Engenharia para pavimentação da DF-206 concluída. Elaboração de Projeto Executivo para Duplicação da
DF-250 concluída, restando o último pagamento inserido em Reconhecimento de Dívida. Início da consultoria em engenharia
para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para
implantação do Anel Viário.
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O segundo programa temático tem ênfase nas ações orçamentárias de responsabilidade do DER/DF, com
objetivo de reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o
Trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.
Os programas temáticos são avaliados e monitorados periodicamente.
Os investimentos e obras realizados durante estes últimos anos vêm sendo direcionados, principalmente ao
atendimento dos Programas de Governo 6216 - Transporte Integrado e Mobilidade 6215 – Trânsito Seguro, na realização
concreta de suas ações e respectivas metas, e na execução de serviços prestados diretamente pelos Distritos Rodoviários, que
contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando realizar várias atividades como:
construção, conservação e manutenção de rodovias; além de fiscalizar a execução das obras contratadas, respeitando o meio
ambiente na programação e execução dos projetos, promovendo estudos, pesquisas e inovação tecnológica como fatores de
qualidade das ações de engenharia e segurança rodoviária.
As prioridades e metas do DER/DF em 2015 foram decorrentes da programação estabelecida no PPA 20122015, LDO/2015, LOA/2015, e das diretrizes internas do Departamento. As realizações constam do Relatório das Ações
Programadas para Execução do 6º Bimestre/2015, no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

Objetivo Específico: 004 – Garantir o deslocamento, a fluidez do tráfego e a segurança viária mediante a
modernização e a manutenção da infraestrutura do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

Indicadores:
Desejado Em
Denominação do indicador
Índice de acidentes fatais em
rodovias / 10.000 veículos
Expansão das faixas de
921
rolamento pavimentadas
Índice de malha rodoviária
pavimentada em estado ótimo
923
ou bom/total da malha
pavimentada
Índice de malha viária
sinalizada em bom ou ótimo
924
estado/total da malha viária
pavimentada
920

Índice
mais
Recente

Apurado
em

Coeficiente
/10.000

1,69

31/12/2010

Anual

km

2.084

31/12/2010

Anual

%

48

31/12/2010

Anual

%

48

31/12/2010

Anual

Unidade de
Medida

Periodicidade
Resultado
da Apuração

2012

2013

2014

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

1,65
1,25
2.104
2.534

1,60
1,19
2.134
2.782

1,55
1,50
1,07 0,79(*)
2.164 2.194
2.706 2.735(**

Desejado

53

58

63

68

Alcançado

53

44

56

45

Desejado

53

58

63

68

Alcançado

53

63

65

58(***)

2015

Fonte da
Informação
DER/DF
DER/DF
DER/DF

DER/DF

Obs.: Todos os indicadores são parciais considerando que foram apurados tendo por base as realizações até o
final de dezembro/2015. O índice de acidentes fatais em rodovias/10.000 veículos tem por base os dados retirados do Anuário
Estatístico do DETRAN-DF, posição dezembro/2015 (versão prévia).
(*)

Índice de acidentes fatais em rodovias / 10.000 veículos apurado até dezembro de 2015 = Nº de acidentes fatais: 128 acidentes com óbitos x
10.000/Frota de Veículos (1.622.396).

(**)

Expansão das faixas de rolamento pavimentadas: Deve-se considerar que as obras de Implantação da Marginal da Rodovia da DF-480, Contrato nº
46/2014; de Adequação da Capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), trecho DF001 e a DF-150 ao entroncamento com a DF-007 (Ligação TortoColorado), Lotes 1 e 2, Contratos nº 18/2014 e nº 21/2014; de Implantação do Trevo de Triagem Norte, Contrato nº 25/2014; de Duplicação da DF463, Contrato nº 043/2014, Pavimentação da VC-533, Contrato nº 39/2013, ainda estão em andamento e somente serão computadas, alterando o
resultado deste indicador, somente quando estiverem totalmente concluídas e entregues. Sendo assim, informamos que estas obras ainda não foram
consideradas no respectivo índice.
(***) Este indicador reflete a média do estado de conservação da “Sinalização Horizontal em ótimo e bom” e da “Sinalização Vertical em ótimo e bom” estado,
apurado até dezembro de 2015.

Este “Programa de Governo” tem por objetivo promover a construção, ampliação, restauração e pavimentação
da capacidade das rodovias das obras de artes especiais (passarelas, viadutos e pontes), aprimorando a segurança viária,
oferecendo meios alternativos de transportes e de tecnologias inovadoras, reduzindo o tempo de percurso e acidentes de
trânsito.
No decorrer do exercício de 2015, algumas ações/subtítulos foram canceladas tendo por base a Alteração da
Programação da Unidade Executiva, cancelamento de dotação orçamentária, cuja origem está vinculada as Leis Distritais e
Decretos, relacionados neste Relatório de Atividades de 2015.
A seguir são apresentadas as informações dos projetos que estavam em andamento ou foram finalizados em
2015.
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Restauração da DF – 035 (EPCV)
População da RA XXVII: 25.335 hab – Execução das obras de
restauração da rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a
DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT) com extensão
aproximada de 4,0 km, incluindo serviços de sinalização horizontal.

Restauração da DF- 440 Trecho entre a DF-263 e BR 020 – Lote01
População das RA´s V, XXVI e XXVII: 221.522 hab – Execução das
obras de restauração da rodovia DF-440, no trecho compreendido entre a
VC-263 e BR 020 próximo à Sobradinho), do km 15,4 ao km 21,1,
denominado Lote 01. Extensão de 5,7 km.

Pavimentação VC-533, ligação de Brazlândia a Padre Lúcio
Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da
rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho
compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural
Padre Lúcio).

Duplicação da DF-463
Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463,
adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais
Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. População da
RA´s XVII e XV 123.455 hab.

Execução de Ciclovia na Vila Basevi
Execução da obra de revestimento da ciclovia, trecho entre a
DF-001 e a Vila Basevi com extensão de 1.462 m e largura de 3,00
m com sinalização vertical e horizontal. População da RA XXVI:
98.700 hab.
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Implantação da marginal da DF-480
Execução das obras de implantação da marginal da rodovia
DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, com extensão de 6.001,24
m, compreendendo eixo principal e acessos. População das RA´s II
e XIII – 256.851 hab.

Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Norte - Reabilitação,
melhoramento e adequação de capacidade da Rodovia DF-003
(EPIA), Trecho Entre a DF-001 E a DF-150 AO Entroncamento
com a DF-007 (Ligação torto-colorado)
Execução de obras de reabilitação de pavimento com
melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003
(EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007
(Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação TortoColorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do
Edital de Concorrência nº 04/2013. População da RA V: 63.050 hab.
Serviços de Sondagem nas Rodovias DF-001, DF-095, VC-533 e
DF-047
Execução de sondagem na Rodovia DF-001, DF-095 e VC 533, no trecho: proximidades da Escola Fazendária (ESAF), Posto
BPRv e Ponte Córrego Monjolo, respectivamente, e DF-047, no
trecho: entre a intersecção das rodovias DF-025 (EPDB) com a DF047 (EPAR) e a ponte no córrego Riacho Fundo (sentido
Brasília/Aeroporto/ Brasília).

ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à
implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros
entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto –
Corredor Eixo Norte
Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados
à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre
as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo
Norte. Realizados os Estudos Geológicos, Geotécnico e Ambiental.
População das RA’s I, V, VI e XXVI: 563.648 hab.
Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA,
destinado ao corredor eixo sudoeste
Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA,
destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de
passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I
e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto –
Corredor Eixo Sudoeste. Realizados o Relatório de Coordenação;
Projeto Básico Geométrico:; Projeto Básico de Terraplenagem;
Projeto Básico dos Sistemas ITS; Projeto Básico de Interferências e
Projeto Básico de Estações Terminais e Garagens. População das
RA’s I, III, VIII, XII, XV, XVII, XXI: 896.378 hab.
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Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF-206 E DA DF170
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para
Pavimentação das Rodovias: DF-206 – no trecho compreendido do
entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF-180 ao
entroncamento com a rodovia DF-170, incluindo-se o segmento no
Estado de Goiás, numa extensão total aproximada de 19,5 km e na
DF-170 – no trecho compreendido do entroncamento com a rodovia
DF-206 ao entroncamento com a rodovia DF-001 (EPCT), numa
extensão de 10,5 km. População da RA IV: 50.490 hab.
Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação
da DF-250
Elaboração de projeto executivo de engenharia para
duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do
entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o
acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3
km. População da RA XXVIII: 59.772 hab.

Consultoria em Engenharia
Elaboração dos Projetos básico e Executivo para Implantação
do Anel Viário do Distrito Federal.
Contratação de empresa de consultoria em engenharia para
análise e adequações nos produtos oriundos do contrato nº
040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para
implantação do Anel Viário do Distrito Federal. Realizados: 1) EIA; 2)
RIMA; e 3) Caderno de Respostas em atendimento a Informação
Técnica nº 400.000.051/2014 – SULFI/IBRAM.

Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DERDF
Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Planalto Central ( DF e Goiás).

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1025

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL
Aquisição de Massa Asfáltica
Contratação de empresa especializada para fornecimento
parcelado de 11.622 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente – CBUQ para atender às demandas de tapa buracos,
recapeamento asfáltico e pavimentação.
Prestação de Serviços
Prestação dos serviços especializados de conservação,
limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos
Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a
supervisão do DER/DF
supervisão do DER/DF.

Aquisição e Aplicação de Emulsão Asfáltica
Fornecimento parcelado de 100 toneladas de emulsão asfáltica para imprimação, fabricação produto ecológico,
diluição através de água. Não houve utilização de solventes e nem produtos químicos, tais como derivados de petróleo.
Fornecimento de Emulsão Asfáltica
Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de ruptura média, tipo RM-1C e 100
toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.
Remoção de Engenhos Publicitários e Ocupações Irregulares das Faixas de Domínio das Rodovias do DF e da RIDE
Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio
das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE. No último
bimestre de 2015 foram apreendidos/recolhidos 05 outdoors, 3375 faixas, 586 banners, 359 placas, 30 barracas e 15 produtos
comercializados à margem da rodovia.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6215 - TRÂNSITO SEGURO
AÇÃO/SUBTÍTULO
2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO
0001 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER - DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
0001 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM
RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL
0004 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL
2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO
0001 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DERSOBRADINHO
4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA
0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-EM
AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL
4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS
DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL
TOTAL PROGRAMA 6215
(Posição: Até 31/12/2015)

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

2.500.000

1.156.603

1.156.603

1.156.603

2.500.000

1.156.603

1.156.603

1.156.603

26.765.000

26.593.911

26.423.476

25.321.663

20.265.000

23.243.876

23.103.189

22.087.728

5.500.000

3.350.035

3.320.287

3.233.935

650.000

206.000

177.223

177.223

650.000

206.000

177.223

177.223

2.480.000

1.566.220

1.566.220

1.566.220

2.480.000

1.566.220

1.566.220

1.566.220

1.400.000

1.257.942

1.257.942

1.257.942

1.400.000
36.295.000

1.257.942
30.780.676

1.257.942
30.581.464

1.257.942
29.479.651
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Campanhas Educativas de Trânsito
Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas
educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros,
livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços
gráficos.
Continuidade da campanha “paz e cidadania no trânsito”, com o
intuito de conscientizar todos os usuários do trânsito de nossa cidade,
realizando visitas as Regiões Administrativas atingindo cerca de 2.650
pessoas.
Policiamento e Fiscalização de Trânsito
Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários
ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos
eletrônicos em pontos definidos consistindo em elaboração de inventário,
registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com
expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de
Infração/Notificação (AI/N).

Locação de Equipamentos de Rádio Comunicação
Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema
troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para
Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito
da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

Processamento Eletrônico de Multas, Engenharia de Tráfego,
Educação de Trânsito, Fiscalização de Trânsito Estatística de
Acidentes de Trânsito e Monitoramento Aéreo
Convênio com objetivo de reduzir os níveis de acidentes nas vias
urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os
convenentes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito,
nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem
assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades:
Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito,
Estatística e Monitoramento Aéreo.

Fiscalização Policial nas Rodovias do Sistema Rodoviário do DF, sob
Circunscrição do DER/DF
Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito
Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob
circunscrição do DER/DF.
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Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade
Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade –
SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de
conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do
tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação
interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito
(on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha
de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais
funções afins à autarquia.

Monitoramento e Gestão das Informações de Tráfego
Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações
de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual
através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no
Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser
elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem
volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório
individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando
medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma
Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito Do DER-DF
Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas
nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa
a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a
promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o
Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental 1.725
crianças e 143 professores que participaram das ações de educação que
o DER/DF promove. Alunos de 9 escolas visitaram e receberam palestras
do corpo técnico do DER
Manutenção da Sinalização Semafórica
Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos do Sistema
Semafórico do DER-DF
Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos
equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos
pontos do Distrito Federal.

Implantação de Sinalização
Fornecimento, Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de
Painéis de Mensagens Móveis
Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de
painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos
usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às
necessidades do DER/DF. : Quantidade de equipamentos operando: 18
painéis.
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Manutenção de Sinalização
Fornecimento, Aterramento e Instalação de Equipamento
Do Tipo NO-BREAK
Fornecimento, aterramento e instalação de 20 equipamentos
do tipo no-break, destinados a atender os cruzamentos semafóricos
em vias urbanas do DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e
todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços.

1.1. Realizações por Administração Direta
1.1.1. Obras e Serviços de Engenharia realizadas pelos Distritos Rodoviários:
O DER executou, até 31 de dezembro de 2015, diversos serviços e obras como pavimentação, terraplenagem,
implantação de meios fios, acessos, retornos e as demais obras pertinentes à conservação e manutenção das rodovias do
Distrito Federal e entorno para promover a segurança no tráfego. Executou serviços de sinalização horizontal e vertical, que
consiste respectivamente na execução de marcas viárias no pavimento de acordo com projeto do DER/DF e a instalação de
placas, sinais destinados a regulamentação, advertência, informação e educação e, marcos quilométricos.
Foram executados serviços diretamente pelos cinco Distritos Rodoviários (DRs) que contam com pessoal
especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando desenvolver uma atuação descentralizada com frentes de
serviços de conservação, restauração, melhoramento, construção, sinalização, urbanização e obras complementares em
rodovias e faixas de domínio, identificação das necessidades de recursos humanos, equipamentos e materiais necessários às
suas atividades e estudo das medidas que possam contribuir para o aprimoramento técnico e a redução de custos de obras e
serviços; realizar coordenar e promover a fiscalização de serviços contratados de construção, conservação, sinalização e
melhoramentos das rodovias.
Serviços prestados pelos Distritos Rodoviários:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Grupo de Serviços
Terraplenagem
Pavimentação
Drenagem e Obras de Artes Correntes
Serviços Diversos
Sinalização
Topografia
Fornecimento de Materiais Diversos
Horas de Equipamento
Horas de mão-de-obra
Total
(Posição: Até novembro/2015)
Fonte: Superintendência de Obras do DER/DF

Valores
9.686.869,44
3.333.380,38
450.286,63
5.129.928,70
222.251,43
1.947.816,81
82.890,32
3.685.901,36
4.030.941,11
28.570.266,18

1.1.2. Obras e Serviços realizados pela Superintendência de Operações, durante o ano de 2015:
Item

Restauração

Outros

Discriminação
Fornecimento de massa asfáltica
(pré-misturado a frio)
Fornecimento de emulsão asfáltica
Placas de sinalização perfazendo 3.668 unidades
Sinalização horizontal
Subtotal
Serviços de reformas, reparos e pequenas obras civis
Serviços de pintura de imóveis e artefatos diversos
Serviços de beneficiamento de madeira
Serviços de confecção, reparo e reforma de artefatos de madeira
Subtotal
Total Geral

Quantidade

Unidade

Valor

594
19,2
2.679,51
78.135

m³
T
m²
m²
4.540,870,88

103.635,18
27.104,82
1.082.361,23
3.327.769,65

R$

176.637,19
10.110,00
2.767,84
73.822,22
R$

263.337,25

R$

4.804.208,13

(Posição: Até 31/12/2015)
Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF
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1.1.3. Ocupação de Faixa de Domínio
O monitoramento e a fiscalização da ocupação das Faixas de Domínio das Vias e Rodovias integrantes do
SRDF estão resumidos no quadro a seguir.
Renovações de licenças realizadas
Tipo de Ocupação

1º Quadrimestre

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

Total

Quiosques, Trailers e/ou Similares

25

60

46

131

Engenhos Publicitários

136

186

164

486

Área para eventos, Estacionamento e Material de Construção

3

7

2

12

Placa de Localização

1

0

0

1

165

253

212

630

Total

Licenças novas concedidas / Regularização de ocupações em rodovias do SRDF
Tipo de Ocupação

1º Quadrimestre

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

Total

Quiosques, Trailers e/ou Similares

1

0

2

3

Totem de Posto de Combustível

0

3

6

9

Ícone de Divulgação

0

0

1

1

Total

1

3

9

13

1º Quadrimestre

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

Total

Vistoria

211

307

297

815

Fiscalização

46

71

49

166

Notificação

51

114

16

181

Embargo

8

4

15

27

Apreensão/Remoção

6

12

33

51

Levantamento

51

2

1

54

373

510

411

1294

Fiscalizações de Faixas de Domínio
Relatório

Total
(Posição: Até 31/12/2015)
Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

Arrecadação da Faixa de Domínio por Serviço
Arrecadação Faixa de Domínio por Serviço
Ocupações de Faixa de Domínio

1º Quadrimestre

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

Total

R$ 1.051.503,54

R$ 1.244.368,95

R$ 1.305.787,27

R$ 3.601.659,76

Taxas de Vistoria

R$ 2.932,09

R$ 6.672,16

R$ 6.083,44

R$ 15.687,69

Taxas de Análise de Projetos

R$ 1.393,28

R$ 3.328,24

R$ 5.547,45

R$ 10.268,97

Taxas de Confrontação de Limites

R$ 3.660,24

R$ 5.947,89

R$ 8.235,54

R$17.843,67

R$ 305,33

R$ 11.884,72

R$ 33.608,32

R$ 45.798,37

R$ 1.059.794,48

R$ 1.272.201,96

R$ 1.359.262,02

R$ 3.691.258,46

Materiais Apreendidos
Total Arrecadado

1.1.4. Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária
No exercício de 2015, o DER/DF desenvolveu vários levantamentos, Estudos e Projetos Rodoviários tais como:
Implantação e Pavimentação; Restauração, Duplicação, Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA)
do Planalto Central (DF e Goiás). Obras de Arte Especiais – OAE´s, Interseções e Acessos, Adequação de Capacidade
compreendendo os alargamentos, adequação da geometria nas interseções e acessos; vias marginais, sinalização, além dos
projetos civis de Arquitetura e reforma de edificações.
A Diretoria de Estudos e Projetos apresenta, a seguir, por tipo de atividade, o que foi efetuado em 2015:
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Relatório das Atividades da GEPRO
Serviço

Descrição
BRT - Sudoeste (instalações hidráulicas, incendia, sinalização, etc.) das estações
Quinta Análise dos oito subtrechos (1, 2, 3, 5, 6, 7, B e C) do Projeto Executivo de Drenagem do BRT – Corredor Eixo
Norte do DF.
Análise e Parecer da Drenagem da Ligação Torto/Colorado.
Análise do Projeto de Drenagem da DF-250, Interseções: DF-001 e DF-015, DF-015 com a Avenida Paranoá e acesso a
Sobradinho dos Melos.
Análise do Projeto de Engenharia para Adequação da DF-463, do Bairro Mangueiral em São Sebastião/DF,
Análise da drenagem pluvial do Condomínio Santa Bárbara, localizado na DF-140, km 2,5.
Análises dos projetos de Arquitetura e Paisagismo – BRT Norte e Sudoeste
Parecer - Inspeção predial dos Batalhões de policiamento rodoviário – BPRv
Análise – Compensações ambiental e florestal BR-020 e DF-150
Viaduto Nova Esperança OAE-04
Passarelas Pedestre Estação Universidade de Brasília
Ponte Ribeirão Sobradinho OAE-15
Viaduto Ligação EPVB/ EPNB
Viaduto Entrada de Sobradinho OEA-14
Ampliação Ponte NORTE/SUL Córrego V. Pires

Análise e Parecer

Trincheira Ligação Bernardo Saião EPNB
Trincheira Retorno Linha Férrea
Trincheira Retorno EPNB/ NASA
Viaduto Ligação EPVP/ EPNB
Viaduto sobre Linha Férrea FCA
Trincheira Saída Riacho Fundo II
Viaduto Retorno Parque Riacho Fundo alça A/B
Ponte Ribeirão Cafuringa
Ponte Ribeirão Mestre Darmas
Trincheira Acesso Planaltina
Trincheira Retorno 01,02, Q18 BR-020
Trincheira Retorno Nova Petrópolis BR-020
Acesso DF-001 Balão Colorado OAE 5/6/7 Acesso DF-001 Balão Colorado OAE 8/9
Ampliação Ponte DF-230 Córrego Pipiripau
Estações Passarelas 16/17/18
Obras ampliação Laboratório Solos/Asfalto
Análise e parecer do Projeto Geométrico do BRT Sudoeste
Cadastrar passarelas vistoriadas em janeiro no SIDER

Cadastro

Cadastrar passarelas do BRT e também passarelas/ pontes, viadutos vistoriadas de fevereiro a setembro

Curso

Curso de conservação de Obras Publica 240 h (1 dia por semana)
Estudos realizados com vistas ao dimensionamento de bacia de detenção com tubos PEAD da Tigre para a Rodovia VC533

Estudo

Estudos Hidrológicos de grandes bacias hidrográficas pelos métodos SOIL CONSERVATION SERVICE E VEN TE
CHOW

Instrumentação

Na ponte da DF-459 (inclinometro, extensometro)

Laudo

Interdição da VC-407

Projeto

Drenagem e Sinalização da DF-047
Modelagem da ponte da VC-533 (SAP)
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Relatório das Atividades da GEPRO
Memoria da Ponte DF-085
Posto de Lavagem do Park Rodoviário
Elaboração de projetos básico de 6 passarela de pedestre na DF-085
Elaboração de projetos básicos de passarela de pedestre na DF-003
Elaboração de projetos de estrutura da parede de contenção da DF-459
Elaboração de projetos de estrutura da parede de contenção da DF-079
Projeto de passagem de fauna na DF-131
Projeto de estrutura metálica para Ciclovias DF-085 (3 locais)
Passarelas da DF-085 (restauração)
Caixa deparadora de sólidos
Prédio da GECOP (Instalação elétrica, hidrossanitárias e estrutural – Desenhos)
Dimensionamento da altura e do vão da ponte na Rodovia DF-131
Estudo viabilidade de implantação do Edifício Sede
Projeto Praça de Convivência Edifício Sede
Projeto Entrada Edifício Sede e sanitários Térreo
Projeto ciclovia Transitolândia
Layout - mobiliário Laboratório – Parque Rodoviário
Projeto Acostamento ciclável DF-035
Projeto reforma Bloco GEMEQ/Motoristas
Projeto reforma Copa/Sanitário SUOPER – Parque Rodoviário
Layout sala SUAFIN
Detalhamento Cabo de Passagem de Fauna – DIMAM
Projeto Arquitetônico GECOP – Parque Rodoviário
Projeto Ampliação e Reforma Transitolândia
Plantas para representação de áreas da SUTRAN no DER
Memória de cálculo Alambrado 2/3 Distritos
Prova de carga

Ensaio de prova de carga dinâmica na DF-459
Relatório das OAE's para a Coordenação de Planejamento - COPLAN
Relatório Descritivo da Caixa de Retenção de Líquidos Perigosos para implantação na VC-533.

Relatório

Elaboração do termo de Referência para Drenagem Pluvial para os acessos às escolas.
Relatório tem por finalidade atender ao ofício SISGED nº 6909/2014, da Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, de 07 de novembro de 2014, que solicita regularização no sistema de
drenagem pluvial no Córrego do Valo e, também, o Ofício nº 152/2013 da Unidade Especial de Gerenciamento do
Programa – UEGP, referentes às Condicionantes, Exigências e Restrições da Licença de Operação nº 045/13 de 22 de
agosto de 2013.
IBRAN - VC-533
ADASA (Lançamentos)
ADASA (TTN)
Reunião na empresa TOPOCART para tratamento das correções no projeto de drenagem do BRT Norte
Reunião na empresa Extrema para tratamento das correções no projeto da DF-250

Reunião

Seminários

Reunião na empresa extrema para tratamento das correções no projeto da DF-251
Reunião com a empresa ARKIS para tratar do Projeto de Drenagem da Rodovia DF-463
Simpósio de Conservação de Obras Públicas I
Simpósio de Conservação de Obras Públicas II
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Relatório das Atividades da GEPRO
Pavimentação
Treinamento

SIDER
Visita técnica á SANEAGO Goiânia
Tabuleiro da Ponte JK
Nos arcos da Ponte JK

Visita Técnica

Estádio Nacional
Torre de TV digital
IPT São Paulo
Laboratório LSE Osasco/SP
Transitolândia
Ponte DF-459
Viaduto 1 e 2 de acesso a 1ª Ponte
Viaduto 1 e 2 de acesso a 2ª Ponte
Viaduto 1 e 2 de acesso a 3ª Ponte
Viaduto 1, 2 e 3 de acesso ao eixo monumental
Viaduto de acesso a Vila Planalto
Viaduto 2 do Colorado
Ponte 1 e 2 do Ribeirão do Torto
Viaduto 1 do Colorado
Ponte 1 e 2 do Ribeirão Bananal
Viaduto 1 e 2 de acesso ao Setor Militar
Erosão e drenagem Zoológico
Campos da UNB gama
Ponte sobre o Rio na DF-205

Vistoria

Viaduto 1 acesso a UNB
Viaduto 2 acesso a UNB
Drenagem da DF-280
Bueiro no km 8 da DF-190
Ponte da VC-533
Ponte no Núcleo Bandeirante
Viaduto do BRT na DF-003 com DF-001
Ponte na VC-407
Ponte da DF-079 no córrego Vereda da Cruz
Ponte do Rio dos alagados na DF-290
Bueiro celular na DF-290 com a BR-040
Ponte sobre o Rio Melchior na DF-180
Lançamento na área da UNB gama
Erosão na VC-135
Ponte sobre o Córrego Vicente pires na DF-085
Ponte sobre o Córrego Estanislau
Na drenagem da DF-001 começando no colorado
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Relatório das Atividades da GEPRO
Posta da Policia Militar (Lago sul e EPTG)
Estacionamento BPRv – vistoria
Especificação Técnica

Alambrado – Pátio Apreensão – consulta técnica
Especificação espécies vegetais – Eixão

Estudo de Traçado

Traçado ciclovia - EPTG

Execução de Contrato

Participação: Execução de Contrato BRT – Sudoeste

Grupo de Trabalho

Participação: Comissão Técnica Cicloviária – SEMOB
TR – Calçada EPTG
TR – Calçada EPNB

Termo de Referencia

TR – Prédio GECOP – Parque Rodoviário
TR – Trevo Triagem Norte – Paisagismo
TR – Acessibilidade Edifício Sede
TR – alambrado – cercamento Pátio de Apreensão

Projeto e quantitativo

Modificação Projeto GECOP Processo em Andamento
Trincheira Bernardo Saião BRT SUDOESTE
Análise e Parecer de 30 OAE do BRT NORTE (25 OAE para veículos automotor e 5 OAE para Ciclistas)
Projeto Estrutural Caixa Retenção de Líquidos Perigosos
Construção da Ponte sobre o Córrego Descoberto na VC-533 e Caixa de Retenção de líquidos
Construção de Passarela nº 06 da DF-095
Construção de Passarela nº 07 da DF-095
Construção de Passarela da Agua Mineral da DF-003

Termo de Referência

Construção de Passarela do km 01 da DF-047
Construção de Passarela do km 02 da DF-047
Construção de Agulhas e Adequação da Sinalização Vertical da DF-047 no trecho entre a DF-025 e o aeroporto
Construção de Vias Marginais e Novas Faixas de Rolamentos e Acostamento na DF-047 no trecho entre a DF-025 e a
DF-002
Restauração da DF-475
Ponte sobre o Córrego Descoberto na VC-533 e Caixa de Retenção de líquidos
Passarela nº06 da DF-095
Passarela nº07 da DF-095

Quantitativo e Memória de
Cálculo

Passarela da Agua Mineral da DF-003
Passarela do km 01 da DF-047
Passarela do km 02 da DF-047
Agulhas e Adequação da Sinalização Vertical da DF-047 no trecho entre a DF-025 e o aeroporto
Vias Marginais e Novas Faixas de Rolamentos e Acostamento na DF-047 no trecho entre a DF-025 e a DF-002
Restauração da DF-475

Despacho/ instruções

Elaboração de despachos e instruções em aproximadamente 152 documentos (processos/ SISDOC)

Execução
Quantitativo e Memória de
Cálculo

Execução do Contrato para Elaboração do Projeto do Anel Viário do DF
Adequação dos Quantitativos e Memoria de Cálculo do Projeto de Sinalização Vertical do SRDF (pórticos)
Projeto geométrico, sinalização e drenagem para pavimentação da marginal da DF-002

Projeto de rodovias

Projeto geométrico, sinalização e drenagem para pavimentação da DF-047
Atualização dos projetos de sinalização vertical (pórticos) do SRDF
Estudos de melhorias na DF-085
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Relatório das Atividades da GEPRO
Atualização do projeto altimétrico da VC-533
Atualização do projeto altimétrico da DF-131
Estudo de traçado do TTN DF-007
Apresentação de projeto do TTN para BNDES
Apresentação de projeto do torto-colorado para BNDES

Projeto de acesso e
interseções

Caminho das escolas
Projeto de acesso a DF-079
Projeto geométrico, sinalização e drenagem para pavimentação das agulhas na DF-047
Projeto de ciclofaixa da DF-047
Projeto de ciclofaixa da DF-085
Projeto de ciclovia da DF-085

Projeto de ciclovias

Atualização do projeto altimétrico de ciclovia da VC-533
Projeto para implantação de muro de contenção na DF-047
Projeto para implantação de duas passarelas na DF-047

Projeto de obra de arte
especial

Projeto de complementação de duas pontes na DF-079
Atualização do projeto da ponte da VC-533
Projeto de caixa coletora na ponte da VC-533
Projeto de passagem de fauna da DF-047

Projeto de passagem de fauna

Projeto de passagem de fauna da VC-533
Projeto de passagem de fauna da DF-131
Projeto de passagem de fauna da DF-085
Compatibilização de projetos da DF-095 com DF-087 e projeto da 3ª faixa
Consulta faixa de domínio DF-001
Consulta faixa de domínio DF-009
Consulta faixa de domínio DF-001 - Posto Shell
Consulta faixa de domínio Ecotech DF-140
Consulta faixa de domínio Engenhar- DF-150
Consulta faixa de domínio Terracap DF-130, DF-270, DF-120
Consulta faixa de domínio Terracap-DF-311
Consulta faixa de domínio Terracap-DF-495
Consulta faixa de domínio SEADR/DF DF-001

Consulta e confrontação de
faixa de domínio

Consulta faixa de domínio SEADR/DF - DF-180
Consulta faixa de domínio DF-140
Consulta faixa de domínio DF-003
Consulta faixa de domínio DF-290
Consulta faixa de domínio DF-445
Consulta faixa de domínio DF-097
Consulta faixa de domínio DF-009
Consulta faixa de domínio DF-003
Consulta faixa de domínio DF-001
Consulta faixa de domínio DF-140
Consulta faixa de domínio BR-251 e DF-140
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Relatório das Atividades da GEPRO
Consulta faixa de domínio DF-140
Consulta Rede de Água/Esgoto DF-463
Consulta Rede de Água/Esgoto DF-003
Sistema de esgotamento sanitário do setor de Clubes Esportivos Sul - SCES na faixa de domínio da Rodovia DF-004
(EPNA)
Obra de remanejamento do interceptor existente e implantação de outro para atender ao sistema de esgotamento
sanitário do SHN e SMU (DF-002/DF-003/DF-025)
SISDOC 2666/2014 - Implementação de ondulação na DF-180
Solicitação de Passarela na DF-095 - Planta de locação e situação de projeto existente
Solicitação de acesso da DF-095 as marginais.
Vias de contorno do Vicente Pires-UTM-SIRGAS
Estacionamento da UNB – Gama DF-480
Acesso a VC-361
Ciclovia lago oeste DF-001

Projetos em andamento

Revisão da duplicação DF-015
Alteração de alça de acesso da DF-025 a DF-003
Projeto de passarela na DF-003 Cruzeiro Center

Atividades da área de Orçamento de Obras de Serviços de Engenharia
Item

Descrição dos Serviços

Rodovia

Tipo de Orçamento

DF-001

Ressarcimento

Distritos-DER

Contratação de serviços

SUTRAN
VC-533

Contratação de serviços
Obra

Implantação de Agulhas e Adequação da Sinalização - DF-047 (EPAR)

DF-047

Obra

Plantio de 29.140 mudas
Restauração DF-475
Restauração da DF-440

IBRAM
DF-475
DF-440

Obra
Obra

9

Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL) - PS 07

DF-095

Obra

10

Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL) - PS 06

DF-095

Obra

11

Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-003 (EPIA) - PS 04

12
13
14

Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-003 (EPIA) - PS 03 (Água Mineral)
Ciclovia do Lago Oeste DF-001
Restauração da Rodovia DF-001 (Lago Oeste)

DF-003
DF-003
DF-001
DF-001

Obra
Obra
Obra

15

Restauração da DF-001 - Lago Oeste - 2ª Etapa

DF-001

Obra

16

Restauração da DF-463

DF-463

Obra

17

Alargamento de ponte sobre o córrego Samambaia DF-085 (EPTG)

DF-085

Obra

18

Intervenção da faixa de domínio DF-440

DF-440

Ressarcimento

19

Implantação de Ciclovia na DF-290 (Estudo técnico)

DF-290

Obra

20

DF-150

Ressarcimento

21

Ressarcimento Defensa metálica - Viaduto do cruzamento da DF-150 com via urbana de
Sobradinho II
Construção das Vias marginais, alargamento e acostamento da rodovia DF-047

DF-047

Obra

22

Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-047 (EPAR), km 1

DF-047

Obra

23

Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-047 (EPAR), km 2

DF-047

Obra

24

Implantação de barreira rígida simples de concreto armado - seção "F"

DF-002

Obra

25

Sinalização Vertical

Distritos DER

Obra

26

Sinalização Horizontal

Distritos DER

Obra

27

Análise de planilha (Momento extraordinário) DF-480

DF-480

Análise de preço

28

Análise de planilha (Serviço de remoção mecanizada de revestimento betuminoso) NG-Engenharia

DF-440

Análise de preço

1

Ressarcimento de placa de regulamentação

2

Contratação de empresa especializada para fornecimento de CBUQ

3

Serviço de Apoio ao Trânsito

4

VC-533 Construção de Ponte sobre o Rio Descoberto e Caixa Retentora de Líquidos Perigosos

5
6
7
8

Obra

Obra

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1036

Item

Descrição dos Serviços

Rodovia

Tipo de Orçamento

29

Análise de planilha orçamentária - Ligação Torto-Colorado (Trier)

TRIER

Análise de preço

30

Análise de planilha orçamentária - Ligação Torto-Colorado (JM)

JM

Análise de preço

31

Dano ao Guard Rail DF-085 (EPTG)

DF-085

32

Implantação de balanças (Atualização) DF-001/003/150

DF-001/003/150

Ressarcimento
Obra

33

Adequação dos postos de lavagem, combustível e lubrificação do DER-DF

Distritos-DER

Elaboração de Projeto

34

Reforma das passarelas

Distritos-DER

Elaboração de Projeto

35

PCA/PRAD - Pavimentação DF-285

DF-285

Elaboração de Projeto

36

PCA/PRAD - DF-001 Pavimentação trecho entre a DF-430 e a DF-170

DF-001

37

Manual de procedimentos para análise de projetos de acesso a Rodovias do SRDF

DER

Elaboração de Projeto
Elaboração de Manual

38

Análise da planilha da Curva ABC do BRT - Eixo Norte

BRT

Obra

39

Atualização das taxas de ocupação dos imóveis do DER

DER

Atualização taxa de
ocupação

40

CEF

Questionamento CEF

41

Respostas referentes ao orçamento de ampliação DF-047 – Alça de Acesso ao Terminal 2 do
Aeroporto de Brasília
Estudo do orçamento da Pavimentação das ruas internas de Taquara

Núcleo Rural

42

Orçamento da OAE sobre o Rio Monjolo

DF-131

Obra
Obra

43

Estudo do orçamento da OAE sobre o Rio Rodeador

DF-445

Obra

44

Projeto Básico - Renovação de assinatura Construção e Mercado

PINI

Assinatura

45

Termo de Referência Convênio SINAPI

46

Estudo comparativo BGS-Brita Graduada Simples x Solo Melhorado com Cimento, Teor 2%

CEF

Convênio

DF-011

Restauração

Atividades da Área de Topografia
JANEIRO
Localização e Descrição dos Serviços
1.0
1.1

DF-451 (Colonização Alexandre Gusmão)
Análise do processo (113.017122/2014)

2.0
2.1

DF-205 (Fazenda Monjolo)
Análise do processo (113.000577/2015)

3.0

DF-130 (Posto BPRV)

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

3.1

Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

2

3.2

Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

114

3.3

Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

621

3.4

Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

4.0

Unidade

Quantidade

4.1

Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

DF-290 (Posto BPRV)

pt

2

4.2

Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

357

4.3

Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

792

4.4

Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

5.0

Unidade

Quantidade

5.1

Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

DF-003 (Posto BPRv)

pt

4

5.2

Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

304

5.3

Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

2716

5.4

Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

6.0

DF-001 (BR-060/DF-480)

6.1

Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

21

6.2

Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

7198

6.3

Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

34469

6.4

Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100
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FEVEREIRO
Localização e Descrição dos Serviços
7.0
7.1

pç

1

DF-205

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

Análise do processo (113.000577/2015)

9.0
9.1

Unidade

Reanálise do processo (113.001975/2014)

8.0
8.1

DF-206

DF-205
Reanálise do processo (113.000577/2015)

pç

1

DF-131/DF-335

Unidade

Quantidade

pt

4

Parque Rodoviario (Patio de Apreensão)

Unidade

Quantidade

10.0
10.1 Análise do processo (113.002585/2015)
11.0

Quantidade

11.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

2

11.2 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

39

11.3 Automação de dados (Cálculos, Desenhos)

%

100

Unidade

Quantidade

12.1 Poligonal

m

844,35

12.2 Levantamento planialtimétrico (Cadastro e Seção)

pt

618

12.3 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

13.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

2

13.2 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

473

13.3 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

288

13.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

MARÇO
Localização e Descrição dos Serviços
12.0

DF-459 (Córrego Taguatinga)

13.0

Parque Rodoviário (BPRv)

14.0

DF-230

14.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

10

14.2 Automação de dados (Cálculos)

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

16.1 Análise do Ofício 275/2015

pç

1

16.2 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

4

16.3 Automação de dados (Cálculos)

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

15.0

BR-080 (Chácara Machado)

15.1 Reanálise do processo (113.000100/2012)
ABRIL
Localização e Descrição dos Serviços
16.0

DF-130 (Fazenda Santo Antonio Dos Guimarães)

17.0

DF-290

17.1 Análise do processo (113.004981/2015)
18.0

DF-001 (DF-220/DF-170)

18.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

49

18.2 Poligonal secundária

m

315,50

18.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

1419

18.4 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

18010

18.5 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1

19.0
19.1 Análise do processo (113.006045/2015)

DF-440
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20.0

DF-003

20.1 Levantamento planimétrico (Cadastro)
20.2 Automação de dados (Cálculos)
21.0

DF-047/DF-002

Unidade

Quantidade

pt

163

%

100

Unidade

Quantidade

21.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

4

21.2 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

1625

21.3 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

1130

21.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1

DF-130

Unidade

Quantidade

pç

1

DF-005

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

DF-005

Unidade

Quantidade

pç

1

DF-440

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

28.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

26

28.2 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

4078

28.3 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

17352

28.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

30.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

20

30.2 Poligonal Secundária

m

300

30.3 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

3633

30.4 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

808

30.5 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

22.0

DF-410/DF-230/DF-110/VC-121

22.1 Análise do processo (113.005859/2015)
23.0
23.1 Análise do processo (113.004142/2015)
24.0
24.1 Análise do processo (113.006047/2015)
MAIO
Localização e Descrição dos Serviços
25.0

DF-130

25.1 Reanálise do processo (113.004142/2015)
26.0
26.1 Reanálise do processo (113.006047/2015)
27.0
27.1 Análise do processo (113.006970/2015)
28.0

DF-001 (DF-095_ DF-240)

29.0

DF-410/DF-230/DF-110/VC-121

29.1 Reanálise do processo (113.005859/2015)
JUNHO
Localização e Descrição dos Serviços
30.0

31.0

Núcleo Rural Colombo Cerqueira

Unidade

Quantidade

31.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

DF-079 (Córrego Vereda da Cruz)

pt

2

31.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

748

31.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

298

31.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100
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32.0

DF-250

32.1 Análise do processo (113.007987/2015)
33.0

DF-135

33.1 Análise do processo (113.007989/2015)
34.0

VILA BASEVI

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

34.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

6

34.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

71

34.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

195

34.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

DF-095

Unidade

Quantidade

pt

2

DF-250

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

35.0
35.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)
36.0
36.1 Análise do processo (113.008073/2015)

JULHO
Localização e Descrição dos Serviços
37.0

DF-079 (Córrego Arniqueira)

37.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

2

37.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

579

37.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

354

37.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

km

5.0

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

m

1,500

41.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

300

41.3 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

km

4.6

Unidade

Quantidade

pç

1

DF-205

Unidade

Quantidade

Análise do processo (113.009584/2015) e (113009585/2015)

pç

2

BR-070

Unidade

Quantidade

38.0

DF-003

38.1 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)
39.0

DF-140

39.1 Análise do processo (113.007988/2015)
40.0

DF-475

40.1 Análise do processo (113.009145/2015)
41.0

BRT SUDOESTE

41.1 Poligonal

42.0

DF-003 (Ciclovia Trecho 1, 2 e3 EPTG/EPGU)

42,1 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)
43.0

DF-140

43.1 Análise do processo (113.007988/2015)
44.0
44.1
45.0
45.1 Análise do processo (113.009683/2015)

pç

1

Unidade

Quantidade

46.1 Análise do processo (113.008012/2015)

pç

1

46.2 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

3

46.3 Levantamento planimétrico

pt

13

46.0

DF-180

46.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos)
47.0
47.1 Reanálise do processo (113.006970/2015)

DF-140

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1
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AGOSTO
Localização e Descrição dos Serviços
48.0

DF-003 (Ciclovia Treccho 4,5 e 6 DF-009/ Eixo Monumental)

Unidade

Quantidade

48.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

24

48.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

9818

48.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

1283

48.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

49.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

4

49.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

168

49.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

168

49.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

49.0

SEDE - DER

50.0

DF-130

50.1 Análise do processo (113.012362/2015)
51.0

DF-180

51.1 Reanálise do processo (113.008012/2015)
52.0

Unidade

Quantidade

52.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

Transitolãndidia

pt

3

52.2 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

719

52.3 Automação de dados (Cálculos, Desenhos)

%

100

Unidade

Quantidade

SETEMBRO
Localização e Descrição dos Serviços
53.0

DF-001 (Ciclovia Lago Oeste)

53.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

68

53.2 Levantamento altimétrico (Seç. Transversais/Varredura)

pt

7509

53.3 Levantamento planimétrico (Cadastro)

pt

2008

53.4 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

Unidade

Quantidade

54.0

Interseção DF-003/DF-025

54.1 Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

3

54.2 Levantamento planialtimétrico (Cadastro e Seção)

pt

568

54.3 Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

DF-326

Unidade

Quantidade

pç

1

DF- 140

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

OUTUBRO
Localização e Descrição dos Serviços
SEM ATIVIDADE (Motivo: Greve)

NOVEMBRO
Localização e Descrição dos Serviços
55.0
55.1

Análise do processo (113.014433/2015)

56.0
56.1

Análise do processo (113.014755/2015)

57.0
57.1

DF- 250/310
Análise do processo (113.014531/2015)
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DEZEMBRO
Localização e Descrição dos Serviços
DF-270/DF-120

58.0
58.1

Análise do processo (113.015520/2015)

59.0
59.1

DF- 190
Análise do processo (113.016086/2015)

60,0
60,1

DF-003 (Passarela Cr4uzeiro Center)

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

pç

1

Unidade

Quantidade

Poligonal (Imp. de Marcos com GPS)

pt

2

Poligonal

km

4,1

60,2

Levantamento planialtimétrico (Cadastro e Seção)

pt

285

60,3

Automação de dados (Cálculos, Desenhos e Modelagem Digital do Terreno)

%

100

1.2. Informações Complementares
1.2.1. Controle Tecnológico de Obras
A) ÁREA PAVIMENTO

Laboratório de Asfalto e Concreto e de Acompanhamento de Campo
Período: 01/01 a 31/03/2015 (1º Trimestre)
Especificação – Ensaio / Atividade

Unidade
L
M
UND

Quantidade
100
156
4

Levantamento (estudo) com treliça

KM

50,14

Marcação viária para estudo de projeto

KM

50,14

Viga Benkelmann
CP’s = Corpos de Prova

KM

52,14

Destilação de água
Corte em asfalto
Granulometria

Período: 01/04/15 a 30/06/15 (2º Trimestre)
Especificação – Ensaio / Atividade

Unidade

Quantidade

Extração de Betume

UND

34

Destilação de água

UND

60

Granulometria de agregados

UND

8

Corte em Asfalto

M

190

Rompimento de CP’s de Concreto

UND

18

Densidade de CP’s de Betume

UND

18

Extração de CP’s de CBUQ

UND

332

Restauração viária de furos de broca (A)

UND

350

Levantamento (estudo) com treliça

KM

5,6

Marcação viária para estudo de projeto

KM

19,88

Viga Benkelmann

KM

19,88

Levantamento de áreas a recuperar
CP’s = Corpos de Prova

KM

65,56

(A)

A – No período de 28/05 a 23/06/2015, o DER prestou apoio ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)
na extração de 330 (trezentos e trinta) amostras de CP’s de CBUQ, em várias vias do Plano Piloto, em virtude de auditoria que
o TCDF está realizando no Programa Asfalto Novo. O apoio dado compreendeu a disponibilização de veículo do DER/DF com o
equipamento acoplado em semirreboque (máquina extratora de CP’s) para a coleta das amostras + servidores + materiais
(broca, combustível, massa de pré-misturado a frio).
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Período: 01/07/15 a 30/09/15 (3º Trimestre)
Especificação – Ensaio / Atividade

Unidade

Quantidade

Densidade Real de Agregados Graúdo

Unidade

16

Densidade Real de Agregados Miúdo

Unidade

12

Densidade de CP’s de CBUQ (B)

Unidade

217

Estabilidade

Unidade

208

Fluência

Unidade

208

M

761

Equivalente de Areia

Unidade

15

Extração de Betume

Unidade

34

Compressão Diametral de CP’s de CBUQ (B)

Unidade

67

Compressão Axial de CP’s de CBUQ

Unidade

150

Unidade

150

Unidade

150

Granulometria de Agregados

Unidade

36

Pêndulo Britânico

Unidade

12

Mancha de Areia

Corte de Asfalto

(B)

Extração de CP’s de CBUQ (C)
Restauração viária de furos de broca

(C)

Unidade

12

Marcação viária para estudo de projetos

KM

8,5

Levantamento (estudo) com treliça

KM

5,14

Viga Benkelmann
CP’s = Corpos de Prova

KM

44,64

B – No período de 03/08 a 30/09/2015, o DER prestou apoio ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)
na realização de diversos ensaios de parte das 330 (trezentos e trinta) amostras de CP’s de CBUQ coletadas em campo, em
várias vias do Plano Piloto, em virtude de auditoria que o TCDF está realizando no Programa Asfalto Novo – Parte I. Tal apoio
foi dado no Laboratório de Pavimentação da Universidade de Brasília (UnB). O apoio dado compreendeu a disponibilização de
servidores + materiais (percloretileno, papel filtro).
C – No período de 14/09 a 30/09/2015, o DER prestou apoio à Controladoria Geral do DF que está ajudando o
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) na extração de 380 (trezentos e oitenta) amostras de CP’s de CBUQ, em várias
vias de Regiões Administrativas do DF (Sobradinho, Lago Norte, Varjão, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Jardim Botânico,
etc.), em virtude de auditoria que o TCDF está realizando no Programa Asfalto Novo – Parte II. O apoio dado compreendeu a
disponibilização de veículo do DER/DF com o equipamento acoplado em semirreboque (máquina extratora de CP’s) para a
coleta das amostras + servidores + materiais (broca, combustível, massa de pré-misturado a frio). Até a data de 30/09/2015
foram coletadas 128 (cento e vinte e oito) CP’s.
Período: 01/10/15 a 31/12/15 (4º Trimestre)
Especificação – Ensaio / Atividade

Unidade

Quantidade

Densidade de CP’s de CBUQ

Unidade

45

Estabilidade

Unidade

45

Fluência

Unidade

90

Corte de Asfalto

M

110

Equivalente de Areia

Unidade

3

Extração de Betume

Unidade

45

Compressão Diametral de CP’s de CBUQ

Unidade

32

Compressão Axial de CP’s de CBUQ

Unidade

32

Extração de CP’s de CBUQ

Unidade

45

Restauração viária de furos de broca

Unidade

45

Compressão de CP’s de Concreto

Unidade

12

Levantamento (estudo) com treliça

KM

43

Viga Benkelmann

KM

43

KM

43

(C)

Estudos dos defeitos do pavimento
CP’s = Corpos de Prova
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Fonte: NULAC (31/12/2015)

B) ÁREA DE TECNOLOGIA
 Realização de Janelas de Inspeção, Furos para verificação do N. A., Análise de Ensaios e Levantamento
Visual da DF-001 (Lago Oeste) Final do Trecho até Posto Policial, aproximadamente 10 km;
 Realização de Janelas de Inspeção, Furos para verificação do N. A., Análise de Ensaios e Levantamento
Visual da DF-001 – Trecho BR-251 até BR-040 (Área Alfa), aprox. 15 km;
 Realização de Janelas de Inspeção, Furos para verificação do N. A., Análise de Ensaios e Levantamento
Visual da DF-001 – Trecho DF-095 até BR-080, aprox. 8 km;
 Análise e parecer relativo ao Relatório do Projeto Básico de Terraplenagem – Trecho 100 – DF-075 (EPNB),
DF-001 (EPCT) – Parte 1 – PROJETO BRT SUDOESTE;
 Análise e parecer relativo ao Relatório do Projeto Básico de Terraplenagem – TRECHO 200 – DF-001
(EPCT), AV. RECANTO DAS EMAS – PARTE 2 – PROJETO BRT SUDOESTE;
 VC – 441 - Ensaios de materiais de caixas de empréstimo, para camadas de sub-base e base;
 Atendimento ao TCDF/SINESP (Eng.° Paulo Costa) – Realização Coleta de Material e Ensaios de
Laboratório, nas seguintes Jazidas de Material Granular: Jazida na DF-135 (Lat.: 16°01’57”S e Long.: 47°44’45”O); Jazida na
DF-190 (Lat.: 15°50’20”S e Long.: 48°14’53”O) e Jazida na VC-379 (Lat.: 16°02’69”S e Long.: 48°06’95”O)
 DF-285 – Ensaios de materiais de caixas de empréstimo, para camadas de sub-base e base;
 114 Norte – Ensaios de material (solo) proveniente da escavação para construção de prédio residencial do
Exército solicitado pela SUOBRA, por meio do Eng. Jarbas;
 DF-473 - Realização de Janelas de Inspeção, Furos para verificação do N. A. e Análise de Ensaios;
 DF-463 – Realização de Ensaios necessários ao acompanhamento das camadas de aterro, sub-base e base
e Furos para verificação do N. A. – Obra de duplicação da DF-463;
 Realização de Ensaios necessários ao acompanhamento das camadas de sub-base e base na Intervenção
feita pelo 2º DR na DF-035 (Balão prox. à ESAF);
 Projetos de Interesse do DER/DF – Realização Coleta de Material e Ensaios de Laboratório, nas seguintes
Jazidas de Material Granular: Jazida na DF-130 (Lat.: 15°52’23”S e Long.: 47°37’06”O); Jazida na DF-260 (Lat.: 15°51’32”S e
Long.: 47°26’52”O); Jazida na DF-180 – Faixa de domínio, trecho compreendido entre a BR-070 e a DF-240 e Jazida na DF435 – Faixa de domínio, próximo ao entroncamento com a DF-445;
 DF-440 – Realização de Ensaios necessários ao acompanhamento da camada de base – OBRA DE
RESTAURAÇÃO DA DF-440;
 Anel Viário – Verificação da localização das janelas de inspeção, conforme o envio da localização das
mesmas pela Empresa Contratada, e, realização de ensaios de laboratórios comprobatórios – PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
DO ANEL VIÁRIO DO DF;
 Realização de Ensaios de Viga Benkelman, na DF-001 (Pistão Sul) – Trecho entre a DF-075 até a DF-085;
 Acompanhamento de Usinagem de CAUQ na Usina Pav-Six destinado à obra de restauração da DF-440;
 Marginal da DF-480 – Realização de Ensaios necessários ao acompanhamento das camadas de aterro,
sub-base e base – OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL NA DF-480;
 Realização de Furos para verificação do N. A., na rodovia DF-473, km 2+200 Lado direito;
 Realização de Janelas de Inspeção, Furos para verificação do N. A., Análise de Ensaios da rodovia DF-001
– Pistão Sul n- Trecho compreendido entre as rodovias DF-085 EPTG e a DF-075 EPNB, Vias Expressas e Marginais, aprox. 8
km – PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO PISTÃO SUL;
 Realização de Janelas de Inspeção, Análise de Ensaios na rodovia DF-087 – Trecho DF-085 até a
Estrutural, aprox. 3 km – PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA DF-087;
 Realização de Ensaios de Densidade Natural e Densidade Solta na Jazida de Material Granular na DF-435,
próximo ao Entroncamento com a DF-445.
Fonte: GETEC (31/12/2015)
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Laboratório de Asfalto e Concreto e de Acompanhamento de Campo
Período: 01/01/15 a 31/12/15
Especificação – Ensaio / Atividade

Unidade

Quantidade

Sondagem e Coleta de Materiais

Unidade

352

Preparação de Amostras de Solos

Unidade

320

Índice de Suporte Califórnia
Compactação de Solos
Granulometria

Unidade
Unidade
Unidade

287
293
295

Limite de Liquidez

Unidade

290

Limite de Plasticidade

Unidade

278

Densidade In Situ

Unidade

196

Densidade Real dos Solos

Unidade

79

Densidade Solta

Unidade

06

Sedimentação
Lençol D'Água

Unidade
Unidade

27
18

Fonte: NULSO (31/12/2015)

Informa-se, ainda, que além dos apoios mencionados anteriormente ao TCDF e à Controladoria Geral do DF,
foram dados os seguintes apoios a órgãos e instituições educacionais no DF:
Órgão / Instituição Educacional

Mês

Tipo da Atividade

Controladoria Geral do DF

Março

Tribunal de Contas do DF – TCDF

Abril

Coleta de CP’s e ensaios de amostras de CBUQ do Autódromo Internacional de Brasília
Ensaios Tecnológicos no Laboratório do NULAC – Curso de Capacitação “Obras
Rodoviárias” para os auditores do TCDF
Ensaio de Abrasão de Los Angeles – Trabalho Acadêmico / Conclusão de Graduação

Faculdades Planalto – IESPLAN

Junho

Universidade de Brasília - UnB

Agosto

Secretaria de Obras do GDF

Maio - Julho

Recapeamento de 12 CP’s de CBUQ – Trabalho Acadêmico / Doutorado
Coleta de amostras de solo e ensaios de resistência e caracterização do material coletado
em jazidas particulares licenciadas no DF

Salienta-se também, que o DER participa da comissão para definir os requisitos a serem atendidos pelo Sistema
de Gerenciamento de Pavimentos – SGP, bem como dar atendimento às etapas do cronograma estabelecido (INSTRUÇÃO Nº
52, de 13/04/2015, publicada no DODF Nº 75, de 17/04/2015), ainda vigente, tendo sido realizada uma visita técnica à CCR
Nova Dutra, em São Paulo/SP, no dia 24/09/2015, com o intuito de se conhecer o SGP implantado por aquela Concessionária.
Foi realizado, nos dias 15/09 a 17/09/2015, o curso de DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS,
ministrado pela Associação Brasileira de Pavimentação – ABPv, por meio do Prof. Dr. José Leomar Fernandes Júnior, da USP –
São Carlos/SP, visando à capacitação e ao aperfeiçoamento técnico de 20 (vinte) servidores, engenheiros civis, do DER/DF.
1.2.2. Meio Ambiente
Na área de meio ambiente, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF realizou as seguintes
atividades no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015:
 Entrada de 1.199 documentos diversos.
 Saída de 1.205 documentos diversos.
 Elaboração de 153 Minutas de Ofício para o GDG encaminhar a Instituições Externas.
 Elaboração de 73 Memorandos encaminhados a outros setores do DER/DF.
 Elaboração, implantação e lançamento na INTRANET do DER/DF do Sistema de Gerenciamento de
Documentos e Licenças Ambientais de Responsabilidade da Diretoria de Meio Ambiente – SGEODIMAM.
 Elaboração de 03 Relatórios de Vistoria Técnica: DF-190, DF-459, DF-465.
 Elaboração de 13 Relatórios de Monitoramento Ambiental diversos: BRT-Sul (02 Relatórios), DF-001, DF005, DF-100/DF-130/DF-190 (Termo de Ajustamento de Conduta), DF-220, DF-230 (03 Relatórios), Jardim Zoológico de
Brasília, Cascalheira Eldorado Mansões Campestres e Plantio no Parque Urbano do Paranoá (02 Relatórios).
 Elaboração de 15 Relatórios de Cumprimento de Condicionantes de licenças ambientais de obras
rodoviárias: DF-003, DF-079 (02 Relatórios), DF-131 (02 Relatórios), DF-190 (02 Relatórios), DF-355, BR-020 (02 Relatórios),
Trevo de Triagem Norte (03 Relatórios).
 Elaboração de Termo de referência para:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

execução do Plano de Controle Ambiental - PCA e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRAD para a pavimentação da DF-285;
execução do Plano de Controle Ambiental – PCA para a pavimentação da VC-249;
contratação de serviços de consultoria para monitoramento de fauna na DF-150 e DF-430;
Aquisição de Aparelho Receptor GNSS;
contratação de serviços de calibração de medidor de nível sonoro (decibelímetro);
Contratação de prestação de serviços de consultoria especializada na área de educação ambiental
para elaboração e execução do Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP) na DF-131;
Componente Ambiental dos Projetos de Pavimentação Rodoviária;
para o plantio de 350.000 mudas espécies arbóreas nativas do cerrado

 Elaboração do Plano de Supressão Vegetal para as obras do Trevo de Triagem Norte.
 Elaboração do Levantamento Florístico das Caixas de Empréstimos para obras da DF-131.
 Elaboração da Memória de Cálculo dos quantitativos das Caixas de Empréstimo necessários para execução
da obra de pavimentação da DF-131.
 Elaboração de 28 Memoriais Descritivos dos projetos de pavimentação dos acessos às escolas rurais
(Programa Caminho das Escolas).
 Elaboração de Relatório de Jazidas que podem ser exploradas para a duplicação das Rodovias DF-001, DF240 e DF-180, rodovia para Brazlândia.
 Elaboração do Plano de Ação de Emergência para Atendimento de Acidentes envolvendo Produtos
Perigosos – DER/DF.
 Elaboração do Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna na Rodovia DF-473.
 Elaboração de Plano de Recuperação e de Revitalização da Vegetação das Áreas Adjacentes da Rodovia
DF-459
 Elaboração de Projeto Executivo para a Revitalização da Vegetação nas APP’s da Rodovia DF-005.
 Acompanhamento do Estudo Ambiental para a implantação do Corredor Eixo Norte e Eixo Sudoeste.
 Análise do Componente Ambiental do Projeto de Engenharia Rodoviária para adequação e pavimentação da
Rodovia DF-170 e DF-206.
 Acompanhamento do Contrato nº 002/2010, para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Planalto Central.
 Acompanhamento do Contrato nº 003/2012, para a elaboração dos Planos de Controle Ambiental (PCA)
para as obras da pavimentação da DF-355 e da pavimentação do Acesso à Vila Basevi.
 Acompanhamento do Contrato nº 006/2015, cujo objeto é a contratação de serviços de consultoria em
engenharia para análise e adequações nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA e Estudo de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA (Produtos oriundos do Contrato nº 040/2008), e a elaboração dos projetos básico e executivo
para implantação do Anel Viário do Distrito Federal.
 Acompanhamento dos processos e Termos de Compromisso assinados com o ICMBio e IBRAM para
pagamento de Compensação Ambiental e Compensação Florestal pela implantação de obras rodoviárias.
 Acompanhamento junto ao IBRAM dos processos de licenciamento ambiental de obras rodoviárias e de
jazidas de materiais naturais de construção.
 Acompanhamento, juntamente com a equipe do 2º Distrito Rodoviário, da manutenção de 860 mudas
nativas plantadas no Parque Urbano do Paranoá.
 Monitoramento ambiental de fauna na área do Trevo de Triagem Norte (TTN).
 Participação como membros do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Brasília (FLONA).
 Participação no Grupo Executivo de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no DF coordenado pelo
IBRAM.
 Participação no Grupo de Trabalho “Produtor de Água – Projeto Pipiripau”.
 Participação no acompanhamento da elaboração do “Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal ZEE-DF”
 Participação em 03 Comissões internas no DER/DF de Tomada de Contas Especial.
Participação em diversas reuniões e palestras internas e externas.
 Requerimento junto ao IBRAM de 08 Autorizações Ambientais para as seguintes obras: Supressão Vegetal
na DF-131, Áreas de empréstimo DF-131, Pavimentação Núcleo Rural Taquara, Alargamento da Ponte na DF-445 sobre o
Ribeirão Rodeador, Melhorias nos Assentamentos Márcia Cordeiro Leite e Pequeno William, Áreas de empréstimo para a
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duplicação da DF-001 (DF-035/DF-025), Utilização de solo na faixa de domínio da DF-140 para uso na DF-463 e Utilização de
solo na faixa de domínio da DF-445 para uso na VC-533.
 Recebimento junto ao IBRAM de 02 Autorizações Ambientais: nº 036/2015 (Ampliação de ponte na DF-445
sobre o Ribeirão Rodeador) e 052/2015 (Supressão de vegetação DF-445).
 Requerimento junto ao IBRAM de 38 Licenças Ambientais para as seguintes obras rodoviárias: 17 Licenças
Ambientais Simplificadas (LAS) para pavimentação de acessos a Escolas Rurais (“Programa Caminho das Escolas”), 10
Licenças Prévias (LP) para pavimentação de acessos a Escolas Rurais (“Programa Caminho das Escolas”), Licença Ambiental
Simplificada (LAS) para a pavimentação da VC-249, Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a pavimentação da DF-463,
Licença de Instalação (LI) para o Posto de Lavagem, Lubrificação e Abastecimento do Parque Rodoviário do DER/DF, Licença
de Instalação (LI) pavimentação DF-131, Prorrogação Licença de Instalação (LI) para o BRT-Sul, Licença de Operação (LO)
Acesso à Vila Basevi, Licença de Operação (LO) Acesso ao Núcleo Rural Boa Esperança, Licença de Operação (LO)
pavimentação DF-230, Licença de Operação (LO) pavimentação DF-285, Licença de Operação (LO) pavimentação DF-290 e
Licença de Operação (LO) pavimentação DF-355.
 Recebimento junto ao ICMBio da Prorrogação da Autorização para Manutenção da DF-001 e DF-220,
Retificação da Autorização para Licenciamento Ambiental da Ligação Torto/Colorado.
 Requerimento de outorga da ADASA para lançamento de drenagem pluvial das obras rodoviárias:
Pavimentação da DF-131 e Ligação Torto/Colorado.
 Recebimento de outorga da ADASA para lançamento de drenagem pluvial das obras rodoviárias: BRTNorte, TTN e Ligação Torto/Colorado.
 Requerimento de outorga da ADASA para desassoreamento do Ribeirão Torto e Córrego Açude.
Quadro Resumo das Atividades
Atividade

Quantidade

Documentos recebidos

1.199

Documentos encaminhados

1.205

Minutas de Ofício elaboradas para o GDG

153

Memorandos internos encaminhados

73

Relatórios de Vistoria Técnica

03

Relatórios de Monitoramento Ambiental de obras de pavimentação rodoviária

13

Relatórios de Cumprimento de Condicionantes de licenças ambientais de obras rodoviárias

15

Termos de Referência

09

Plano de Supressão Vegetal

01

Levantamento Florístico

01

Memória de Cálculo dos quantitativos das Caixas de Empréstimo

01

Memoriais Descritivos dos projetos de pavimentação dos acessos às escolas rurais (Programa Caminho das Escolas).

28

Relatório de Jazidas

01

Plano de Ação de Emergência para Atendimento de Acidentes envolvendo Produtos Perigosos

01

Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna

01

Plano de Recuperação, Projeto Executivo e de Revitalização da Vegetação.

02

Acompanhamento da elaboração de Estudos Ambientais de Contratos executados pela DIREP

04

Acompanhamento de Contratos executados pela DIMAM para elaboração de Estudos Ambientais

03

Requerimento de Autorização Ambiental no IBRAM

08

Recebimento de Autorização Ambiental do IBRAM

02

Requerimento de Licença Ambiental no IBRAM

38

Recebimento de Autorização do ICMBio

02

Requerimento de Outorga da ADASA

03

Recebimento de Outorga da ADASA

04
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1.3. Atividades Realizadas pela Corregedoria do DER/DF
 Processos abertos em 2015: 57
o Sindicância: 31
 Concluído: 25
 Em apuração: 6
o Processo Administrativo Disciplinar: 12
 Concluído: 6
 Em apuração: 6
o Tomada de Contas Especial: 14
 Concluído: 8
 Em apuração: 6
o Auditoria Anual em todos os setores.
1.4. Superintendência de Trânsito – Operação de Trânsito
1.4.1. Engenharia de Tráfego
A Engenharia de Tráfego tem por objetivo assegurar o movimento ordenado e seguro das pessoas, veículos e
animais. As regras a serem obedecidas para o desenvolvimento de projetos de engenharia de tráfego são norteadas pelo
Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
A Engenharia de Tráfego possui uma peculiaridade em relação às demais áreas da engenharia, pois não trata
apenas de problemas relacionados a fatores físicos, mas de questões ligadas ao comportamento humano (motoristas,
motociclistas, ciclistas e pedestres), assim como de sua relação com o ambiente.
Aborda em seus projetos aspectos sociais, econômicos, jurídicos, urbanísticos e aqueles ligados à mobilidade
urbana.
Atividades desenvolvidas
a) Planejamento
 Definição de políticas públicas relativas às áreas de estacionamento e de carga e descarga, a segurança de
trânsito (de pedestres, de veículos motorizados, de duas rodas, de tração animal), entre outras.
 Políticas públicas de destinação e uso do solo urbano, relativas à geração de viagens.
b) Estudos e diagnósticos
 Cerca de 31 contagens estatística de volume de tráfego de veículos e pedestres nas vias do SRDF;
 Trabalho de crítica dos registros das ocorrências de acidentes de trânsito fatais e não fatais (feridos), em
parceria com o DETRAN/DF, para elaboração dos Acompanhamentos Semanais de acidentes de Trânsito e anuário Estatístico
de acidentes de Trânsito no DF;
Os dados utilizados nos estudos e coletas de dados devem ser sistematizados em bancos de dados para que
possam servir de subsídios para o acompanhamento e o monitoramento de projetos existentes e para que se tenha um amplo
conhecimento para um bom planejamento de projetos futuros.
c) Projetos Viários
Atividades de vistorias de campo, como:
 Sinalização vertical e horizontal das vias,
 Acostamentos,
 Faixas/marcas de canalização,
 Georreferenciamento.
Dentre as ações realizadas durante o ano de 2015, destacamos o fornecimento, aterramento e instalação de 20
equipamentos do tipo nobreak, destinados a atender os cruzamentos semafóricos em vias urbanas do DF, incluindo o
fornecimento de mão-de-obra e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços.
Após análise e auditoria em determinados pontos das rodovias do SRDF, foram sugeridas e implementadas
algumas pequenas intervenções viárias de modo a proporcionar melhorias pontuais no trânsito, as quais se destacam:
a) Placas de sinalização: instaladas 11;
B) Intervenções pelos agentes de trânsito: 3;
c) Faixas de Pedestres: 5;
d) Ondulações Transversais: 15;
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e) Balizadores: 3 acessos;
f) Faixa de Rolamento: 1;
g) Faixas de Desaceleração e Aceleração: 3;
h) Retorno – Fechamento: 2;
i) Retorno – Abertura: 2;
j) Retorno alterações: 4;
k) Implantação de Tachões: Vários pontos do SRDF;
l) Obras de Duplicação: 1 – DF – 463;
m) Área Zebrada: Vários pontos do SRDF;
n) Defensa metálica: 2;
o) Realocar parada de ônibus: 1;
p) Ranhura no asfalto: 1;
q) Instalação de semáforo: 2;
r) Demarcações nas sinalizações de trânsito: Vários pontos do SRDF;
s) Executamos próximos à rotatória da ESAF, ou seja, km 27 da DF – 001 – EPCT algumas interferências no
trânsito; como:
 Mão única entre a rotatória que dá acesso à Avenida do Sol e à rotatória próxima à floricultura, conforme
ilustramos na Imagem do Google Earth 01 abaixo;
 Construímos alça entre a rotatória da floricultura e a DF – 001, para maior fluidez do trânsito, conforme
ilustrado na Imagem do Google Earth abaixo;
 Criamos um retorno próximo ao km 26,8;
 Aumentamos as faixas de Aceleração e Desaceleração existentes no retorno próximo ao km 28;
 Foi criada a terceira faixa de rolamento entre:
 Do km 27 ao km 28;
 Do km 26,5 ao km 27.

Imagem do Google Earth 01 – DF – 001, km 27 Rotatória Avenida do Sol – Rotatória Floricultura
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Imagem do Google Earth 01 – DF – 001 km 27

Em relação às Barreiras Eletrônicas, informamos que no ano de 2015 foram instaladas três Barreiras Eletrônicas
nos endereços descriminados abaixo:
DF – 150 – BE 054 A e BE 054 B;
DF – 128 – BE 055 A;
DF – 128 – BE 056 A.
Além das demandas acima mencionadas, estamos também, para uma nova Licitação do Prédio da GECOP,
elaborando novos Termos de Referência, Planilha Orçamentária, Projetos, inclusive o que não existia, como Projeto de Lógica,
Hidrossanitária, Ar Condicionado com sistema de drenagem; além das revisões nos Projetos de Elétrica.

Em 2015 foram instalados 3 novas câmeras de monitoramento, 2 equipamentos de fiscalização
eletrônica do tipo “pardal” e 3 barreiras eletrônicas. O DER passou a utilizar-se de painéis de mensagens variadas
(PMV) como ferramenta de auxilio às operações de tráfego e obras. No total, dispomos de 18 PMVs para esta
finalidade.
1.4.2. Fiscalização de Trânsito
A operação do trânsito consiste no monitoramento das vias e elaboração de planos de circulação, baseados nos
conceitos de engenharia de tráfego.
Nas vias públicas, as condições de fluidez e segurança devem ser primordialmente buscadas com o auxílio da
operação de trânsito, que deve zelar:
• Pela regulamentação das operações de carga e descarga;
• Pela fiscalização de paradas irregulares na via;
• Pelo eficiente socorro a acidentes de trânsito;
• Pelo monitoramento de transporte de produtos perigosos;
• Pela implementação de desvios para a execução de obras;
• Pela autorização para a realização de eventos especiais (maratonas, passeios ciclísticos, passeatas, etc.) em
vias públicas;
• Por monitorar a realização de eventos a fim de que os impactos negativos no trânsito sejam minimizados.
Atividades desenvolvidas pela Fiscalização de Trânsito
a) Convênio com o BPRv e o DETRAN/DF
Foram planejadas ações conjuntas desenvolvidas pelo BPRv, juntamente com o DER/DF e o DETRAN/DF,
mediante Convênio existente entre o DER/DF e o BPRv, bem como do Convênio entre o DER/DF e o DETRAN/DF, para as
atividades discriminadas a seguir:
I) Processamento de Dados – referentes às infrações de trânsito ocorridas nas vias urbanas e rodovias do
Distrito Federal utilizando sistemas e equipamentos das duas Autarquias, a partir da interligação dos computadores das duas
autarquias, de forma a reduzir custos e possibilitar melhor controle e fiscalização do tráfego no Distrito Federal;
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II) Engenharia de Tráfego – a utilização de produtos, serviços, materiais e equipamentos de Engenharia de
Tráfego de uma autarquia por outra;
III) Educação de Trânsito – desenvolvimento e execução em conjunto de programas educativos pelas duas
autarquias.
IV) Fiscalização de Trânsito – nas rodovias e nas vias urbanas, visando aumentar a segurança e a melhoria das
condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas
pertinentes;
V) Estatística – manutenção de um banco de dados referente a acidentes de trânsito no Distrito Federal, nas
vias sob circunscrição do DETRAN/DF e do DER/DF, que possibilite o cadastramento de seus pontos críticos e alimentação dos
dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito, ocorridos nas vias e rodovias do Distrito Federal, para possibilitar
medidas necessárias a serem tomadas com vistas à diminuição do índice de acidentes;
VI) Monitoramento aéreo – sobrevoo de monitoramento aéreo nas rodovias urbanas e rurais do DF visando
identificar pontos de congestionamento para fins de planejamento conjunto das duas Autarquias.
b) Outras atividades
No ano de 2015, foram autuados e enviadas aos proprietários dos veículos infratores, cerca de 814.400
notificações de infrações, considerando tanto as notificações emitidas pelos equipamentos de fiscalização eletrônicos, bem
como pelo BPRv e pelos Agentes de Trânsito Rodoviários do DER/DF.
Por meio do sistema informatizado de Autorização de Tráfego para Cargas (Perigosas, Especiais e Indivisíveis),
bem como para Eventos Desportivos e Não-Desportivos, foram emitidas de forma on-line, 90 autorizações de eventos e 60 para
transporte de cargas.
O DER/DF conta com um Sistema para Acompanhamento dos Acidentes ocorridos nas Rodovias do DF, com a
emissão de relatórios para atendimento às demandas existentes relacionados com: a) resposta aos meios de comunicação, b) a
Polícia Civil e Militar, c) os interessados, mediante respectiva localização dos mesmos.
Com o uso destas informações, temos condições de definir os pontos críticos nas rodovias do DF, buscando-se
desta forma a efetivação de projetos para a minimização dos acidentes em locais que estão com maior incidência.
Foi realizado, em 2015, o curso de Direção Defensiva Avançada, Iniciação a Pilotagem e Manobras Evasivas
para 174 Agentes de Trânsito Rodoviários e mais 12 motoristas, de forma a torná-los capacitados a conduzirem os veículos
oficiais deste Departamento de forma defensiva e evasiva.
O DER/DF visando dinamizar as atividades de fiscalização e operação no trânsito do SRDF, assumiu uma mesa
de operação na Central Integrada e Despacho-CIADE/DF.
Até o mês de dezembro do corrente ano foram feitos os seguintes atendimentos através da Central Integrada de
Atendimento e Despacho, mesa do DER/DF:
Ocorrências por Natureza – 2015 - DER/DF – CIADE
Descrição da Natureza

Total

Acidente de Transito Com Vitima

359

Acidente com Motocicleta Com Vitima

246

Averiguado e Nada Constatado

190

Acidente de Transito sem Vitima

113

Capotamento de Veículo com Vitima

86

Atropelamento

77

Colisão de Veiculo com Vitima

63

Sinalização de Emergência

62

Acidente Moto X Carro com Vitima

53

Em Apuração

39

Resolvido no Local

36

Acidente de Transito Envolvendo Veiculo Oficial
Apoio a Órgão do GDF

35
30

Embriaguez ao Volante

28

Desobstrução de Via Pública

26

Colisão de Veiculo Sem Vitima

23

Autuação de Transito

21

Lavagem de Pista

21

Solicitação de Guincho

13
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Descrição da Natureza

Total

Acidente com Motocicleta Sem Vitima

12

Veiculo Abandonado

11

Incêndio em Veículo Automotor

9

Capotamento de Veiculo Sem Vitima

9

Apoios Diversos

6

Acidentes Diversos

5

Apoio a PMDF

5

Dano a Bem Público

5

Localização De Veículo Furtado Ou Roubado

5

Apoio ao CBMDF

4

Acidente Motoxcarro sem Vitima

4

Acidente de Transito com Vitima Fatal

4

Colisao de Veiculo com Vitima Fatal

4

Operação Presença

3

Sinais de Perigo

3

Furto de Veículo

3

Vitima de Queda

3

Tumulto

3

Vias de Fato

2

Incêndio em Ônibus

2

Perigo para a Vida de Outrem

2

Prevenção

2

Prevenção de Acidente Automobilístico

2

Corte de Árvores

2

Direção Perigosa de Veículo na Via Pública

2

Atendimento Clinico

2

Apoio à PCDF

2

Apoio ao DETRAN

1

Apoio de Iluminação

1

Abandono de Função

1

Acidente Moto X Carro com Vitima Fatal

1

Busca de Animais

1

Embriaguez

1

Paciente Cardíaco

1

Objeto Encontrado

1

Levantamento Pericial

1

Hipertensao

1

Incêndio em Caminhão

1

Falsificação de Documento Particular

1

Furto de Motocileta

1

Vadiagem

1

Vazamento de Combustível

1

realizadas:

Em relação às atividades dos agentes de trânsito do DER/DF, destacamos as seguintes operações por eles

a) Operação do “Eixão do Lazer”, que consiste no fechamento daquela via aos domingos e feriados nacionais
para o lazer da população;
b) Apoio aos Distritos Rodoviários e demais unidades do DER/DF em operações de vias, desvios, sinalização,
campanhas educativas, etc.;
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c) Operação fluidez na DF-085 (EPTG), DF-075 (EPNB), DF-095, DF-003 (EPIA Sul);
d) Reforço na operação de segurança da DF-002 (Eixo Rodoviário), visando à minimização dos acidentes de
trânsito no trecho;
e) Operação de reversão da descida do Colorado (DF-003), que ocorre nos dias úteis, das 06:00 às 9:00 horas;
f) Operação de reversão da subida do Colorado (DF-003), que ocorre nos dias úteis, das 17:30 às 19:45
horas;
Foram realizados também:
a) Ficha de Missão emitida: 14.445;
b) Sinalização de Acidentes: 981 ocorrências;
c) Operação de Fiscalização nas vias do SRDF: 3.650;
d) Operação Fluidez: 4.360;
e) Apoio a Distrito Rodoviário: 1.324 apoios;
f) Apoio à Diretoria de Faixa de Domínio: 30 apoios;
g) Apoio ao Laboratório: 120 apoios;
h) Outros Apoios (CEB/CAESB/ENGEBRÁS): 80 apoios;
i) Apoio ao Núcleo de Sinalização: 210 apoios;
j) Veículos Abordados: 17.409 veículos;
k) Veículos Removidos ao Depósito: 1.546 veículos;
l) Veículos Vistoriados: 843 veículos;
m) Número de Autos de Infração Lavrados: 47.038.
1.4.4. Educação de Trânsito
A seguir serão apresentadas as atividades realizadas e a quantidade de pessoas atingidas pelos programas de
Educação de Trânsito do DER/DF.
Objetivo
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, criado em 1960, busca em suas múltiplas
funções e atividades, propiciar à sociedade um trânsito mais seguro. Com a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, ao
longo dos anos tem conseguido resultados significantes. No entanto frente ao continuo crescimento da relação veículos /
pedestres /ciclistas no DF, vê-se obrigado a vencer desafios cada vez mais complexos e que exigem ações eficazes e ágeis.
Ressalta-se que são elevados os números de crianças e jovens vítimas em acidentes de trânsito tendo como
fator determinante desconhecimento de regras de conduta enquanto pedestres e também ao baixo índice de comprometimento
em relação ao trânsito seguro.
Nesse contexto é que se tornam oportunos o incremento de campanhas educativas e a implementação de
ações que resultem no fortalecimento de uma consciência cidadã, com mudanças de atitudes que venham a minimizar
significativamente os alarmantes índices de acidentes de trânsito no DF e Entorno, índices esses que seriam maiores ainda sem
o trabalho e comprometimento do DER-DF.
Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia)
Campanha Educativa / Número de Pessoas Atingidas
Mês
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Total

Pedestre
50
12.240
100
330
27.800
1.090
41.610

Total Geral

Ciclista
Motociclista
4.500
50
100
2.945
2.045
11
50
1.050
1.600
310
1.200
8.855
3.806
188.327 Pessoas Atingidas

Motorista
91.000
122
390
18.110
3.464
270
19.500
1.200
134.056
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Quantidade de Pessoas e Escola Atendidas – Externamente – Palestra
Quantidade de
Instituição
02
08
01
01
02
01
02
17

Mês
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Setembro
Total

Pedestre

Ciclista

3.280
20
26
420
50
3.796

Motociclista

Motorista

120
80
200

87
170
100
30
387

10
10
4.393 Pessoas Atingidas

Total Geral

Quantidade de Pessoas Atendidas nos Eventos – Externamente- Atendimento as Escolas
Quantidade
Escolas/Eventos
18
06
07
13
03
09
06
01
63

Mês
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
TOTAL

Quantidade De
Alunos
5.463
2682
2.394
4.995
1.332
7.215
1.560
525
26.166

Quantidade de Pessoas e Escolas Atendidas – Internamente
Mês
Março
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Quantidade

Quantidade De

Escolas

Alunos

01
09
06
07
09
12
04
05
04
57

120
1.531
927
1.027
1.636
1.284
635
1.059
666
8.885

Quantidade de Pessoas Atingidas em Campanhas Externas
Mês

Pedestre

Ciclista

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Total geral
2015

50.735
150
50
492
51.477

350
350

Motociclista

Motorista

51.777 PESSOAS ATINGIDAS
(cinquenta e um mil, setecentos e setenta e sete pessoas)

-

Atendimento final efetuado pela Educação de Trânsito
Durante o ano de 2015, a área de educação de trânsito, atendeu em campanhas de rua, 188.327 pessoas
sendo destas: 41.610 Pedestres, 3.806 Motociclistas, 8.855 Ciclistas e 134.056 Motoristas. Com palestras atendeu mais 4.393,
totalizando 192.720 pessoas abordadas. A Escola Vivencial de Trânsito atendeu em in loco 8.885 crianças e em atividades
externas para Escolas Públicas e Particulares 26.166, além de participar de campanhas de massa atingindo 51.777, totalizando
86.828. Total Geral de pessoas atendidas de janeiro a dezembro do ano de 2015 foi de 279.548 pessoas.
Foram realizadas as seguintes campanhas educativas nas vias do SRDF:
 Carnaval seguro;
 Educação nas Rodovias;
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Moto-frete Cidadania;
Lei Seca 2015 -7 Anos da Lei;
16ª Semana Educativa de Trânsito;
Transporte e Cidadania – SEST/ SENAT;
Campanha Maio Amarelo;
AGROBRASILIA 2015;
1º Curso de Motociclista Operacional–DER/DF;
Paz no Trânsito e Cidadania;
Dia Mundial em memória às vítimas de Trânsito;
Rota 156 – Guará;
Volta às Aulas;
Campanha Dia das Mães (Dentro do Maio Amarelo);
Comando Saúde;
Semana Nacional do Trânsito;
Palestra de Prevenção de Acidentes.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO TRANSPOR
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0022 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER - DFPLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2569 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E
DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO- PLANO PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9710 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER- PLANO
PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0019 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
0018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0016 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DERPLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDER- PLANO PILOTO
9672 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6010
(Posição: Até 31/12/2015)

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

150.334.166
1.130.000

190.262.402
791.921

187.883.203
791.921

186.269.210
791.921

1.130.000

791.921

791.921

791.921

4.741.852

3.943.724

3.920.013

3.920.013

4.741.852

3.943.724

3.920.013

3.920.013

510.000

389.427

178.144

178.144

510.000

389.427

178.144

178.144

210.000

69.896

69.896

69.896

210.000

69.896

69.896

69.896

118.429.535

133.931.116

132.107.238

132.107.238

118.429.535

133.931.116

132.107.238

132.107.238

10.850.000

25.558.710

25.407.452

25.407.452

10.850.000

25.558.710

25.407.452

25.407.452

14.243.575

25.577.608

25.408.537

23.794.544

10.382.000

14.132.682

14.100.388

12.556.395

3.861.575
150.334.166

11.444.926
190.262.402

11.308.150
187.883.203

11.238.150
186.269.210

Cabe observar que algumas ações não foram efetuadas ou não foram alcançados os objetivos propostos, tendo
em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, comprometendo a execução do
Programa de Trabalho como foi proposto inicialmente pelo DER/DF ao GDF.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1055

Serviço de manutenção de conexões de rádio
Serviços especializados de engenharia, contemplando a
manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os
equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação
das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e
BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação
dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e
manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os
cinco Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.
As Atividades realizadas foram a renovação do contrato de
manutenção; reestabelecimento das conexões 3º e 5º Distritos,
reestabelecimento das conexões da repetidora de Ceilândia, Ajuste na
conexão entre parque rodoviário e sede, troca de equipamentos de rádio,
devido queima por raios.
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓRPRIOS
Conclusão do Edifício Sede, Alambrado e Muro de Divisa do 5º
Distrito Rodoviário Do DER-DF
Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º
Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila são José DF-180, km 19
– Brazlândia-DF.

Construção da Sede e Iluminação Externa do 4º Distrito Rodoviário do
DER/DF
Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito
Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia
DF-130, km 53 – Paranoá.

Construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional
(GECOP) – Superintendência de Trânsito do DER
Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência
de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

Reforma do Edifício Sede da GETEC/SUTEC
Execução das obras das obras de restauração de reforma do
Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF,
Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF.
Foram demolidos os pisos existentes e aplicado granitina na parte
central da administração, foram demolidos os pisos da sala ao lado da
copa e aplicados pisos, foram demolidas paredes internas, executadas as
fundações e pilares dos acréscimos.
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1.5. PLANEJAMENTO
 Elaboração e Acompanhamento da Proposta Orçamentária para o ano de 2016 do DER-DF, dentro da
metodologia da SEPLAG, em relação aos investimentos;
 Acompanhamento da execução dos projetos constantes da LOA 2015.
 Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 do DER-DF, dentro da metodologia da SEPLAG;
 Acompanhamento da Agenda Positiva de Governo e análise de execução da entrega das obras
relacionadas no Acordo de Resultados GDF/SEMOB nas ações relativas ao DER-DF 2015.
 Participação na Gestão Estratégica 2015-2018 da Secretaria de Projetos Estratégicos e Contribuição na
Contratualização de Resultados para Implantação da Estratégia da SEMOB/DF: auxiliar como membro da equipe da SEMOB na
Implementação do Modelo de Acompanhamento e Gestão e no Desenho e Implementação do Modelo de Governança
Colaborativa em relação aos assuntos pertinentes as contribuições do DER/DF fazendo parte do Grupo de Gestão para
Resultados.
 Elaboração, Revisão e Acompanhamento do 2012-2022 do Planejamento Estratégico Institucional, com a
avaliação dos indicadores previstos e realizados;
 Elaboração, encaminhamento, bem como o acompanhamento e consolidação das informações enviadas
pelos Distritos Rodoviários;
 Reuniões setoriais onde foram discutidos os objetivos estratégicos, indicadores propostos e iniciativas
estratégicas desenvolvidas pelos diversos setores;
 Mapeamento, analise e modelagem das rotinas de trabalho de 6 áreas com a utilização de Fluxogramas;
 Acompanhamento dos Contratos de Obras e Serviços e outras atividades do DER/DF;
 Acompanhamento e monitoramento da execução dos projetos estratégicos no DER/DF, bem como a
elaboração de relatórios dos planos, programas e ações, observando as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Mobilidade,
com o objetivo de dar maior transparência e garantir eficiência às ações do DER/DF;
 Acompanhamento Governamental com os Relatórios Bimestrais dos Projetos e Atividades do DER/DF,
analisado criticamente as distorções e desvios identificados na execução do plano orçamentário, com os ajustes, revisão e
medidas corretivas consideradas adequadas para o ano de 2015;
 Alimentação e atualização do SIRGEO – Sistema de Georeferenciamento, com a continuidade em 2016,
constando das seguintes etapas:
 Conversão da base Cartográfica;
 Banco de dados Espacial;
 Atualização do Sistema existente;
 Desenvolvimento de novas funcionalidades;
 Manutenção e suporte técnico.
 Análise periódica da posição das disponibilidades financeiras e das necessidades de alocação de recursos,
com o controle do pagamento das parcelas dos contratos e convênios e de atestados da sua regularidade no que concerne ao
cumprimento das cláusulas e condições que foram pactuadas;
 Atualização do Mapa Rodoviário do Distrito Federal, versão 2015 e sua impressão para distribuição gratuita,
com destaque para a versão do mapa pequeno com os principais pontos turísticos do DF;
 Atualização do Sistema Rodoviário – 2014 para a versão 2015;
 Atualização e disponibilização às várias áreas do DER da base de dados geoespaciais gerada no âmbito
das atividades rodoviárias;
 Atualização de dados do SRDF no Sistema de Cadastro Rodoviário – SCR/SIDER;
 Atualização e inserção no SRC de Marginais e vias do BRT-Sul;
 Finalização do quantitativo quilométrico das vias marginais pertencentes ao Sistema Rodoviário do Distrito
Federal;
 Confecção de Mapas para documentação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico– CIDE;
 Continuação do levantamento do mapeamento dos processos das várias áreas do DER/DF;
 Distribuição de Mapas Rodoviários versão 2015 para órgãos públicos no âmbito Distrital e Federal, para
Deputados e Senadores, para entidades de Classe da Sociedade Civil e para usuários das rodovias do DER/DF;
 Efetuado o acompanhamento sistemático e periódico da execução do plano e do orçamento anual do
DER/DF com a elaboração dos relatórios correspondentes;
 Elaboração da documentação para a obtenção de recursos da Contribuição de Domínio Econômico (CIDE),
junto ao Ministério dos Transportes;
 Elaboração de alguns Mapas para atender a demanda da Diretoria de Meio Ambiente do DER/DF, e
localização de todos os engenhos publicitários nas Rodovias do Distrito Federal para atender a Diretoria de Faixa de Domínio;
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 Atualização do Mapa do Caminho das Escolas – 2015
 Elaboração de dados complementares referentes a processos relacionados à área de Georreferenciamento;
 Pedido de Inclusão do DER/DF no Convênio de acesso ao sistema TerraGeo da TERRACAP;
 Finalização do levantamento de toda a legislação do SRDF, com o respectivo escaneamento da mesma e
dos mapas rodoviários já editados pelo DER/DF e sua disponibilização na internet e intranet;
 Finalização dos trabalhos da Comissão de Reestruturação do DER/DF, com a publicação no Diário Oficial
da nova Estrutura e respectivo Regimento Interno;
 Gerenciamento, controle e fiscalização de contratos e convênios e seus aditivos, firmados pelo DER/DF com
entidades públicas e privadas, mantendo atualizados os dados pertinentes e observando o cumprimento dos prazos e demais
obrigações pactuadas;
 Implantação e acompanhamento do Planejamento Estratégico com todas as áreas do DER/DF, bem como
com os órgãos vinculados à Secretaria de Mobilidade;
 Levantamento e atualização de todas as obras executadas pelo DER/DF desde a sua fundação em 1960 até
2015, para fins de cadastro e de planejamento;
 Manutenção do cadastro técnico-financeiro de obras e serviços contratados;
 Monitoramento dos indicadores de desempenho institucional e da gestão por resultados no DER/DF;
 Participação no Comitê Gestor de Geoinformações do Distrito Federal da SEDHAB/GDF;
 Promoção do Curso Noções Básicas de Sistema de Posicionamento Global – GPS para o DER/DF, bem
como para uma turma externa ao DER/DF para servidores das unidades de conservação do Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM);
 Continuação dos estudos de viabilização e implantação do I3Geo, para publicação dos dados espaciais
gerados pelo DER/DF na ferramenta de geovisualização;
 Respostas à Corregedoria, Secretaria de Transparência e outros órgãos do GDF;
 Revisão do Sistema Rodoviário do DER/DF (SRDF), para o ano de 2015, já disponibilizado na intranet e na
internet;
 Treinamentos de Capacitação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais em Extensões para o ArcGis 10 e
no ArcGis 10.1;
 Participação do Grupo de Trabalho de Dispositivos Auxiliares e Sinalização de Obras do DENATRAN, desde
março de 2009;
 Participação como representante da ABDER na Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização
e da Via do DENATRAN, no período de 2010 a 2016 (três mandatos consecutivos);
 Participação como Membro Efetivo do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, no período de junho de
2011 a junho de 2015 (dois mandatos consecutivos);
 Participação como Membro do Conselho Fiscal da ABDER, Gestão 2013 a 2015, e posteriormente em 2015,
como Secretário Geral da ABDER.
 Participação 45ª RAPv / 19º ENACOR / 5ª Expopavimentação e do 1º Forum Rodoviário, de Trânsito e de
Mobilidade.
1.6. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Redes, Infraestrutura e Suporte aos Usuários
Com a instalação e implementação do Sistema CitsMart (plataforma Free), disponibilizado pela Central IT, a
equipe de informática conseguiu organizar as chamadas “ocorrências”, através da implementação das melhores práticas
preconizadas na Information Technology Infrastructure Library – ITIL.
No período de Janeiro a Dezembro de 2015, a equipe GEOPE, NURIS, estagiários de sistema do NURIS e
Empresa CENTRAL IT, prestadora de serviços, efetuaram 2.527 (dois mil quinhentos e vinte e sete) atendimentos de suporte
aos usuários do DER/DF e BPRv.
Outras atividades realizadas:







Reorganização do CPD, incluindo a organização dos cabos dos patch panel;
Reorganização da rede de fibra ótica no Parque Rodoviário.
Implementação do Cluster de SQL;
Atualização da base de conhecimentos do sistema de controle de chamados CitsMart;
Manutenção e suporte ao sistema de controle de arquivos de engenharia – ProjectWise;
Criação de máquinas virtuais e clusterização;
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 Migração de máquinas físicas para máquinas virtuais com clusterização e atualização do sistema
operacional;
 Configuração do firewall e switch, mudando o roteamento feito pelo firewall para o switch, objetivando
melhorar a rede do DER-DF;
 Manutenção e suporte da telefonia VOIP;
 Instalação de servidor de arquivo;
 Instalação de servidores RADIUS, WDS e NTP;
 Instalação do tronco E1 operadora OI;
 Apontamento para servidor WMS da CAESB;
 Migração do servidor SIDER de Windows para Linux;
 Operação e gestão das fitas de back-up;
 Troca de antenas na Sede e Parque Rodoviário;
 Migração de arquivos de um servidor para o outro;
 Manutenção da Rede de Computadores;
 Manutenção de computadores;
 Acompanhamento e instalação de 67 computadores na Sede e Distritos;
 Configuração do sistema de Back-up;
 Instalação e configuração de switch;
 Instalação e configuração dos novos Storage.
SISTEMAS
O DER/DF possui um legado de sistemas que dão suporte tanto à atividade meio quanto à atividade fim.
Além da atividade rotineira de manutenção dessas soluções – prevenção e correção, procura implementar
novas funcionalidades aos sistemas atualmente em produção, bem como implantar novas soluções quando necessárias.
Abaixo destacamos as principais ações desenvolvidas relacionadas a novas funcionalidades dos sistemas
atualmente em produção, ou novas soluções implantadas:
a) Controle de pagamento no SISCAS
– O SISCAS no mês de Agosto/2015 passou por alteração da tabela de referência e no valor da verba
destinada para o auxílio, o que demandou ações na base de dados. Também foram gerados dados referente a diferença do
auxílio devido no mês de Julho/2015, sendo tal medida tratada diretamente na base de dados.
– Criação de regra no sistema SISCAS, que começou a efetuar a exclusão automática do auxilio saúde dos
servidores que não apresentarem o comprovante de pagamento durante dois meses consecutivos.
b) Nova INTRANET
– Em 2015 foi iniciado o procedimento de atualização tecnológica da INTRANET do DER/DF. Foi definida a
tecnologia a ser usada, validado protótipo não funcional, e montado o ambiente de desenvolvimento.
– A plataforma será “Joomla!”, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo premiado (CMS), que permite
construir sites e poderosas aplicações online. É uma solução de código aberto que está disponível gratuitamente para todos.
– A previsão é que em 2016 o DER/DF usufrua de uma INTRANET mais moderna, de fácil uso,
descentralizada, e com mais conteúdo e mais serviços, missão que contará com o apoio de todas as áreas, em especial da
Assessoria de Comunicação.
c) Atualização do Sistema SISMAT
– O SISMAT passou em 2015 por adequações em função da implantação do almoxarifado descentralizado
(SUBMAT). Foram adequadas as rotinas de fechamento mensal, relatórios de materiais cadastrados, de requisições, de
inventário por Subalmoxarifado, bem como foi criado o relatório de pedidos do SUBMAT.
– O SISMAT é o sistema central de almoxarifado que controla o consumo nas diversas áreas. Já o SUBMAT é
o sistema que recebe transferências de estoque de materiais do SISMAT e controla o consumo desses materiais transferidos,
especialmente nos Distritos Rodoviários, os quais possuem uma dinâmica de funcionamento diferente dos demais setores.
Desse modo o SUBMAT é uma extensão do SISMAT.
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d) Desenvolvimento do Sistema de Subalmoxarifado - SUBMAT
– O sistema de Subalmoxarifado foi desenvolvido para viabilizar o controle descentralizado dos materiais
utilizados nos Distritos Rodoviários do DER/DF. Originou-se por orientação do TCDF, e após a realização de estudos por uma
Comissão Interna. Os detalhes estão registrados no Processo 0113-004226/2011.
– O sistema passou por diversas adequações em 2015 em função de sua entrada em produção, e por conta
de melhorias apontadas durante o período de homologação. O sistema está pronto, disponível em ambiente de produção, em
pleno funcionamento no 2º Distrito Rodoviário, e em fase final de implantação no 4º Distrito Rodoviário. A previsão é que em
2016 todos os Distritos Rodoviários usem a ferramenta na sua plenitude.
– O principal objetivo do SUBMAT é dá transparência ao consumo interno de materiais, especialmente nos
Distritos Rodoviários, os quais recebem materiais em grandes quantidades. Com o advento da solução é possível verificar qual
a disponibilidade de materiais em cada Distrito, o que otimiza a gestão interna de materiais.
e) Doação do SISDOC para a Secretaria de Mobilidade – SEMOB
– O SISDOC foi doado para a Secretaria de Transportes através do Ofício nº 93/2014-GAB/ST, o que contou
também com treinamento realizado pelo DER/DF para os servidores daquela Secretaria nas instalações da Escola de Governo EGOV.
– Foi repassado também o conhecimento técnico para instalação, configuração e manutenção da ferramenta.
f) Doação do SISDOC para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social
– O SISDOC foi doado para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do DF, que solicitou
ao DER/DF através do Ofício nº 330/2015-GAB/SEDHS.
– Foi repassado também o conhecimento técnico para instalação, configuração e manutenção da ferramenta.
g) Doação do SISDOC e SISPES para a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
– O SISDOC e o SISPES foram doados para a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
DF, que solicitou ao DER/DF através do Ofício nº 390.000.511/2015-GAB/SEDHAB.
– Foi repassado também o conhecimento técnico para instalação, configuração e manutenção das
ferramentas.
h) Criação do Módulo “Missão" no Sistema SISCOP
– Com a intenção de otimizar e ter maior controle das operações efetuadas pelos agentes de trânsito do DER,
foi criado o módulo missão no SISCOP.
– O módulo foi entregue em julho de 2015 e, após realização de treinamento, foram geradas novas demandas,
as quais estão sendo feitos os devidos ajustes para a utilização pelos usuários.
i)Manutenção da solução SIDER
– O DER/DF, através do Contrato 041/2013, está revisando a solução SIDER implantada desde 2008. A
solução envolve módulos de sistemas que apoiam tanto a atividade meio como a atividade fim do DER/DF.
– Visando melhor manter esta solução, bem como os investimentos já realizados, o contrato atual teve seu
escopo ampliado. Além das manutenções preventivas e corretivas, foi incluído manutenções ampliativas, atualização
tecnológica dos módulos, consultoria, suporte técnico no local, e os serviços sob demanda: treinamento e operação assistida.
Desse modo, em 2015 está ocorrendo uma revisão da solução, com o objetivo de maximizar os resultados que cada módulo por
proporcionar.
As principais ações ocorridas no período foram:
1. Treinamento presencial do SCO
– Período (24h): 18 a 20 de abril/2015
– Participantes: 07 Servidores
2. Treinamento presencial do AET
– Período (24h): 09 a 11 de setembro/2015
– Participantes: 5 Servidores
3. Treinamento presencial do OAE
– Período (24h): 07 a 09 de abril/2015
– Participantes: 9 Servidores
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4. Treinamento presencial do SMO
– Período (24h): 12 a 14 de maio/2015
– Participantes: 6 Servidores
5. Treinamento presencial do ACT
– Período (24h): 14 a 16 de abril/2015.
– Participantes: 10 Servidores
6. Operação Assistida do SGF (Treinamentos Expressos)
– Período (40h): 25 a 29 de maio/2015
– Participantes 67 Servidores
7. Atendimento de demandas específicas em todos os módulos:
– Implementação de funcionalidade no sistema SCR para emissão de Relatório Anual entregue ao DNIT;
– Implementação do Boletim de Acidentes de Trânsito no Talonário Eletrônico utilizado pelos agentes de
trânsito visando integração e transporte de dados para o sistema ACT;
– Implementação de funcionalidade de cálculo de avarias conforme resolução 362 do CONTRAN
– Atualização tecnológica dos cenários georreferenciados (MAPAS) do OAE, SCR, SMO e ACT;
– Implementação do cenário georreferenciado para Faixa de Domínio;
– Inclusão no FXD do módulo de Créditos por pagamento em duplicidade.
– Inclusão no FXD do módulo de Fiscalização;
– Implementação de funcionalidade de importação automática das tabelas SICRO e SINAPI no SCO.
Abaixo destacamos as principais ações desenvolvidas relacionadas à manutenção dos sistemas atualmente em
produção:
a) SISDOC V3
– Sistema de Controle de Documento Versão 3. Tem por finalidade o controle contextualizado digitalmente
dos documentos que entram no DER/DF e daqueles que são produzidos internamente, ofícios, memorandos, cartas e
circulares. O SISDOC V3 vem ganhando grande importância institucional, pois conta com um alto número de usuários e uma
massa significativa de dados. Por conta dessa importância, este sistema contará com uma Comissão Permanente de
Acompanhamento;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas;
– Adoção de diversas medidas visando otimizar o desempenho do sistema;
– Realização de estudos preliminares quanto a viabilidade de implementação de certificado digital para
substituir o processo de assinatura atual;
– Reuniões com a Comissão Permanente de Acompanhamento do SISDOC.
b) SISCAS
– Sistema de Controle do Auxílio Saúde. Tem por finalidade o controle dos valores que são repassados aos
servidores que possuem planos de saúde a título de subsídio do Governo, o Auxílio Saúde. Seus dados, em níveis de detalhes,
guardam relação direta com os valores consolidados recebidos pelos servidores, através do Sistema Único de Gestão de
Recursos Humanos do Governo – SIGRH. Logo, o SISCAS é o responsável pelas entradas no SIGRH referentes ao benefício
Auxílio Saúde. Sistema submetido a constantes mudanças de regras de negócios, a estudos de impactos econômicos e
simulações;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas;
– Realização de consultas diretamente na base de dados para subsidiar estudos durante o período regular de
renovação contratual.
c) SISPES
– Sistema de Controle de Pessoal. Tem por finalidade o controle dos servidores ativos e inativos desta
Autarquia. Apesar da existência do SIGRH, a razão de ser do SISPES pode ser justificada, dentre outros aspectos, pelo nível de
detalhes e flexibilidade que o mesmo contempla, haja vista a solução ter sido desenvolvida por equipe do próprio DER/DF.
Entretanto, tais características, não o deixam em rota de colisão com o SIGRH;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
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d) SISMAT
– Sistema de Controle de Material. Tem por finalidade o controle do estoque de materiais da Autarquia. Por
conta disso, requisições de materiais e pedidos de compra são igualmente controlados. Conta com integração de dados com o
módulo “LICITAÇÕES”, fornecendo informações dos Pedidos de Compra de Materiais – PCM’s, para serem utilizadas nos
pregões eletrônicos;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
e) SISPAT
– Sistema de Controle de Patrimônio. Tem por finalidade o controle de todos os bens da Autarquia, tanto
móveis quanto imóveis, consolidados na carga patrimonial. Atualmente contem módulo que permite a leitura de código de
barras para identificação e localização de bens;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
f) SISMAE
– Sistema de Manutenção de Máquinas e Equipamentos. Tem por finalidade o controle das Ordens de Serviço
envolvidas no controle das manutenções de máquinas e equipamentos do DER/DF, e do Batalhão de Polícia Rodoviária –
BPRV;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
g) SISVISITANTE
– Sistema de Controle de Visitantes. Tem por finalidade o controle das entradas e saídas de pessoas no Ed.
Sede do DER/DF;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
h) SISEVI
– Sistema de Educação Viária. Tem por finalidade o controle das atividades da Transitolândia, tais como
visitas à minicidade, campanhas e cartilhas educativas. Possui integração com a comunidade a partir de dois acessos externos
disponíveis no site da Transitolândia, http://transitolandia.der.df.gov.br/, um destinado as Escolas e outro aos estudantes;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
i) SISPLAC
– Sistema de Placas. Tem por finalidade o controle do processo de fabricação, instalação e manutenção de
placas de sinalização de trânsito que são demandadas e produzidas por equipe própria. Possui dois públicos alvos, aqueles que
fabricam as placas no Núcleo de Sinalização – NUSIN, e aqueles que instalam e mantém as placas, os Distritos Rodoviários;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
j) SISCOP
– Sistema de Controle Operacional. Tem por finalidade o controle das atividades da Gerência de Controle
Operacional, da Diretoria de Fiscalização, da Superintendência de Trânsito. O público alvo são os Agentes de Trânsito;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
k) SITE DA TRANSITOLÂNDIA
– Solução disponível na Internet através do endereço http://transitolandia.der.df.gov.br, que tem por objetivo
divulgar as funções e atividades da Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia. Além do conteúdo estático, com textos
informativos e fotos das diversas campanhas educativas promovidas, o site possui integração com o SISEVI, permitindo assim
que escolas atualizem dados, agendem visitas à minicidade, e que crianças naveguem e preencham virtualmente cartilhas
educativas de trânsito, inclusive com emissão de certificado ao final;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
l) LICITAÇÕES
– Módulo sistêmico desenvolvido para gerar os anexos dos pregões eletrônicos do DER/DF. A solução
captura todas as informações dos Pedidos de Compra de Material – PCM’s do SISMAT, gerando e controlando os anexos das
licitações;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
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m) PORTAL INTRANET
– Solução que integra notícias, informações e serviços relevantes à comunidade interna do DER/DF, tais
como acesso a sistemas, formulários, contracheque, carga patrimonial setorial, lista de materiais, lista de e-mails, telefones,
aniversariantes, dentre outros;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
n) PORTAL INTERNET – SITE
– Solução que integra notícias, informações e serviços relevantes ao cidadão, tais como licitações, pedidos de
autorização especial de tráfego, pedidos de ocupação de faixa de domínio, procedimentos relativos a multas de trânsito, dentre
outros;
– Prestação de suporte contínuo aos usuários e realização de manutenções corretivas e evolutivas.
3. PROJETOS
a) Aquisição de Licenças Microsoft
– O procedimento de aquisição de subscrição de licenças Microsoft está materializado no processo n°
113013019/2015.
Certificação digital
– Continuidade ao estudo de viabilidade iniciado em 2014, para a aquisição de certificação digital pela
entidade.
b) Aquisição de storage, computadores, estações gráficas e notebooks
– Encontra-se em andamento um projeto para aquisição de ativos para a melhoria da infraestrutura da
Superintendência de Trânsito processo nº 113004372/2014 em instalação- 2015
Prestação de serviços especializados em indicadores (DevInfo)
– Está em fase de implantação o processo nº 113004065/2013, que trata da prestação de serviços
especializados em indicadores em instalação - 2015.
c) Link de internet
– O processo nº 113007691/2014 tem como meta adquirir uma solução que melhore a velocidade da internet
do DER/DF, dando maior agilidade aos trabalhos da entidade.
d) Prestação de serviços de telefone fixo comutado
– Por meio do processo nº 113.007469/2014, busca reduzir os custos com a telefonia no DER/DF (gestão e
acompanhamento).
e) Prestação de serviço de telefonia contingencial
– Por meio do processo nº 113.006477/2015, busca reduzir os custos com a telefonia no DER/DF.
f) Projeto de ampliação do sistema VOIP/Equipamento
– Por meio do processo nº 113.003946/2015, através da aquisição de mais equipamentos.
g) Gerador de Energia
– Por meio do processo nº 113.006317/2015, através da aquisição de equipamento gerador de energia.
h) Projeto de Manutenção da rede de cabeamento lógico e Elétrico
– Por meio do processo nº 113.0012502/2015, através de adesão a Ata de registro de preço (em andamento).
i) Estudo e levantamento para projeto Wifi
– Por meio do processo nº 113.0012502/2015, através de adesão a Ata de registro de preço (em andamento).
j) Projeto de manutenção do sistema VOIP
– Por meio do contrato nº18/2015 processo nº 113.006705/2015 (em execução).
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k) Aquisição de sistema para controle da administração da malha rodoviária
– Aquisição de um sistema que permita ao DER possuir um controle maximizado sobre as manutenções
realizadas na malha rodoviária. (sugestão do TCDF)
l) Aquisição de sistema nos moldes de Rede Social para proporcionar maior interação da autarquia com o cidadão.
PARCERIA COM TERCEIROS
Tendo em vista a reduzida equipe de técnicos capacitados em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,
servidores desta Autarquia, foram firmados alguns contratos com empresas especializadas visando um melhor atendimento das
demandas de TIC. Ademais, em determinadas situações, tais parcerias se apresentam de fato como a melhor solução.
A solução é composta pelos módulos listados abaixo:
ACT – Sistema de Estatística de Acidentes de Trânsito
– Tem como objetivo principal disponibilizar visualmente as estatísticas de acidentes e possibilitar a emissão
de diversos tipos de relatórios estatísticos de todos os acidentes ocorridos nas rodovias do Distrito Federal.
AET – Sistema de Controle da Autorização Especial de Trânsito
– Tem como objetivo principal a informatização do processo de emissão da AET, via sistema e Internet.
CQM – Sistema de Cálculo do Quantitativo de Medições de Obras Rodoviárias
– Tem como objetivo auxiliar os executores de contratos na elaboração da memória de cálculo da medição de
obras rodoviárias.
FXD – Sistema de Faixa de Domínio
– Tem como objetivo controlar a utilização e exploração das faixas de domínio das rodovias sob jurisdição do
DER/DF.
MIG – Módulo de Informações Gerenciais
– Tem como objetivos emitir relatórios e consultas a partir de informações pertinentes às atividades de
administração física e financeira de contratos de obras e orçamentos.
SGF – Sistema de Gestão Físico-Financeira de Contratos
– Tem por objetivo auxiliar os usuários no gerenciamento de contratos e montantes orçamentários.
SMO – Sistema de Gestão de contratos de Obras e Medições
– Tem como objetivo fazer a gestão de contratos por meio de: Acompanhamento dos saldos contratuais;
Cálculo da medição dos serviços contratados; Controle e cálculo do reajuste; Provimento e controle de aditivos;
Acompanhamento de cronogramas de execução; Gerenciamento do andamento físico de obras em execução; Controle da
emissão de Atestados de Capacidade Técnica.
OAE – Sistema de Obras de Artes Especiais
– Tem como objetivo registrar as principais características das obras de arte especiais.
SCO – Sistema de Custos e Orçamento
– Tem como objetivo facilitar e agilizar os trabalhos dos profissionais que elaboram composições de serviços e
orçamentos de obras rodoviárias e de edificações.
SCR – Sistema de Cadastro Rodoviário
– Tem por objetivo manter o cadastramento do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF.
MICROSOFT – Solução que contempla o uso de licenças de sistemas operacionais, aplicativos e soluções para rede, dados,
servidores e estações de trabalhos, executada pelo contrato 004/2012, quem entrou em vigência em 17/04/2012, e foi renovado
até 17/04/2015. Iniciou-se neste ano de 2015 um novo procedimento para aquisição, em caráter perpétuo, de licenças
Microsoft. Produtos atualmente contratados:
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– Core CAL (500 licenças) distribuídas em:
 Windows Server Standard
 Microsoft SharePoint
 Microsoft Exchange Server
 System Center Endpoint Protection
– Licença de Gerenciamento de Clientes
– SharePoint Server (1 licença)
– SQL Server Enterprise (2 licenças – 8 núcleos)
– Windows Server Data Center(8 licenças)
 Microsoft Windows Server
 Microsoft System Center
Governo do Distrito Federal – Disponibilização de sistemas que são centralizados. São eles:
– SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental;
– SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos;
– SICOP – Sistema Integrado de Controle de Processos;
– TAG - Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública;
– E-Compras - Sistema de Controle e Acompanhamento de Compras e Licitações e Registro de Preços do
Distrito Federal.
PROCURADORIA JURÍDICA
No decorrer do exercício de 2015, a Procuradoria Jurídica do DER/DF, promoveu os seguintes atos
administrativos e judiciais:

Judicial

Administrativo

Atos
Contratos

Quantidade
24

Convênios

1

Pareceres
Despachos
Ofícios
Memorandos
Cartas de Cobrança
Ações Judiciais recebidas
Ações Judiciais propostas

170
55
159
88
5
252
44
2
2
24
513
69

Precatórios Recebidos
Precatórios Pagos
Requisições de Pequeno Valor Recebidas
Requisições de Pequeno Valor pagas
Audiências

OUVIDORIA
O presente relatório de 2015 da Ouvidoria do DER-DF apresenta os resultados das atividades realizadas de
janeiro a dezembro de 2015.
a) Dados Estatísticos
Neste Relatório de 2015 foram contabilizadas 1304 demandas recebidas, a saber: manifestações através do
Sistema de Ouvidoria TAG – 1208, pedidos de acesso à informação através do e-SIC – 104 e outros registros - 73 (e-mails,
Ofícios de outros Órgãos e Cartas/Requerimentos), bem como 207 documentos expedidos por esta Ouvidoria. Os dados foram
coletados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015.
b) Demandas recepcionadas por mês
Durante o ano de 2015, obteve destaque o elevado número de demandas registradas nos meses de março e
novembro, observando que neste último, o crescimento se deu devido à paralisação dos servidores do Departamento no mês
de outubro.
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DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
JAN

101
173
46
96
141
103
116
131
131
174
95
78

c) Demandas por tipo de manifestação
A Ouvidoria acolhe pedido de informação, reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitação.
A manifestação mais recorrente foi a solicitação, que neste ano atingiu a marca de 51,76% das ocorrências,
seguindo da reclamação, com 21,22%.
46

67
91

66
104

DENÚNCIA

ELOGIO

INFORMAÇÃO
294

717

LEI DE ACESSO
À
INFORMAÇÃO
d) Demandas formalizadas por acesso
A forma de acesso mais utilizada foi o Sistema de Ouvidoria TAG, que hoje é o sistema oficial das Ouvidorias do
GDF.

104

73
TAG
E-SIC
1208

OUTROS
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e) Demandas por Público
Os dados apresentados foram computados considerando as categorias: masculino, feminino, anônimo e pessoa
jurídica. O público masculino foi o destaque neste item com 60,57%.
37
189

ANÔNIMO
FEMININO
320

MASCULINO

839

PESSOA JURÍDICA

f) Demandas por Assunto
ABUSO DE AUTORIDADE
ACESSIBILIDADE INSTALAÇÕES DO DER
ACOSTAMENTO
AMPLIAÇÃO NO HORÁRIO DE…
AMPLIAR O ACESSO VIA WEB
AUTO DE INFRAÇÃO
BARREIRA ELETRÔNICA
BOA CONDUTA DE AGENTE DE…
BOM ATENDIMENTO PRESTADO…
CAMPANHA EDUCATIVA
CICLOVIA
CLONAGEM DE VEÍCULO
CONGESTIONAMENTO
DUPLICAÇÃO DE RODOVIA
EXECUÇÃO DE OBRA
FAIXA DE PEDESTRE
FAIXA EXCLUSIVA
FAIXA REVERSA
FISCALIZAÇÃO
FLUIDEZ DO TRÂNSITO
IMAGEM DE CÂMERA
INFORMAÇÃO SOBRE OBRA
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSO
MÁ CONDUTA DE AGENTE DE…
MÁ CONDUTA DE SERVIDOR
MANUTENÇÃO EM RODOVIA
OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO
OPERAÇÃO TAPA-BURACO
OUTROS
PARDAL
PASSARELA
QUEBRA-MOLA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
REDUTOR DE VELOCIDADE
RESSARCIMENTO
SEMÁFORO
SINALIZAÇÃO
0

1
1
2
4
2
208
5
7
54
3
6
3
11
9
29
21
15
29
96
66
10
40
52
50
15
98
16
147
213
9
19
16
32
6
6
21
63
50

100
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g) Demandas por Rodovia

21

BR-020

10

1

BR-060

8

3

BR-080

148

28

DF-002

12

1

DF-007

17

7

DF-010

18

1

DF-015

1
2
1

DF-055
DF-075

40

17

DF-035
DF-047

133

24

DF-004

5
5
42

10

DF-085

75

6

DF-095

28

6

3
5
2
5

DF-128
DF-131
DF-150

18

2

DF-180

14

3

DF-250

1

DF-280

2
1
1

DF-295
DF-326

1
1
1
1
2

DF-341
DF-371
DF-435

1
1

DF-445
DF-459

1

DF-463

10
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h) Setores Demandados
A seguir, estão destacados todos os setores do Departamento para os quais houve demandas.
A Ouvidoria figurou como a maior demandada com 24,25% das manifestações, tendo em vista que a mesma
conseguiu finalizar as manifestações, sem necessidade de tramitá-las para outros setores. Em seguida tem-se a
Superintendência de Trânsito 21,73% e Superintendência de Obras 21,51%.

2º DR
3º DR
CHGAB
COPLAN
CORREG
DIDOM
DIFIS
DITRA
GDG
GEIPE
GEMEQ
JARI
NUADP
OUVIDORIA
PROJUR
SUAFIN
SUOBRA
SUOPER
SUTEC
SUTRAN

2
1
5
53
20
4
77
92
66
25
1
2
34
336
2
26
298
29
11
301
0

100

200

300

400

i) Resolubilidade
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j) Documentos Expedidos
3

18
OFÍCIOS
MEMORANDOS

186
CARTA

l) Considerações Finais
A Ouvidoria do DER-DF tem realizado um trabalho, sendo o canal entre o Cidadão e o Departamento, levando a
este as solicitações de adoção de providências visando a melhoria dos serviços prestados de modo específico e geral.
Busca-se constantemente a qualificação da equipe e das ações para que os resultados possam ser melhorados.
Nesse propósito de atender sempre da melhor forma possível a Ouvidoria trabalha com transparência, acolhendo e respeitando
os Cidadãos que procuram seus serviços diariamente, garantindo o sigilo (quando for necessário e solicitado) e o direito à
resposta.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA AUTARQUIA
A atuação do DER/DF estimulando e promovendo melhoria e desenvolvimento do Sistema Rodoviário do
DF, conforme os destaques mencionados neste relatório visaram à cooperação com o Governo no alcance da melhoria do
funcionamento do Estado por meio do compartilhamento de recursos e conhecimento, da diminuição do desperdício em suas
ações e discussões com vista ao bom funcionamento das vias públicas, na construção, conservação e restauração das rodovias
do SRDF e dos Municípios limítrofes que fazem parte da Região Integrada de desenvolvimento do DF e entorno e de forma
mais efetiva na implementação das políticas públicas.
Por intermédio dos 5 (cinco) Distritos Rodoviários, o DER-DF vem efetuando a manutenção rotineira e
periódica dos quase 1.913 km de rodovias do SRDF, bem como atendendo a diversos pleitos de várias Secretarias, das
Administrações Regionais, de Associações de Produtores Rurais e outras comunidades. Em solenidades públicas tem sido
destacado pelos governantes o papel do DER/DF na consecução dos objetivos traçados e como parceiro das comunidades
rurais, promovendo a interligação com as cidades do DF e do Entorno.
O Distrito Federal constitui um importante centro de distribuição de cargas pelos corredores de transporte
interligados no DF. Hoje, não somente o Distrito Federal, mas também o entorno, dispõem de uma rede de rodovias que,
mantidas pelo DER/DF, atendem as necessidades de transporte de pessoas, de mercadorias e de escoamento da produção
agropecuária.
Para a melhoria da infraestrutura viária foram realizadas obras de pavimentação de rodovias, duplicação,
restauração, ciclovias, adequação de interseções, e outras intervenções que conduzam ao aumento de capacidade das
rodovias com elevado Volume Médio Diário; construção de novas ligações rodoviárias; pavimentação de algumas rodovias
vicinais; conservação e manutenção do patrimônio já existente, além da sinalização, controle de tráfego e fiscalização
eletrônica.
As estatísticas oficiais do Distrito Federal em relação a Trânsito mostram que o número de acidentes fatais em
rodovias por 10.000 veículos reduziu significativamente, de um Índice alcançado de 1,07% em 2014 para 0,79% (dados
preliminares) em 2015 (considerando-se apenas as rodovias do SRDF que estão na circunscrição do DER/DF). O esforço do
DER/DF tem sido alcançado e recompensado.
Através dos resultados obtidos podemos avaliar e formar subsídios para a formulação das políticas públicas do
GDF dirigidas para a redução cada vez maior do índice de acidentes fatais de trânsito rodoviário no Distrito Federal e dos seus
custos, como: atuando na definição de prioridades de investimento; no tratamento dos Pontos Críticos de Trânsito; na
restauração e melhoramento da rede rodoviária existente; na moderação do tráfego visando reduzir a velocidade dos veículos e
na educação para mudar o comportamento dos condutores, melhorar a segurança do tráfego e a qualidade de vida da
população; na melhor avaliação econômica dos projetos de segurança rodoviária como: controle eletrônico da velocidade nas
rodovias, intensificação da fiscalização de trânsito, educação para o trânsito; tudo isto tem contribuído para a diminuição da
frequência e da gravidade dos acidentes e retrata também a mudança no comportamento dos motoristas.
Em 2015 os investimentos previstos em infraestrutura foram direcionados a construção, duplicação e
recuperação de rodovias e objetivaram melhorar o trânsito da Saída Norte – com a finalização dos projetos do BRT-Norte, e
início das obras no trecho do Torto ao Colorado, bem como o início da implantação do Trevo de Triagem Norte. Tiveram
prosseguimento os projetos para a implantação do Corredor Sudoeste, que se iniciará pela DF-075 (EPNB) com a ampliação de
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capacidade desta rodovia e a implantação do respectivo corredor para ampliar a capacidade de transporte dos eixos de ligação
Plano Piloto com as cidades satélites, com a criação de faixas adicionais, sinalização semafórica, implantação de faixas
exclusivas para transporte público, ciclovias, viadutos, dentre outras.
Além disso, também elaborou relatórios de cumprimento das condicionantes de licenças ambientais; de
monitoramento ambiental; de acompanhamento de recuperação ambiental; recuperação de áreas degradadas; levantamentos
florísticos e plano de desmate.
Na área de Engenharia de Tráfego desenvolveu levantamento estatístico de tráfego e de velocidades; sobre a
localização de locais críticos de acidentes de trânsito nas rodovias do DF; executou diversos projetos de engenharia de tráfego,
visando à segurança dos veículos e pedestres.
A nossa responsabilidade envolve, portanto o alcance de resultados concretos e temos realizado gestões junto
as Secretarias de Planejamento e de Governo para que os tetos orçamentários estabelecidos sejam factíveis, que não sejam
promovidos cortes de despesa quando da consolidação da proposta orçamentária, principalmente relativos a obras e
instalações; que os fluxos de liberação de recursos sejam compatíveis com o cronograma físico-financeiro das obras e serviços;
que as despesas de custeio sejam atendidas nos valores e prazos pactuados; e que possamos contar com os recursos
adicionais solicitados quando da elaboração da proposta orçamentária para atendimento às demandas da sociedade. Nossa
contribuição em 2015 não foi maior devido às limitações orçamentárias e financeiras.
Entendemos que o DER/DF tem sempre contribuído e se empenhado no sentido de cumprir com efetividade
para a consecução das Politicas Públicas e incluir-se entre as organizações que perseguem o caminho da excelência.
As perspectivas para 2016 são muitas. São propósitos maiores e permanentes do DER-DF, tais como: controle
efetivo das faixas de domínio das rodovias do DF; fortalecimento da imagem institucional da Autarquia junto aos servidores e a
comunidade; integração com outros órgãos públicos para a consecução de programas e atividades que concorram para a
melhoria da infraestrutura rodoviária do DF; redução do número de acidentes nas rodovias do DF; aprimoramento das
atividades de construção e manutenção das rodovias, tendo sempre por visão promover maior conforto, segurança e fluidez do
trânsito e garantir padrões de qualidade nos serviços prestados à sociedade.
São também expressos projetos para 2016 principalmente para: atender a problemas estratégicos de
infraestrutura rodoviária, com a continuidade da implantação dos corredores de transporte, aprovação de estudos de impacto de
polos geradores de tráfego, a construção de ciclovias ao longo das rodovias, o aumento da segurança de trânsito, garantindo a
fluidez no trânsito com a construção de viadutos/pontes, alargamentos, duplicação, pavimentação e restauração de rodovias;
bem como o inicio dos projetos fundamentais para o GDF como a pavimentação e aumento de capacidade das rodovias
constantes do Anel Viário, e do Projeto de pavimentação denominado “Caminho das Escolas”; tudo isto realizado, preservandose as nascentes, a fauna e a flora existentes na região.
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19.4. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF– UO: 26.206

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a
forma de sociedade de ações, instituída pelo artigo 1º da Lei GDF nº 513, de 28 de julho de 1993, regida pela Lei Federal nº
6404, de 15 de dezembro de 1976, integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 3º, inciso II e
parágrafos, da Lei Federal nº 4545, de 10 de dezembro de 1964 e é vinculada à Secretaria de Mobilidade, tendo as
competências de planejar, projetar, construir, operar e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal
Sobre Trilhos, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados
ou decorrentes de sua atividade produtiva.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

84

190

165

555

994

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

51

Requisitados

Órgãos do GDF

11

Órgãos do Governo Federal

01

Subtotal (Força de Trabalho)

51
01

12
01

147

166

190

(-) Cedidos para outros órgãos

05

Total Geral

147

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

185

TEMÁTICO

166

COM

OBJETIVO

555

1058

14

19

541

1039

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito
Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2523 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA DO METROPOLITANO
DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO
6136 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DISTRITO FEDERAL
3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ
0003 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO
0004 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA
0005 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- SAMAMBAIA
3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT
0001 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
76.177.273

59.035.858

1.035.857

0

76.177.273

59.035.858

1.035.857

0

4.000.000

0

0

0

4.000.000

0

0

0

135.500.563

202.651.078 194.684.449

174.463.379

135.500.563

202.651.078 194.684.449

174.463.379

366.290.049

288.646.110

1.902.110

1.878.460

135.729.091

114.721.612

551.612

544.753

157.238.231

128.506.034

932.034

920.446

73.322.727

45.418.464

418.464

413.261

173.402.489

131.717.035

0

0

54.271.580

21.717.035

0

0

0002 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-AQUISIÇÃO DE TRENSDISTRITO FEDERAL
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE

119.130.909

110.000.000

0

0

5.000.000

693.980

693.980

693.980

0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO
FEDERAL
3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS

5.000.000

693.980

693.980

693.980

49.010.000

42.492.290

3.003.866

2.782.290
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

AÇÃO/SUBTÍTULO
0001 - AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
6182 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOSDISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS
CLARAS
4125 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO
0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS
5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO
0001 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIOREFORMA DAS EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL

49.010.000

42.492.290

3.003.866

2.782.290

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

1.000.000

424.046

424.046

149.859

1.000.000

424.046

424.046

149.859

400.000

15.900

15.900

15.900

400.000

15.900

15.900

15.900

500.000

3.862.005

0

0

500.000

3.862.005

0

0

1.000.000

0

0

0

0
0
729.538.303 201.760.209

0
179.983.869

1.000.000
813.280.374

TOTAL DO PROGRAMA 6216

Dentre as atividades da operação e manutenção vinculados às realizações finalísticas desta Companhia, que se
voltam para a manutenção da oferta de serviço de transporte público metroviário, destacou-se a continuidade do horário
comercial estendido, garantindo a mobilidade à população do Distrito federal em grandes eventos, bem como a incorporação de
melhoria do conforto nas viagens com a condução dos trens através da operação do Sistema de Condução Automática de
Trens(ATO) e a utilização de 24(vinte e quatro) trens nos horários de pico de uma disponibilidade de 32 (trinta e dois), em
situações normais são utilizados 15(quinze) trens no horário de vale diurno e 10(dez) no vale noturno, nos dias úteis. Nos
demais dias a oferta é reduzida em função da demanda.
Características do sistema
O sistema metroviário se estende por 42 quilômetros de via comercial, em uma configuração em Y, permitindo
que a circulação ocorra com dois destinos diferentes a partir da estação Central (CTL): a Linha Verde com 32,6 km de
extensão, que atende ao ramal Ceilândia com 8 estações operacionais, e a linha Laranja, com 27,5 km de extensão e 4
estações operacionais. O trecho em comum é denominado de Tronco, possui 19,4 km e 12 estações operacionais,
compreendendo o trecho de via entre a estação Central (CTL) e Águas Claras (CLA).
O sistema tem sua alimentação elétrica realizada por 17 subestações retificadoras que provêm a alimentação de
tração de 750 Vcc e a alimentação de corrente alternada em 13.8 kVca para as estações, pátios e Complexo Administrativo e
Operacional.

Objetivo Específico: 002 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte ferroviário.
Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade de
Medida

Índice
mais
Recente

906

Intervalo médio entre trens

Segundos/
Pico

240

907

Satisfação do usuário

%

75,5

1119

Passageiros transportados/ mês
(x 1000)

Pessoa

3.380

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
30/06/2011
Diária
Alcançado
Desejado
30/11/2010
Anual
Alcançado
Desejado
30/06/2011
Mensal
Alcançado
Apurado
em

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

180
180
162
162
220
220
213
215
80
80
80
80
84,60 84,40 86,20
4.420 4.940 5.720 6.240
3.243 3.647 3594 3.422

Fonte da
Informação
METRÔ
METRÔ
METRÔ

Viagens realizadas
Ao longo de 2015 o METRÔ-DF realizou um total de 119.598 viagens frente a 125.123 programadas, o que
corresponde a um índice de execução de 95,58%. A greve dos metroviários em novembro reduziu a média de viagens
realizadas, para 70,67% do programado para o mês.
Além disso, os meses de setembro e outubro apresentaram reduções devido à indisponibilidade de trens por
falta de baterias, o que foi reposto a partir da segunda quinzena do mês de novembro com a chegada dos sobressalentes.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1073

Relatório Anual de Atividades 2015 – METRÔ
2014

Mês

2015

Programadas

Realizadas

%

Programadas

Realizadas

%

Janeiro

9.542

9.252

97,0%

10.766

10.546

98,0%

Fevereiro

8.812

8.785

99,7%

9.455

9.138

96,6%

Março

9.513

9.424

99,1%

10.674

10.637

99,7%

Abril

9.074

5.852

64,5%

9.994

9.922

99,3%

Maio

9.136

8.924

97,7%

10.293

10.316

100,2%

Junho

10.338

10.263

99,3%

10.324

10.442

101,1%

Julho

10.879

10.755

98,9%

11.110

10.941

98,5%

Agosto

10.400

10.501

101,0%

10.870

10.668

98,1%

Setembro

10.505

10.597

100,9%

10.470

9.879

94,4%

Outubro

11.061

11.024

99,7%

10.734

10.148

94,5%

Novembro

10.068

9.996

99,3%

10.038

7.094

70,67%

Dezembro

10.596

10.396

98,1%

10.395

9.867

94,92%

Usuários transportados
O METRÔ-DF transportou, em 2015, média de 3,42 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de
3,59 milhões em 2014. Verificou-se, portanto, redução de 4,7% entre os dois períodos, explicada pela greve dos metroviários
no mês de novembro.
Intervalo Médio entre os Trens
A oferta de serviços é feita de acordo com a demanda atual, havendo diferenciação entre dias úteis, sábados,
domingos e feriados. A oferta também varia ao longo do dia e a partir do mês de setembro a circulação passou a ocorrer com
dois trens com destino à Ceilândia para um trem com destino à Samambaia, conforme mostra a tabela a seguir:
Dia

Segunda a Sexta

Sábado

Domingos e Feriados

Período

Horário

Trens

Intervalo no tronco

Pico matinal

06:00 – 08:45

24

3min35s

Vale diurno

08:45 – 16:45

15

5min45s

Pico vespertino

16:45 – 20:15

24

3min35s

Vale noturno

20:15 – 23:30

10

8min35s

Pico matinal

06:00 – 09:00

15

5min45s

Vale diurno

09:00 – 16:45

12

7min20s

Pico vespertino

16:45 – 19:30

15

5min45s

Vale noturno

19:30 – 23:30

10

8min40s

Durante todo o período

07:00 – 19:00

8

11min

1.1. Satisfação do Usuário
Este indicador surgiu como meta do PPA 2011-2015, demonstrando a importância que o METRÔ-DF investe no
usuário final do sistema – o cidadão.
Em 2014, os dados sinalizam uma queda nos índices de reclamações relacionadas à operacionalização do
sistema e na questão de segurança. A ratificação desses dados é baseada no resultado da pesquisa de satisfação do usuário,
realizada no final do exercício.
Em 2015, em razão das limitações orçamentárias do GDF, a pesquisa atrasou e está sendo operacionalizada no
início do exercício de 2016.
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Projetos em Andamento
1.2. Implementação da linha 1 do Metrô - Concluir 3 Estações na Asa Sul – 104, 106 e 110 Sul
Não finalizadas as Estações e respectivas passagens de pedestres das quadras 104, 106 e 110 Sul, as quais serão
objeto de nova licitação. Empreendimentos contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento- PAC da União.
Garantia de recursos para a Contratação de Operação de Crédito nº 9703.02.88/2013-48 junto à Caixa Econômica
Federal, para concluir as obras e sistemas das estações 104, 106 e 110 sul, no valor de R$ 78.9 milhões; sendo: R$
75,0 milhões. oriundos de Financiamentos e R$ 3.9 milhões de contrapartida do GDF.
Em 2015 o METRÔ-DF elaborou Parecer Técnico, enviado à SUCAP/SEPLAG para análise da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN.
1.3. Execução de Obras de Acessibilidade
a)
Reformar a Estação 114 Sul – Adequação às Normas de Acessibilidade Universal - Contrato nº
008/2014
Trata da contratação de serviços técnicos especializados para a execução das obras de modernização e
adequação à legislação e normas de acessibilidade da estação 114 Sul. Foram concluídas as obras de reforma e adequação às
Normas de Acessibilidade Universal da Estação 114 Sul.
– Valor medido no exercício de 2015 - R$ 667 mil.
1.4. Ampliação da Linha 1 do Metrô
a) Elaboração dos Projetos Básico e Executivo das Obras e de Sistemas Fixos para Ampliação da Linha
1.4.1 - Trechos de Ceilândia, Samambaia e Asa Norte – Contrato nº 005/2012
Trata da contratação de serviços técnicos especializados para a revisão do Projeto Funcional-Operacional e
para elaboração do projeto Básico e Executivo das obras civis e dos sistemas fixos para a expansão do Metrô nos trechos
Ceilândia, Samambaia e Asa Norte. O Contrato nº 005/2012 sofreu supressão de escopo contratual com a retirada dos Projetos
Executivos em função do Decreto nº 36.246/2015 e foi finalizado com a medição final.
– Valor medido no exercício de 2015; R$ 1.5 milhões.
b) Elaborar o RIAC – Relatório de Impacto Ambiental Expansão Linha 1-Contrato Nº 015/2013
Trata da contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração do Relatório de Impacto Ambiental
Complementar no âmbito da ampliação da Linha 1. Contrato nº 015/2013 – em andamento - valor medido até 02/12/2015 –
processo nº 097.001.186/2015 - Realização de Audiência Pública em 18/12/2015.
1.5. Implantação do Metrô leve – VLT
a) Desenvolver Estudos de Transporte sobre Trilhos - Veículo leve sobre Trilhos - VLT W3 Terminal Asa
Sul ao Terminal Asa Norte (TAS / TAN)
O METRÔ-DF encaminhou à Caixa Econômica Federal documentação técnica para formalização do Termo de
Compromisso n.º 445.443-67, o qual foi firmado em dezembro/2015.
A elaboração dos Estudos e Projetos de Transporte sobre Trilhos – VLT TAS TAN montam o valor de R$ 26, 0
milhões.
b) Desenvolver Estudos de Transporte sobre Trilhos - Veículo leve sobre Trilhos - VLT Eixo Monumental
O Termo de Compromisso foi firmado em dezembro/2015.
A elaboração dos Estudos e Projetos de Transporte sobre Trilhos – VLT no Eixo Rodoviário Norte montam o
valor de R$ 51,0 milhões.
1.6. Realização de Estudos e Pesquisas
Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos – PDTT –
Trata da contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do Plano de Desenvolvimento do
Transporte Público sobre Trilhos do Distrito Federal – PDTT/DF. Assinado o contrato nº 005/2015 – Consórcio PDTT Valor total
R$ 5,2 milhões.
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1.7. Modernização do Sistema Metroviário
Contrato 015/2015 - Modernizar o Sistema de Radiotelefonia
Trata da contratação de serviços para a elaboração de projetos executivos, projetos As-built, fornecimento,
implantação, testes e comissionamento da modernização do sistema de Radiotelefonia da linha 1 do Metrô-DF. Valor
Contratado R$ 12, 2 milhões
1.8. Aquisição de Trens
Reprogramação Lógica dos Botões Soco dos Trens da Série 1000
Foi realizada a reprogramação dos botões soco dos trens da série 1000 com peças fornecidas pela Fabricante.
Não houve desembolso financeiro por parte do Metrô-DF.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4177 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS
ESPORTIVOS
2265 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS
ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

No exercício de 2015, não ocorreu nenhum evento esportivo e nem participação de empregados em outros
eventos que necessitassem de aporte financeiro do METRÔ-DF.

PROGRAMA: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPOR
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2497 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔDISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2577 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0020 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ- ÁGUAS CLARAS
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6138 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS
CLARAS
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6131 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL METRÔ- ÁGUAS CLARAS
7909 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE
PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISMETRÔ- ÁGUAS CLARAS
TOTAL DO PROGRAMA 6010

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
3.600.000

247.599

88.027

73.360

3.600.000

247.599

88.027

73.360

1.000.000

847.941

839.661

792.711

1.000.000

847.941

839.661

792.711

200.000

0

0

0

200.000

0

0

0

164.030.454

157.835.293

150.905.342 150.905.342

164.030.454

157.835.293

150.905.342 150.905.342

31.500.000

28.500.000

25.086.030

25.082.464

31.500.000

28.500.000

25.086.030

25.082.464

1.350.000

696.948

693.238

565.995

850.000

546.948

543.238

488.672

500.000

150.000

150.000

77.323

11.500.000

5.013.577

4.783.235

4.574.949

11.500.000

5.013.577

4.783.235

4.574.949

213.180.454

193.141.358

182.395.534 181.994.821
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3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O METRÔ-DF assinou, em 31 de março de 2015, o Acordo Coletivo de Trabalho 2015, cuja vigência
permaneceu pelo período de 02 (dois) anos, a partir da data-base do exercício corrente (01/04/2015), ou seja, vigente até
31/03/2017, com repactuação anual apenas das cláusulas econômicas e, ainda, discussão das novas reivindicações
apresentadas na data-base intermediária (em 01/04/2016), incluindo-se nestas discussões, também, cláusulas já existentes no
Acordo Coletivo, porém, que foram definidas em reunião realizada no dia 20/03/2015. Desta forma, o referido instrumento
coletivo restou firmado com 78 (setenta e oito) cláusulas pactuadas.
Em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficou prejudicado o
cumprimento de cláusulas que asseguravam o reajuste pelo INPC, com vistas à recomposição das perdas inflacionárias, bem
como a convocação dos aprovados no concurso realizado em 2012
Previdência Privada
Desde janeiro de 2015 e em atenção a Cláusula Septuagésima Oitava do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, o
qual possui vigência de 2015/2017, a Companhia obteve a aprovação do Plano de Previdência Privada, Plano CD-Metrô-DF,
firmado entre METRÔ-DF e a Regius – Sociedade Civil de Previdência Privada.

Adesões a Previdência Privada

1500

1067
692

1000
500
0
Total de empregados1

Total de empregados que aderiram

Capacitação
No exercício de 2015, foram ofertadas 42 capacitações num total de 108 turmas, correspondendo a 3.335
horas/aula e 977 empregados capacitados. Ocorreram em sua grande maioria para a área operacional e sem desembolso
financeiro por parte do METRÔ-DF, sendo custeados pelo Termo de Cooperação Técnica com o SENAI-DF.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
do sistema.

O principal entrave enfrentado pelo METRÔ-DF se refere á falta de recursos para a expansão e modernização

Mesmo assim, a Companhia conseguiu algumas realizações e para o exercício de 2016, diversas atividades
estão programadas, quais sejam:
Desenvolver Estudos prévios à Expansão da Linha 2 do Metrô-DF na Asa Norte
O METRÔ-DF encaminhou à Caixa Econômica Federal o Plano de Trabalho, o Orçamento detalhado e o Termo
de Referência para contratação de estudos e projetos para implantação da Linha 2 do Metrô/DF até o Terminal da Asa Norte,
contemplando todas as alterações necessárias à aprovação do Projeto visando a formalização do Termo de Compromisso n.º
445.443-62, o qual foi firmado em dezembro/2015.
O valor é da ordem de R$26,0 milhões.
Contratar a Elaboração de Projetos de reforma de 21 Estações Operacionais visando à adequação às Normas de
Acessibilidade Universal
Finalizada a elaboração do Termo de Referência para Contratação de Projetos e Orçamento, visando futura
reforma e adequação às Normas de Acessibilidade Universal de 21 Estações Operacionais.
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Garantia de recursos no valor de R$ 1.6 milhão oriundo de Emendas Parlamentares destinadas à reforma e
adequação das Estações metroviárias.
Contratar a reforma e adequação da Estação Concessionárias e Estação Arniqueiras
Encontra-se em fase de elaboração o Termo de Referência/Projeto Básico para contratação das Obras de
reforma e adequação das Estações.
Implantar corrimão e guarda-corpo na Estação 114 Sul
Encontra-se em fase de licitação. Valor Previsto R$ 251 mil.
Obter e Monitorar Licenças Ambientais
Elaborar Pareceres Técnicos nº 04 e nº 05/2015-TPGI com vistas à renovação da Licença de Operação nº
099/2013-IBRAM.
Ampliar a Linha 1 do Metrô-DF nos Trechos – Ceilândia, Samambaia e Asa Norte
Aguarda liberação do Ministério das Cidades – Termo de Compromisso assinado.
- Valor do Empreendimento monta R$755,6 milhões
Modernizar as Instalações Prediais de Combate e Detecção de Incêndio no Complexo Administrativo e Operacional.
Foram encaminhados ao Corpo de Bombeiros Militar do DF os Projetos existentes para análise e apontamento
das necessidades de readequação do Sistema de Combate e Detecção de Incêndio.
Modernizar e Expandir os Sistemas: de Energia, de Telecomunicações, de Sinalização e Controle e de Sonorização.
Aguarda liberação da SPA pelo Ministério das Cidades. Informada supressão de metas para início dos
procedimentos licitatórios.
Modernizar a Rede de Transmissão de Dados
Finalizado o Termo de Referência e previsão dos procedimentos licitatórios no 1º semestre de 2016. Aguarda
liberação da SPA pelo Ministério das Cidades.
Modernizar o Sistema de Telefonia
Encontra-se finalizado o Termo de Referência com previsão de início dos procedimentos licitatórios no 1º
semestre de 2016.
Aguarda liberação da SPA pelo Ministério das Cidades.
Efetuar a compra de Material Rodante (Aquisição de 10 Trens)
Operação de Crédito 9705.02.88/2013-64 que encontra-se em análise por parte da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda. Valor total de R$ 231,5 milhões sendo: R$ 220,0 milhões oriundos de financiamento e R$
11,5 milhões de contrapartida do GDF. Aguarda liberação da Secretaria do Tesouro Nacional.
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19.5. FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 26.905

Instituído por força da Lei nº. 239, de 10 de fevereiro de 1992, alterada pela Lei n.° 4.011, de 12 de setembro de
2007, e pelo Decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, e alterado pelo Decreto nº 34.702, de 30 de setembro de 2013, o
Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF é um mecanismo especial que se destina prover recursos
para a execução de programas de investimento e de manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal
– STPC/DF.
No exercício de 2015, o Decreto n.º 36.236, de 1º de janeiro, que dispôs sobre a estrutura administrativa do
Poder Executivo do Distrito Federal, transferiu à Secretaria de Estado de Mobilidade a gestão do FTPC. No entanto, o Decreto
n.º 36.286 de 20 de janeiro de 2015 retornou a gestão a esta DFTRANS.
Os recursos do FTPC/DF, estabelecidos no art. 15, da Lei n.º 239, de 10/02/1992, devem ser utilizados,
exclusivamente para:
I.
Desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos, programas e intervenções para a
melhoria e o aperfeiçoamento do STPC/DF;
II.
Equipamentos destinados ao controle e à fiscalização dos serviços do STPC/DF, à acessibilidade dos
usuários aos veículos e terminais, ao sistema de informações gerenciais e ao sistema de informações aos usuários;
III. Encargos financeiros e amortização de financiamento de projetos de infraestrutura de transporte
contratado pelo Distrito Federal ou pela entidade gestora à conta do FTPC/DF;
IV. Despesas com a emissão e a comercialização de vales transporte, passes integrais e com desconto e
cartões sem contato;
V. Promoção do equilíbrio econômico-financeiro do Sistema, com vistas à efetivação das políticas tarifárias.
FORÇA DE TRABALHO
Os trabalhos relativos ao Fundo de Transporte Público Coletivo do DF são realizados pelos servidores da
DFTRANS, desde setembro de 2013. Além dessa força de trabalho, foi criado um Conselho de Administração do Fundo de
Transporte Coletivo do Distrito Federal para gerenciar o Fundo de Transporte, publicado através do Decreto nº. 34.814, de 07
de novembro de 2013, em que pese sua previsão desde o dia 12 de setembro de 2007, por meio da publicação da Lei n. 4.011.
Esse Conselho tem por competência definir as normas operacionais do Fundo de Transporte, estabelecer
critérios e prioridades na aplicação dos recursos, aprovar a proposta anual do orçamento, alocar seus recursos em projetos e
programas, observando a viabilidade econômico-financeira e a disponibilidade orçamentária, acompanhar, avaliar e fiscalizar
suas ações, sem prejuízos dos controles internos e externos pelos Órgãos competentes, acompanhar sua aplicação visando à
continuidade das ações e programas, acompanhar a atualização e organização de seus demonstrativos de contabilidade e de
escrituração fiscal, manter banco de dados disponíveis para consulta pública com informações claras e específicas sobre
ações, programas e projetos desenvolvidos.
A Portaria n.º 28, de 20 de maio de 2014, aprovou o Regimento Interno desse Conselho que é composto por
representantes da Secretaria de Mobilidade, da DFTRANS, do Metrô/DF e por membros da Sociedade Civil,
presidido pelo representante da DFTRANS e o representante da Secretaria de Mobilidade será seu Secretário Executivo.
Também, com a publicação do Decreto nº. 36.236, de 1º de janeiro de 2015, a gestão do Fundo de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF passou para a Secretaria de Mobilidade. Dessa forma, a composição do
Conselho de Administração do FTPC/DF foi dissolvida. E, após a publicação do Decreto nº. 36.286, de 20 de janeiro de 2015,
que revogou a transferência da gestão do Fundo de Transporte para a Secretaria de Mobilidade, voltando ao DFTRANS, o novo
Conselho de Administração do Fundo de Transporte não foi nomeado.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
2455 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC
3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS
3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA
0002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICAFUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
227.500
0
0
0
50.000
199.000
140.000
10.000

0
0
0
1.600.000

0
0
0
1.600.000

0
0
0
1.600.000

10.000
227.500
854.000

1.600.000
0
1.600.000

1.600.000
0
1.600.000

1.600.000
0
1.600.000
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Em 2015, a única realização foi o pagamento de Reconhecimento de Dívida referente à licença de uso de
solução de bilhetagem automática com suporte e manutenção para geração, distribuição, arrecadação automática de créditos
no âmbito do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF dos meses de setembro e outubro de
2014.

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
a. Realizações em 2015
Apenas pagamento de Reconhecimento de Dívida do Exercício de 2014.
b. Dificuldades encontradas e os problemas que interferiram na Execução dos Programas
– Recursos na Lei Orçamentária Anual: Os recursos orçamentários disponibilizados na Lei Orçamentária do
Exercício de 2015 foram escassos. A dotação inicial foi de R$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais). A previsão
das receitas levou em consideração as entradas dos últimos 18 meses das arrecadações nas contas correntes vinculadas ao
FTPC referentes a remuneração de depósitos bancários (rendimentos de aplicação financeira), as multas por infrações às
normas de prestação de serviços de transporte público coletivo e pelo exercício de transporte ilegal.
– Poucas entradas de recursos financeiros nas contas correntes do FTPC: Em 2015, os recursos
provenientes da remuneração de depósitos bancários totalizaram aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e
das multas aplicadas aos operadores do STPC/DF somaram aproximadamente R$ 317.500,00 (trezentos e dezessete mil e
quinhentos reais). Ocorreram repasses da Secretaria de Fazenda referente à concessão de exploração de monitores de
multimídia na Estação Rodoviária do Plano Piloto de Brasília no montante de R$ 492.605,21 (quatrocentos e noventa e dois mil,
seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos).
– Não atuação do Conselho de Administração do FTPC: No início de 2015, a Presidência do Conselho foi
exonerada. Dessa forma, durante o exercício não ocorreram deliberações.
c. Perspectivas para 2016
Espera-se aumentar a arrecadação das receitas destinadas ao FTPC com a efetivação dos pagamentos das
multas aos operadores aplicadas pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA da Secretaria de Estado de
Mobilidade do Distrito Federal e exploração de propaganda em elementos fixos do STPC, com maior controle das concessões
de exploração das publicidades, como por exemplo, dos monitores multimídia da Estação Rodoviária do Plano Piloto. Assim
como, a nomeação dos membros do Conselho de Administração do FTPC para retomar suas atividades de caráter consultivo,
destinando os gastos para as intervenções objetivando a melhoria e aperfeiçoamento do sistema.
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20. SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL – UO: 28.101
A Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH é fruto da estratégia
de Governo em promover a articulação e coordenação das políticas de habitação, desenvolvimento urbano e regularização,
dada a sua confluência de ações. Assim, em 2011, esta Secretaria assumiu as atribuições e competências da antiga Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, à exceção da pasta de meio ambiente, que fora
transferida para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Por meio do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do GDF,
foram criadas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Distrito Federal. Em outubro de 2011, de acordo com o Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal passou a denominar-se Secretaria de Estado
de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal.
A partir da publicação do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e alterações, que dispõe sobre a estrutura
administrativa do Governo do Distrito Federal, a Secretaria passou a denominar-se Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação do Distrito Federal e absorveu as competências da extinta Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios
– SERCOND, da Coordenadoria das Cidades – Coorcidades e da Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos – DIAAP,
abrangendo como atuação e competência o(a):
I.
ordenamento, uso e ocupação do solo;
II.
planejamento, desenvolvimento e intervenção urbana;
III.
gestão de Brasília como patrimônio cultural da humanidade;
IV.
estudos, projetos e criação de áreas habitacionais;
V.
política habitacional;
VI.
política de regularização fundiária de áreas ocupadas;
VII.
aprovação de projetos arquitetônicos, urbanísticos, de parcelamento do solo, e licenciamento de
atividades urbanas temporárias de ocupação do território.
A SEGETH tem vinculados a sua estrutura o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal
– CONPLAN; Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB; Conselho de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal – CONDHAB; Administrações Regionais e Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do
Distrito Federal – Sisplan;
Cabe à Secretaria a gestão do Fundo Habitacional do Distrito Federal - FUNDHAB; Fundo Distrital de Habitação
de Interesse Social - FUNDHIS e Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

40

53

71

41

205

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

46

-

120

-

166

20

7

72

23

122

Órgãos Estaduais

-

1

-

-

1

Órgãos do Governo Federal

1

-

2

-

3

Estagiários

-

4

-

15

19

Terceirizados (FUNAP)

-

12

-

-

12

Subtotal (Força de Trabalho)

107

77

265

79

528

(-) Cedidos para outros órgãos

-

25

-

10

35

107

52

265

69

493

Órgãos do GDF
Requisitados

Outros

Total Geral
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RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM
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OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO GERAL: Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de
planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1710 - ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA
0001 - ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA--DISTRITO FEDERAL
3145 - IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
TERRITORIAL E URBANO
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
TERRITORIAL E URBANO--DISTRITO FEDERAL
4139 - GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAIS
0001 - GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAISSECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO
FEDERAL
4984 - ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS
0001 - ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
23.000
0
0
0
23.000
0
0
0
30.000

0

0

0

30.000
27.000

0
0

0
0

0
0

27.000
25.000
25.000
105.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Objetivo Específico: 001 – Monitoramento Territorial e Controle Urbano - Acompanhar a ocupação e a utilização dos espaços
existentes na cidade, de forma primordial e no território, de forma coligada, levantando, atualizando e monitorando as
informações urbanas e territoriais que subsidiarão o planejamento e o desenvolvimento urbano, bem como nortearão a
implementação do Plano de prevenção à ocupação irregular do solo.

Indicadores:
Denominação do Indicador
Taxa de implantação do sistema de
controle territorial e urbano
Índice de efetividade do SITURB 911 Sistema de Informações Territoriais e
Urbanas
909

Unidade
Índice Mais Apurado
de
Recente
em
Medida

Período
de
Apuração

%

-

-

Anual

%

-

-

Anual

Desejado Em
Resultado 2012 2013 2014 2015
Desejado
Alcançado
Desejado

30
30
30

75
40
75

100
50
100

100
75
100

Alcançado

20

30

35

50

Fonte da
Informação
SIURB/
SEGETH
SIURB/
SEGETH

No tocante as realizações visando atingir os índices previstos para os indicadores e consequentemente alcançar
o Objetivo Específico, foram:
Indicador 909 Alcançado
1. Foi concluída a vetorização das ocupações do solo com caraterísticas urbanas a partir das fotografias
aéreas de 2013 e 2014 adquiridas pela TERRACAP.
Indicador 911 Alcançado
2. Desenvolvimento avançado da nova versão da aplicação do SITURBWEB para disponibilização de
geoinformações do Distrito Federal via internet.
3. Atualização rotineira das geoinformações que integram o banco de dados geoespaciais do SITURB.
4. Conclusão da atividade de disponibilização das fotografias aéreas de 2014 para os demais órgãos do GDF.
Justificativa do não atingimento da meta em sua totalidade dos indicadores 909 e 911
No que diz respeito às dificuldades aponta-se o reduzido número de profissionais qualificados em
geoprocessamento, cadastro urbano e cartografia nos órgãos do GDF, a falta de definição do fluxo de informações entre os
órgãos que produzem projetos e a ausência de repasse de geoinformações produzidas pelos órgãos do GDF, falta de
contratação de profissionais da área de tecnologia da informação que possuam conhecimento em geoprocessamento, a falta de
espaço de armazenamento em disco, o baixo desempenho da rede da SEGETH e a necessidade de aquisição de licenças,
muito onerosas, para amenizar os problemas de desenvolvimento e armazenamento.
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Atividades realizadas pela Central de Aprovação de Projeto – CAP, Unidade absorvidas pela SEGETH, em virtude de
reestruturação organizacional ocorrida em janeiro de 2015
As competências de aprovação de projetos e licenciamentos de obras no âmbito do Distrito Federal foram
atribuídas à SEGETH através do Decreto nº 36.339 de 28 de janeiro de 2015. A partir de então, os processos que anteriormente
eram analisados nas Administrações Regionais foram transferidos para esta Secretaria. Contudo, em 26 de agosto de 2015, o
Decreto 36.700, no Art. 1º, autoriza as Administrações Regionais a exercer as competências e atribuições relativas a visto,
aprovação e licenciamento de:
I - projetos arquitetônicos de habitações unifamiliares, de obra inicial ou de modificação, com ou sem acréscimo;
II - planos de ocupação de condomínios, de acordo com o disposto nos Decretos nº 18.910, de 15 de dezembro
de 1997 e Decreto nº 19.876, de 09 de dezembro de 1998;
III - tapumes e canteiros de obras;
IV - engenhos publicitários, de acordo com o disposto nas Leis Distritais nºs 3.035 e 3.036, ambas de 18 de
julho de 2002, e suas regulamentações;
V - projetos arquitetônicos de que trata a Lei Distrital nº 766, de 19 de junho de 2008, e suas regulamentações e
alterações;
VI - pequenas intervenções de reformas em áreas públicas previstas em projetos urbanísticos ou paisagísticos
aprovados.
A seguir estão descriminados os dados relativos a todos os processos aprovados e licenciados pela SEGETH,
com o objetivo de acompanhar e controlar a ocupação e a utilização dos espaços existentes na cidade.
Exame e Aprovação de Projetos – 2015
Projetos Novos (A)
Uso

Projetos
Modificação sem
alteração de área
(D)

Acréscimos (B)

23

1.269,23

326

Unifamiliar
Residencial Habitação
Coletiva

214

60.862,30

21

57

648.097,56

54

Comercial

42

102.328,08

20

116.292,55

51

45.171,92

8

4.237,79

Industrial

3

11.105,45

0

0

0

0

1

Institucional

4

16.389,96

3

24.940,08

2

32.674,92

0

Residencial/Comercial

14

78.955,80

7

62.078,17

2

576,36

0

Outros

30

139.472,93

2

7.866,61

11

41.096,07

2

Total aprovado

364

1.057.212,08

107

829.300,76

155

138.935,83

50

Misto

608.589,04

21

5.433,50
13.983,06

Área (m²)

Quant

Quant

68

Área (m²)

Total
(A+B-C)

Área
(m²)

Área (m²)

9.534,31

Quant

Total
(A+B+C+
D)

Quant

Quant

Restrit
o

Área (m²)

Decréscimo (C)

16

246,71

148

65.026,57
661.833,91

121

143.262,21

812,34

4

10.293,11

0

9

49.064,88

0

23

79.532,16

4.813,17

45

175.755,83

11.379,24

676

1.184.768,67

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Localização

Feiras Livres

5

1.200

-Quadra 33, Setor Leste ; - Praça 2, Setor Sul (próximo da Igreja São João Batista); - Área
Especial (próximo da Escola Classe 28); - E/Q 07/09, Setor Leste; - Área Especial 01 QD 01 Setor
Norte.

Feiras Permanentes

3

1.361

-Área Especial Nº 01 Setor; -Área Especial nº 01 ao lado da Feira Permanente, Setor Norte; Setor Central, ao lado da Rodoviária, Lado Leste.

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Localização

Feiras Livres

5

1.200

-Quadra 33, Setor Leste ; - Praça 2, Setor Sul (próximo da Igreja São João Batista); - Área
Especial (próximo da Escola Classe 28); - E/Q 07/09, Setor Leste; - Área Especial 01 QD 01 Setor
Norte.

Feiras Permanentes

3

1.361

-Área Especial Nº 01 Setor; -Área Especial nº 01 ao lado da Feira Permanente, Setor Norte; Setor Central, ao lado da Rodoviária, Lado Leste.
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Alvarás de Construção - 2015
Alvarás de Construção
USO

Quantidade
178
67
42
8
13
308

Unifamiliar
Residencial
Habitação Coletiva
Comercial / Industrial
Institucional
Misto
Total Expedido

Área (m²)
61.157,40
840.383,16
169.491,31
84.406,19
112.224,78
1.267.662,84

Urbanismo - 2015
Analisados

Atividades

Aprovados

Total

Quant.

Área (ha)

Quant.

Área (ha)

Quant.

Área (ha)

Processos Parcelamentos Novos

90

3.164,00

4

50,00

94

3.214,00

Requerimentos Parcelamentos Novos

33

-

-

-

33

-

Regularização
Área Pública

43
40

3.815,00
-

12
5

1.248,00
-

55
45

5.063,00
-

Paisagismo

25

-

-

-

30

-

Infraestrutura
Expedientes Respondidos

419
-

-

8
-

-

427
327
1.011

8.277,00

Total

Objetivo Específico: 002 – Recuperar a capacidade de planejamento urbano e territorial, em articulação com as políticas de
habitação e de regularização.

Indicadores:
Denominação do Indicador

Unidade Índice
Apurado
de
mais
em
Medida Recente

Período
de
Apuração

Números de projetos de lei de instrumentos
de planejamento urbano elaborados

Unidade

-

-

Anual

Número de projetos de lei de atualização de
913 instrumentos de planejamento urbano e
revisão de normas técnicas

Unidade

-

-

Anual

912

Resultado

Desejado Em
2012 2013 2014 2015

Desejado

3

2

2

2

Alcançado

0

5

0

2

Desejado

1

1

1

1

Alcançado

1

0

3

4

Fonte da
Informação
SUPLAN e
SUCON
/SEGETH
SUPLAN e
SUCON
/SEGETH

As realizações visando atingir os índices dos indicadores, bem como alcançar o Objetivo Específico, foram:
Indicador 912 alcançado
1. PL nº 35/2015 para disciplinar a cobrança pela ocupação de áreas públicas lindeiras a lotes residenciais.
2. PL da criação do Instituto de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano – IPLAM Brasília.
Indicador 913 alcançado
1. Lei Complementar nº 902, de 23 de Dezembro de 2015, que altera a Lei nº 1.170, de 24 de julho de 1996
que institui o instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR e a Lei Complementar nº 294, de 27 de junho de
2000, que institui a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT.
2. PL que substitui a Lei nº 2.105/1998, de 8 de outubro de 1998 e suas alterações, que dispõe sobre o Código
de Edificações do Distrito Federal, está em fase final de elaboração.
3. Revisão da Lei nº 1.170, de 24 de julho de 1996 que institui o instrumento Outorga Onerosa do Direito de
Construir – ODIR e da Lei Complementar nº 294, de 27 de junho de 2000, que institui a Outorga Onerosa de Alteração de Uso –
ONALT
4. Revisão do Decreto nº 19.915/1998 com relação aos critérios de acessibilidade
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Projetos de Lei e Revisão de Normas Técnicas
Leis, Decretos e Normas Técnicas - Coordenação, elaboração e/ou participação
Atividade
Status
Justificativa
912 - Revisão do Projeto de Lei Complementar do Plano de Preservação do Conjunto
Não realizado
Urbanístico de Brasília – PPCUB
912 - Projeto de Lei específica do Direito de Preempção
Não realizado
912 - Projeto de Lei Específica do Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
Iniciado e suspenso
912 - Projeto de Lei do instrumento Compensação Urbanística
Em andamento
913 - Revisão da Norma Técnica para a Implantação de Equipamentos Públicos Comunitários
Não realizado
Projeto de Lei que substitui a Lei nº 2.105/1998, de 8 de outubro de 1998 e suas alterações, que
Em andamento
dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal, está em fase final de elaboração.
Projeto de Lei que disciplina o licenciamento da atividade de ambulantes no DF
Em andamento
Revisão do Decreto nº 33.741/2012 que estabelece normas viárias, conceitos e parâmetros
Em andamento
gerais para dimensionamento de sistema viário urbano, visando a uniformização de
procedimentos no planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos do DF.
Em andamento
Projeto de Lei teve que ser
revisado em virtude de aprovação
Revisão de Projeto de Lei que dispõe sobre a aprovação e o licenciamento de Estação
da Lei Federal que trata da
Transmissora de Radiocomunicação – ETR
matéria. Encontra-se em fase de
finalização
Em andamento
Portaria que trata de aprovação de projetos arquitetônicos atividade urbana em área rural
Elaboração de Decreto que normatiza a aprovação de projetos e de equipamentos públicos
comunitários
Revisão dos decretos de regulamentação da Lei Complementar 766/2008, relativos à ocupação
de áreas públicas contíguas às áreas dos Comércios Locais Sul do Plano Piloto – CLS
Elaboração de Minuta de Decreto que Regulamenta o procedimento de destinação de lotes
registrados e de concessão de áreas a equipamentos públicos repassados aos setores do
Governo e dá outras providências

Em andamento
Em andamento
Em andamento

Objetivo Específico: 003 – Promover o uso e a ocupação democrática das áreas urbanas centrais, propiciando a permanência
da população residente e a atração de população não residente, por meio de ações integradas que fomentem a diversidade
funcional e social, a identidade cultural e a vitalidade econômica.

Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

914 Índice de adequação do espaço urbano

Unidade

35

Número de projetos urbanísticos de
916 revitalização de espaços urbanos
elaborados

Unidade

20

indicadores:

Período
Desejado Em
de
Resultado 2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
40
60
65
70
28/02/2003
Anual
43
0
22
37
Alcançado
Apurado
em

28/02/2003

Anual

Desejado
Alcançado

10

3

3

3

0

0

0

22

Fonte da
Informação
SUPLAN E
SUCON/
SEGETH
SEGETH

A SEGETH desenvolveu as seguintes ações no sentido de atingir os índices desejados para os referidos

Diretrizes urbanísticas emitidas para: Setor Habitacional Bernardo Sayão; Vicente Pires; Arniqueiras e
Arapoanga e ainda destaca-se a realização de 33 Diretrizes específicas para elaboração de projetos de parcelamento de solo
de interesse particular, nas Regiões do São Bartolomeu e Sul/Sudeste, abrangendo a DF-140 e o Setor Habitacional Tororó.
Justificativa do não atingimento da meta em sua totalidade do indicador 914
As extensões dos escopos das diretrizes urbanísticas emitidas ocuparam demasiadamente a força de trabalho
da Secretaria, comprometendo assim a elaboração de diretrizes específicas.
Indicador 916 alcançado
Dentre os projetos realizados, destacam-se:
1. Projeto Executivo de urbanização, incluindo acessibilidade, e paisagismo, das Avenidas Comercial e
SAMDU de Taguatinga no âmbito do projeto do Binário SAMDU-Comercial
2. Projetos de Rotas Acessíveis no entorno de Equipamentos Públicos do DF
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3. Projeto Mobilidade Ativa no entorno das Estações do Metrô
4. Projeto Mobilidade Ativa em Águas Claras
5. Projeto de Requalificação da Avenida Central do Núcleo Bandeirante
6. Projeto Orla Livre – Ciclovia na Península dos Ministros
7. Projeto Bosque dos Ipês
8. Projeto do estacionamento entre as Quadras 1 e 2 do Setor Comercial Norte, Plano Piloto
9. Projeto de Parcelamento do solo - Complementação do Setor de Embaixadas Norte, RA I
10. Projeto de parcelamento do solo de área do Projeto Orla Polo 1 e delimitação do Parque das Garças
11. PLC de definição de uso e parâmetros urbanísticos de SHIS QI 21 Lote N
12. Projeto de criação de lotes no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas – STRC
13. PLC de definição de parâmetros urbanísticos para Expansão do Guará - Quadras 38, 44, 48, 50 ,54 ,56, 58
14. PLC com correção do Anexo VII do Plano Diretor Local de Taguatinga
15. Projeto urbanístico URB/MDE/NGB do SHJB - Quadra 1 Etapa 3
16. Projeto viário da rótula da Av. São Sebastião, acesso ao Morro da Cruz
17. Projeto de criação de lote para implantação de unidade de internação feminina no Gama.
18. Projeto Polo JK - 3ª Etapa
19. Projeto de readequação do parcelamento para criação de lote para Estação elevatória de esgotos da
CAESB

20. Projeto de alteração do Setor Central do Gama (projeções habitação interesse social)

Além dos trabalhos acima listados a SEGETH, por meio da Subsecretaria de Ordenamento das Cidades SUBCIDADES desenvolveu as seguintes atividades:
1. Realização de intenso trabalho de ordenamento da ocupação dos espaços públicos para promover a
vitalidade econômica do Distrito Federal, para tanto estruturou o Triângulo da Vitalidade, compreendendo: i) ampliação de
acessos democráticos das comunidades no processo de ordenamento das cidades; ii) promoção de educação e cidadania; e iii)
regularização das ocupações dos espaços públicos, tanto pela autorização de permissões para realizar atividade econômica
quanto pelo parcelamento das receitas de preços públicos.
2. A revitalização do Shopping Popular de Brasília tornou-se objetivo prioritário, cujo processo de regularização
dos 1496 boxes foi concluído, segundo o Edital de Convocação nº 01/2015 e nº 02/2015.
3. Quanto ao parcelamento de débitos dos preços públicos, em atraso ou de recolhimento dos valores de
Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, que objetiva a cobrança do passivo de ONALT dos empreendimentos que
sofreram alteração de uso e não foram recebidos.
Vale ressaltar que no ano de 2015 as receitas de parcelamento de preços públicos somaram R$ 27.247.275,18,
foram arrecadadas por concessão de uso e tapume receitas de R$ 479.095,03 e inscrito em Dívida Ativa R$ 4.367.226,06.
Juntas representaram recursos da ordem de R$ 32.093.596,27.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6218 - HABITAÇÃO
OBJETIVO GERAL: Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
0002 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6218

DOTAÇÃO INICIAL
30.000
30.000
30.000

DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Objetivo Específico: 001 – Reduzir o déficit habitacional local, mediante a construção de 100 mil unidades
habitacionais nos próximos quatro anos.
Indicadores:
Denominação do indicador
Nº Unid. Habitacionais contratadas (em
883 produção) p/ atendimento famílias c/
renda menorque5 Sal. Mínimos

Índice Apurado Periodicidade
Unidade de
de
Resultado
Mais
Medida
em
Recente
Apuração

Unidade

-

-

Anual

2012

Desejado Em
2013
2014

2015

Fonte da
Informação

Desejado 30.000 30.000 20.000 5.000
SUHAB/SEGETH
Alcançado
1.430 12.144 4.980 5.747 SUREG/SEGETH
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As realizações no âmbito deste programa ficaram mais a cargo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal - CODHAB. Há que destacar que o indicador foi atingido sem que houvesse execução financeira visto que as
ações para reduzir o déficit habitacional no DF, principalmente com a construção de unidades habitacionais, se deu por meio do
Programa Minha Casa Minha Vida realizado em parceria com o Governo Federal.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO GERAL: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO

0004 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL
0007 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-ESTUDOS E
PESQUISAS PARA REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIALDISTRITO FEDERAL
4230 - REGISTRO DE LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
0003 - REGISTRO DE LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Em 2015 a SEGETH não concretizou nenhuma execução física ou financeira no âmbito desse Programa pelas
seguintes razões:
Subtítulo 0004 – Regularização de Áreas de Interesse Social recebeu uma dotação orçamentária inicial de R$
5.000,00 que, posteriormente, foi contingenciado, não havendo qualquer empenho e liquidação. Em razão disso, a SEGETH
não pôde desenvolver ações mais efetivas nas áreas de regularização de modo a estabelecer cooperação e complementação
de atividades com outros órgãos que atuam operacionalmente nesta política pública, no caso a CODHAB e TERRACAP. No
subtítulo 0007 – Estudos e Pesquisas para Regularização de Áreas de Interesse Social, as atividades de Regularização
Fundiária foram voltadas para a montagem de bases de informações e diagnóstico da situação de regularização fundiária no
DF, mas não foi possível a contratação de serviços externos ou despesas adicionais em função de uma dotação inicial com
valor insuficiente para promover apoios mais efetivos. Findou com o contingenciamento do recurso. Por último, o subtítulo 0003
– Registro de Loteamentos de Interesse Social recebeu uma dotação de R$ 4.000,00, um valor que não permitiria à SEGETH
realizar campanhas ou ações amplas, como produzir material gráfico necessário a estimular os moradores das áreas já
registradas para que busquem sua escritura junto aos Cartórios.

Objetivo Específico: 001 – Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental, mediante ações que
tornem os processos mais ágeis e transparentes.
Indicadores:
Denominação do Indicador

1323

Número de Escrituras
Imobiliárias
entregues

Unidade de
Medida

Unidade

Índice
Mais
Recente
-

Apurado Periodicidade
Resultado
em
de Apuração

-

Anual

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

Desejado

30.000

30.000

20.000

5.000

Alcançado

0

1.503

3.291

6.405

Fonte da
Informação
SUHAB/SEG
ETH
SUREG/
SEGETH

No intuito de promover a regularização de áreas, destacam-se ações realizadas pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional – CODHAB, com a doação de 6.405 escrituras públicas aos beneficiários que residem em Áreas
de Regularização de Interesse Social – ARIS no DF. Este número foi 28% superior à meta desejada para o ano, contudo, é
preciso observar que a quantidade de fichas descritivas, que é o documento gerado pela CODHAB para embasar o
fornecimento da escritura nos Cartórios, foi de 13.146. Dessas fichas enviadas aos Cartórios de Imóveis, 10.289 já estavam
lavradas e registradas como escrituras, sendo que 3.888 ainda aguardavam que fossem assinadas por seus proprietários
legítimos. Os quadros abaixo resumem a situação do registro imobiliário da regularização fundiária no DF em 2015:
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Escrituras Públicas de Doação (Lavradas e Registradas) E Entregues aos Beneficiários – 2015
Nº

Região Administrativa

Quantitativo

1

Riacho Fundo II

2

Estrutural

608

3

Recanto das Emas

4

Setor Habitacional Sol Nascente

66

5

Águas Claras

281

6

Brazlândia

125

7

Candangolândia

28

8

Ceilândia

359

1.136
504

9

Gama

12

10

Guará II

103

11

Planaltina

471

12

Riacho Fundo I

13

Samambaia

1.187

14

Santa Maria

325

15

Sobradinho

425

16

Recanto das Emas

204

17

Vila Telebrasília

24

18

Taguatinga

182

19

Varjão

250

115
Total

6.405

Fichas Descritivas Encaminhadas aos Cartórios de Imóveis em 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Localidade
Brazlândia
Santa Maria
Samambaia
Recanto das Emas
Riacho Fundo II
Riacho Fundo I
Ceilândia
Sol Nascente
Estrutural
Guará II
Planaltina
Candangolândia
Sobradinho
Taguatinga
Vila Planalto
Vila Telebrasília
Vila Varjão
Total
* Informações fornecidas pelos Cartórios de Imóveis à CODHAB.

Quantitativo
197
1.355
4.713
1.038
979
275
523
263
549
1
1.879
2
614
533
23
5
197
13.146

Lavradas e Registradas*
89
678
1058
497
248
160
213
0
230
1
400
0
194
120
0
0
0
3.888
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

0021 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

EMPENHADO

LIQUIDADO

295.766

172.611

172.611

154.530

295.766

172.611

172.611

154.530

295.766

172.611

172.611

154.530

No âmbito desse Programa a SEGETH realizou contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do
Distrito Federal – FUNAP/DF, com o objetivo de contribuir para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições
de vida mediante a ressocialização a partir do desenvolvimento de trabalhos administrativos no Órgão. Atualmente, o contrato
conta com a disponibilização de 12 (doze) sentenciados que exercem atividades nas áreas de reprografia, auxiliar
administrativo, suporte na área de transporte e patrimonial, auxiliar de eletricista e copeiragem.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA,
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2545 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO
5846 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0018 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
5177 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE
CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0055 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6982 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
8874 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE
REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
7010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO
9680 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0131 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO
PILOTO
9688 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

29.000

0

0

0

29.000

0

0

0

0

0

0

0

22.000

0

0

0

22.000

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

34.148.238

52.600.002

52.337.106

52.221.604

34.148.238

45.653.870

45.393.247

45.277.745

0

6.946.132

6.943.859

6.943.859

1.164.501

1.741.163

1.713.558

1.713.558

1.164.501

1.261.255

1.233.649

1.233.649

0

479.909

479.909

479.909

2.363.142

1.777.468

1.741.042

1.552.206

2.363.142

1.554.624

1.518.198

1.367.319

0

222.845

222.845

184.886

37.746.881

56.118.633

55.791.706

55.487.368

As ações desenvolvidas por meio desse Programa Meio se relacionam àquelas necessárias à manutenção
administrativa, englobando pagamento com folha de pessoal, capacitação e concessão de benefícios aos servidores, assim
como gestão e modernização das informações e do sistema de tecnologia da Secretaria.
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Orçamento
Por força da Lei Orçamentária Anual, relativa ao exercício de 2015, houve a dotação inicial no orçamento da
SEGETH no valor total de R$ 43.938.636,00 (quarenta e três milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e seis
reais) para cobrir despesas nos Grupos 1- Pessoal, 3- Custeio e 4- Investimentos.
Do valor da dotação inicial de R$ 43.938.636,00 (quarenta e três milhões, novecentos e trinta e oito mil,
seiscentos e trinta e seis reais) nos foi disponibilizado o valor de R$ 55.795.629,00 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e
noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais), do qual R$ 49.907.911,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e sete
mil, novecentos e onze reais) foi empenhado e R$ 48.698.876,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e noventa e oito mil,
oitocentos e setenta e seis reais) liquidados, cujos gastos se foram realizados da seguinte forma:
Grupo 1 - Pessoal e encargos: R$ 45.894.107,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil,
cento e sete reais) e Grupo 3 – Custeio: R$ 2.804.769,00 (dois milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e sessenta e nove
reais);
Desta forma, houve um percentual de execução em relação ao empenhado de 97,57% e de 87,28% em relação
ao orçamento disponibilizado (autorizado).
Com a edição do Decreto n° 36.246, de 02/01/2015, que dispões sobre a racionalização e o controle da
despesa pública e diante da determinação de promover a renegociação, com vistas à obtenção de, no mínimo, 20% sobre o
valor do saldo residual a executar do ajuste, informamos que a SEGETH conseguiu renegociar 13 (treze) contratos e atingiu
uma economia de 25.2% em média do saldo residual dos contratos.
Vale destacar que o orçamento disponibilizado somente foi suficiente para pagamento das despesas já
contratadas, desta forma, impedindo a realização de novos projetos ora previstos que contribuiriam para melhor manutenção
das atividades administrativas da Secretaria.
Capacitação de Servidores
Todas as ações se pautaram na execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento de pessoas de
acordo com o planejamento estratégico do órgão, visando não somente a valorização, motivação, integração, troca de
experiências, qualificação e capacitação, bem como o engajamento do servidor aos objetivos, metas e resultados institucionais,
que fortaleçam uma cultura organizacional com foco na melhoria da gestão pública.
Vale destacar que embora o saldo disponível na ação voltada para capacitação de servidores tenha sido
insuficiente para autorização de cursos, por força do Decreto n° 36.471, de 30/04/2015, foi vedada a assunção de
compromissos que implicassem em gastos em participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins. Diante do
impedimento, não houve capacitação dos servidores com recursos orçamentários, desta forma, não utilizando o orçamento
reservado para Plano de Capacitação da SEGETH, custeado pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal –
FUNDURB/DF.
A seguir detalhamento das capacitações realizadas pelos servidores sem utilização de recursos orçamentários
da SEGETH:
1. Capacitações realizadas por meio da Escola de Governo
Cursos Presencias
Curso
Media Training
Gestão e Fiscalização de Contratos
Capacitação e aperfeiçoamento no SIGRH – Manutenção de cadastro
Licitações e Contratos
Básico de indicadores de desempenho
Tratamento de Acervos Arquivísticos
Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência
Curso Básico de Informática - Excel
Lei Complementar nº 840 de 23/12/2011
Educação Financeira Pessoal
Processo Disciplinar
Administração Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil com foco no SIGGO – 2
Treinamento no Sistema Integrado de protocolo e Processos – SICOP
Cerimonial e Protocolo
Capacitação em políticas de aquisições do banco Interamericano de desenvolvimento – BID – 2
Formação para Subsecretários de Administração Geral

Quantidade de Servidores Capacitados
01
10
01
05
01
10
02
04
02
07
02
03
02
01
01
02
01
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Cursos a Distância
Curso
Gestão Estratégica com uso do BSC – Balance Score Card
Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreiras
Novo Acordo Ortográfico
Transparência, Ética e Controle Social
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Gestão de Projetos
Atendimento ao cidadão
Ética e Serviço Público

Quantidade de Servidores Capacitados
05
02
08
02
01
05
01
01

Palestras, Congressos e Seminários
Curso
Congresso de Gestão Pública – CONSAD
Inovações contidas na Lei Complementar 840/2011
2º Seminário sobre captação e execução de recursos públicos

Quantidade de Servidores Capacitados
15
02
03

2. Capacitações realizadas por meio do TCDF
Curso
Termos de Referência de Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão-de-obra
Processo de Contratação Pública

Quantidade de Servidores Capacitados
01
01

3. Cursos de Pós-Graduação lato sensu
Curso
Pós Graduação lato Sensu em Reabilitação Ambiental sustentável Arquitetônica e Urbanística por meio do
Plano de Capacitação (Recurso oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal –
FUNDURB)
Pós Graduação em Direito Urbanístico

4.

Quantidade de Servidores Capacitados
10
12

Eventos realizados pela SEGETH
Curso

Oficina de Execução de Contratos
Parceria com a MUNDIAL FISIO, um trabalho gratuito de caráter preventivo visando promoção de bem
estar do servidor público com a apresentação de aparelhos de relaxamento e a oferta de massagens
Parceria com o grupo Walmart o qual ofertou dois cafés da manhã com vistas a divulgar os benefícios da
Empresa e ofertar condições diferenciadas para os servidores da SEGETH especialmente relacionados ao
Sam´s Club
Organização de palestra informativa realizada em parceria com o Laboratório SABIN acerca da prevenção
do câncer de mama – Outubro Rosa
Participação em reuniões semanais em comitê oficial organizador do 5º Festival Desportivo e Cultural em
comemoração ao dia do servidor público, operacionalizando as ações para a realização do evento, não
somente no âmbito da SEGETH, mas também do GDF

Quantidade de Servidores Capacitados
20
Geral

Geral
Geral
Geral

Principais Atividades e Projetos em Desenvolvimento e Concluídos
1. Contratação de empresa especializada na realização de projeto de combate a incêndio;
2. Contrato de prestação de serviços para elaboração de projetos de engenharia e modernização das redes de
voz e dados e elétrica completa do Edifício Sede da SEGETH;
3. Contratação de empresa especializada no suporte a eventos institucionais da SEGETH;
4. Recolhimento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) bens inservíveis junto à SEPLAG;
5. Mudança de bens alocados no Arquivo do SIA para o arquivo situado em imóvel localizado na 610 Norte.
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Gestão e Modernização dos Sistemas de Tecnologia
1. Desenvolvimento do portal nosurbanos.com: portal onde o cidadão pode conhecer as propostas, os projetos
prioritários e as ações de planejamento da secretaria de gestão do território e habitação - SEGETH;
2. Portal da cap: portal desenvolvido objetivando transparência no trâmite dos processos da central de
aprovação de projetos da secretaria de estado da gestão do território e habitação – SEGETH;
3. Sistema de imobiliário urbano da subsecretaria das cidades: sistema desenvolvido para gestão dos
processos de regularização de área s pública;
4. Sistema de arrecadação tributária da subsecretaria das cidades: sistema desenvolvido para gerir e
acompanhar a situação de processos de cobrança e revisão de cobrança (onalt, odir e concessão de uso);
5. Sistema de planejamento estratégico: sistema desenvolvido para acompanhamento dos procedimentos
internos da suag;
6. Single sign-on: sistema desenvolvido para centralização de todos os acessos dos novos sistemas
desenvolvidos ou contratados pela secretaria;
7. Siscap – sistema da central de aprovação de projetos: sistema interno de controle de processos da central
de aprovação de projetos de edificação;
8. Coe – sistema de acompanhamento do projeto de lei do novo código de edificação: ferramenta desenvolvida
para possibilitar interações e sugestões de alteração do projeto de lei do novo código de edificações do DF;
9. Sistema De Pesquisa Institucional: ferramenta utilizada para realizar pesquisa institucional interna com
intuito de extração de informações para subsidiar tomada de decisão gerencial;
10.Reestruturação do conteúdo dos portais (intranet e extranet), seguindo os padrões adotados pela secretaria
comunicação;
11.Restabelecimento do acesso ao ambiente computacional institucional da unidade de arquivo do sia/Segeth;
12.Intervenção restritiva periódica nos acessos das pastas dos servidores de arquivos, a fim de evitar a
expansão e proliferação de vírus de computador nos servidores de dados;
13Desenvolvimento do regimento interno;
14.Reestruturação lógica dos ativos computacionais, a fim de atender a nova disposição organizacional das
unidades internas da secretaria;
15.Reconstrução e manutenção periódica do cabeamento de rede lógica de dados;

16.Reformulação e manutenção periódica dos grupos de acesso aos diretórios/pastas e grupos de
acesso às impressoras;
internos;

17.Criação e manutenção de acessos à rede institucional interna, contas de e-mail e contas de sistemas
18.Atendimentos diários de suporte técnicos de forma presencial, remota e por telefone.

Perspectivas dos Projetos e Atividades para 2016
1. Finalização do portal nosurbanos.com: portal onde o cidadão pode conhecer as propostas, os projetos
prioritários e as ações de planejamento da secretaria de gestão do território e habitação (Segeth). Por meio de marcadores
georreferenciados – indicados em mapas – é possível conhecer as ações em desenvolvimento por região;
2. Aquisição de solução de segurança: solução tecnológica de segurança da informação capaz de proteger o
parque tecnológico contra vírus e preservar a integridade das informações institucionais;
3. Aquisição de insumos de impressão: material de consumo referente às impressoras pertencentes ao
patrimônio da segeth, que foram adquiridas a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito à impressão e à
reprodução de documentação institucional;
4. Aquisição de solução de gerenciamento de dados: servidores para armazenamento de arquivos (storage) e
solução de backup de dados;
5. Contratação de serviços de suporte técnico: contratação de manutenção corretiva e preventiva de
impressoras de grande porte
6. Contratação de empresa para reforma no prédio da SEGETH;
7. Contratação de empresa para manutenção do prédio da SEGETH;
8. Contratação de empresa para realizar reforço estrutural das vigas da garagem;
9. Contratação de empresa de seguro predial;
10. Modernização do parque de impressoras e computacional da SEGETH
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3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificação e Mapeamento dos Equipamentos Públicos do Distrito Federal
Levantamento de mobiliários de esporte e lazer, com objetivo de construir a base de dados sobre os mobiliários
de esporte e lazer implantados no Distrito Federal, incluindo a sua localização georreferenciadas, identificando possíveis
interferências com lotes registrados ou com projetos futuros de expansão urbana. Identificação e mapeamento dos
Equipamentos Públicos do Distrito Federal, elencados em listagem fornecida por outros Órgãos.
Estágio de
Desenvolvimento

Atividade
Levantamento de mobiliários de esporte e lazer, com objetivo de construir a base de dados sobre os mobiliários de esporte e lazer
implantados no Distrito Federal, incluindo a sua localização georreferenciadas, identificando possíveis interferências com lotes
registrados ou com projetos futuros de expansão urbana
Identificação e mapeamento dos Equipamentos Públicos, incorporados ao patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as
informações contidas no Sistema de Gestão de Patrimônio do Distrito Federal – SISGEPAT da Secretaria de Estado da Fazenda do
Distrito Federal
Estudo comparativo sobre a demanda atual de áreas para implantação de serviços públicos essenciais (saúde, educação e segurança)
e da disponibilidade de unidades imobiliárias destinada a Equipamentos Públicos nas principais Regiões Administrativas do Distrito
Federal
Levantamento dos percentuais de áreas parceladas destinadas a Equipamentos Públicos em toda as Regiões Administrativas do
Distrito Federal
Nota Técnica sobre reformulação de vias com largura inferior a 8,00m para atender aos critérios de acessibilidade
Nota Técnica sobre passeios compartilhados entre pedestres e ciclistas
Nota Técnica Diretrizes de Sistema viário para novos parcelamentos
Nota Técnica sobre o fornecimento de energia elétrica a parcelamentos clandestinos
Sistematização de base de dados de projetos urbanísticos para implementação do Sistema de Registro de Licenciamento de Empresas
- RLE
Elaboração de Cartilha para análise da Viabilidade de Localização previsto no Sistema de RLE

Concluído
Concluído
Em andamento
Em andamento
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Em andamento
Em andamento

Instituição do Acordo de Cooperação Técnica SEGETH/IPHAN Nº 01/2015
Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2015, assinado em 17/03/2015, entre o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) – por intermédio da Superintendência no Distrito Federal – e o Governo do Distrito Federal, visando
preservar o patrimônio histórico e artístico nacional.
Outras Atividades de Planejamento Urbano e Territorial
Estágio de
Desenvolvimento
Em andamento

Atividade

Implantação do Sistema de Gestão Ambiental da SEGETH
Elaboração do Guia de Urbanização de Brasília, com o objetivo de estabelecer especificações de serviços (pavimentos, calçadas,
Em andamento
mobiliário urbano etc.) para compor banco de informações de projetos demandados
Revisão dos Cadernos de Leitura Territorial
Em andamento
Formulação de diretrizes para elaboração de Planos de Ocupação de Quiosques e Trailers – POQT
Em andamento
Projeto para a sinalização urbana de endereçamento para o Setor Noroeste, segundo o Plano Diretor de Sinalização do DF
Concluído
Elaboração de relatório que aborda questões sobre a poluição visual urbana causada pelo descumprimento da legislação do Plano
Diretor de Publicidade do Distrito Federal - Leis no 3.035/2002 e no 3.036/2002 e respectivos Decretos de regulamentação no Concluído
28.134/2007 e no 29.413/2008
Topografia
Especificação
Definição de Cota de Soleira
Análise técnica sobre levantamento topográfico de projetos de urbanismo
Levantamentos topográficos diversos
Identificação (vértices)
Adensamento Base Geodésica e Altimétrica
do DF, para atualização do SICAD
Atualização (vértices)

Área/M2
Não se aplica
Não se aplica
4.331.599,27
Não se aplica
Não se aplica

Quantidade
99
17
37
369
10

Foi realizado também, apoio técnico/operacional na implantação das poligonais do Projeto Orla Livre e a
Participação em grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Trabalho do Trabalho e do Empreendedorismo para
elaboração de Projeto de Lei que dispõe sobre a comercialização de alimentos em Food Truck no Distrito Federal, e dá outras
providências. Esse trabalho culminou com a elaboração do PL que recebeu o nº 679/2015.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A dificuldade no cumprimento do que foi planejado para que a SEGETH executasse em 2015 foi em virtude de
outras prioridades que foram definidas e em detrimento da diminuição do corpo técnico e poucos recursos orçamentários e
financeiros.
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1. Finalização do portal nosurbanos.com: portal onde o cidadão pode conhecer as propostas, os projetos
prioritários e as ações de planejamento da SEGETH. Por meio de marcadores georreferenciados – indicados em mapas – é
possível conhecer as ações em desenvolvimento por região;
2. Aquisição de tecnológica de segurança da informação capaz de proteger o parque tecnológico contra vírus e
preservar a integridade das informações institucionais;
3. Aquisição de insumos de impressão, como material de consumo referente às impressoras pertencentes ao
patrimônio da SEGETH adquiridas a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito à impressão e à reprodução de
documentação institucional;
4. Aquisição de solução de gerenciamento de dados, como servidores para armazenamento de arquivos
(storage) e solução de backup de dados;
5. Contratação de serviços de suporte técnico, como a contratação de manutenção corretiva e preventiva de
impressoras de grande porte;
6. Contratação de empresa para reforma e manutenção do prédio da SEGETH;
7. Contratação de empresa de seguro predial;
8. Orientar as RA’s e as associações dos feirantes quanto os procedimentos, regras e legislações em relação
às feiras de sua circunscrição ;
9. Promover a licitação para ocupação dos boxes retomados;
10. Promover a revitalização das feiras do DF.
11. Instituir o cadastro dos permissionários de cada Administração Regional, referentes a quiosques e trailers;
12. Acompanhar a execução dos planos de ocupação das Administrações Regionais com base no cadastro dos
permissionários regulares;
13. Instituir e acompanhar a execução do cadastro único dos permissionários de cada Terminal Rodoviário e
desenvolver o plano de ocupação;
14. Efetuar o levantamento dos ocupantes da galeria dos estados, para promover a regularização dos
ocupantes da referida área;
15. Realizar o levantamento das bancas de jornais e revistas existentes nas RA’s, para mapeamento e controle
da arrecadação do preço público;
16. Análise processual em atendimento a legislação existente e promover a fiscalizando dos termos emitidos por
gestões anteriores, a fim de cumprir a Legislação pertinente;
17. Instituir um sistema de acompanhamento e pesquisa do permissionário por diversos órgãos no Distrito
Federal;
18. Orientar as Administrações Regionais quanto aos procedimentos e rotinas relativas aos serviços públicos de
quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas;
19. Ampliação de acessos democráticos das comunidades no processo de ordenamento das cidades. O
planejamento das ações para 2016 tem um foco preciso, a implantação de 31 Conselhos de Planejamento Local e 7 Conselhos
de Unidade de Planejamento. Todas as ações serão orientadas para este objetivo e para o monitoramente desses colegiados
com o consequente encaminhamento das decisões para o CONPLAN;
20. Realizar a promoção de educação e cidadania, cujas ações previstas estão consolidadas em dois
processos. O primeiro será a continuidade da realização de palestras educativas em todas as 84 feiras do Distrito Federal, em
especial com o tema de legislação de feiras e a regularização da ocupação dos espaços públicos, tanto pela autorização de
permissões para a atividade econômica quanto pelo parcelamento das receitas de preços públicos.
21. Concentração de esforços para a formação de uma cultura empreendedora que permita a concessão da
gestão para os feirantes, mediante a implantação de um sistema de gestão condominial compartilhada e o fechamento de uma
possível parceria pública privadas - PPP;
22. Regularização da totalidade dos boxes das 84 feiras do Distrito federal, mediante retomada dos boxes
irregulares ou desocupados. Esses programas vão envolver a orientação das Administrações Regionais quanto às suas
competências em relação às Feiras de sua circunscrição, orientação para os feirantes quanto à legislação vigente, a retomada
dos boxes irregulares e vazios, licitação para ocupação dos boxes retomados, instituir o cadastro dos feirantes e assim efetivar
a revitalização das feiras do Distrito Federa;
23. Parcelamento das dívidas oriundas de receitas de preços públicos que consistirá de uma revisão geral do
processo de trabalho, com uma atuação mais firme junto ás Administrações Regionais para alcançar patamares mais elevados
de receitas.
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20.1. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I – UO: 28.103

A Administração Regional do Plano Piloto surgiu inicialmente como Administração Regional de Brasília. Foi
criada pela Lei nº 408, de 13/01/1993, vinculada à Secretaria da Gestão do Território e Habitação, de acordo com art. 8º, §2º, do
Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015. A Administração tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal
no âmbito da Região Administrativa número um, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área
de atuação, que compreende: Asa Nortel, Asa Sul, SAAN, SIG, SOF Sul, SOF Norte, SGON, Setor de Clubes Norte, Setor de
Clubes Sul, Setor de Hotéis e Turismo Norte e Sul, Setor Noroeste, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Granja do Torto e Setor
Militar Urbano.
A Administração Regional do Plano Piloto foi reestruturada em 17/11/2015, mediante o Decreto 36.878
publicado no DODF Seção II, Nº 221 de 18/11/15, cuja estrutura representou uma economia anual de mais de R$ 200.00,00
(duzentos mil reais ano) ao erário público e vem servindo de exemplo para as outras Administrações Regionais.
A ação envolveu um trabalho complexo de análise qualitativa que abrange avaliação de competências,
sobreposição de atividades e negociação com cada segmento envolvido, tendo em vista o fato de que quando se fala em
reestruturação equivale à avaliação geral da RA, oportunidade na qual todos os setores apresentaram e expuseram as medidas
necessárias ao reestabelecimento do equilíbrio e a promoção das melhores práticas necessárias para ao seu desenvolvimento.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

3

6

5

2

16

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

34

0

18

0

52

Requisitados

Órgãos do GDF

4

4

2

2

12

Estagiários

0

1

0

0

1

Terceirizados (FUNAP)

0

12

0

17

29

Jovem candango

0

11

0

4

15

41

34

25

25

125

3

-

-

3

41

31

25

25

122

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)
(+) cedidos para outros órgãos
Total Geral

Obs.: As atividades realizadas pela Administração Regional do Plano Piloto são executadas pelos seus servidores, por participantes do programa Jovem
Candango, além dos reeducandos da FUNAP (Fundação de Amparo ao Preso).

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Não houve dispêndio do orçamento do DF neste Programa em 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5942 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO
PILOTO
5943 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
59.856
59.856
59.856
0

0

0

0

0

59.856

59.856

59.856

0

59.856

59.856

59.856

Esta Administração licenciou 1.104 eventos, sendo que destes, 45 foram na área de educação e cultura e 15 na
área esportiva, cabendo destacar:
 35 eventos no período do carnaval de 2015 (Janeiro e Fevereiro);
 Aniversário da Rádio Transamérica FM, realizado na Torre de TV com a presença de 10.000 pessoas;
 “Festival Satélites O61” , também na Torre de TV, com a presença de cerca de 25.000 pessoas;
 “Virada Cultural” , realizada na Vila Planalto com o apoio irrestrito da comunidade que participa das feiras
culturais e de troca;
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 Manhã de Lazer das Crianças, com a participação de 300 crianças ao longo da manhã .
Ao todo, cerca de 1.100.000 pessoas foram beneficiadas com os eventos realizados em parceria por esta
Administração Regional do Plano Piloto.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8487 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
580.649
580.649
580.032
0
0

580.649
580.649

580.649
580.649

580.032
580.032

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

5.517.314

5.414.058

5.414.058

8878 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALPLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

5.517.314

5.414.058

5.414.058

0

404.174

404.173

404.173

9684 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

404.174

404.173

404.173

0

3.478.401

3.478.401

3.389.903

9760 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

3.478.401

3.478.401

3.389.903

0

9.399.888

9.296.632

9.208.134

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Organizados dois encontros: um com Conselhos e Prefeitos Comunitários da Asa Norte e outro com os da Asa
Sul;
Registradas 334 manifestações no Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública - TAG, sendo 233 solicitações, 69
reclamações, 10 denúncias e 22 outros (elogios, informações e sugestões). Já no E-SIC (ouvidoria geral do GDF), foram
apresentadas 68 (sessenta e oito) manifestações e 19 (dezenove) recursos interpostos e respondidos;
implantação do Serviço de Atendimento ao Cidadão;
Operação Centro Legal: Desde novembro de 2015, o Setor Comercial Sul está sendo revitalizado para trazer
maior segurança e conforto aos comerciantes e às mais de 300 mil pessoas que circulam diariamente pelo local. Estão sendo
reparadas calçadas, bocas de lobo e meios-fios e providenciadas sinalização e pinturas de faixas e vagas especiais. Além disto,
realizou-se a troca de algumas pedras portuguesas por ‘‘bloquetes’’ e a melhoria na iluminação, com a troca de lâmpadas e
instalação de novos postes
Revitalização da Galeria dos Estados: Realizou-se a limpeza e pintura da parada de ônibus que dá acesso à
galeria, assim como dos demais espaços, atividades estas que contaram com a mão de obra dos reeducandos da FUNAP e
funcionários do SLU. Além disto, realizou-se reuniões com as Associações de lojistas e sociedade civil a fim de solucionar
diversos problemas tais como ocupação irregular de lojas e melhoria nas condições de acessibilidade e fluxo de pessoas.
Desenvolvidas ações direcionadas aos comerciantes e ambulantes irregulares, em diversos pontos da cidade
como: SCES – Ponte JK, Rodoviária do Plano Piloto, Conjunto Nacional, CONIC, Pátio Brasil, Hospital de Base e no Evento
Expotchê.
Operação Natal: Tal operação foi realizada na Rodoviária do Plano Piloto e nas proximidades do Shopping
Conjunto Nacional, com o objetivo de restabelecer a ordem pública, a limpeza e dar segurança aos frequentadores do Centro
da Capital.
Tal operação contou com a mobilização 654 veículos e 3.905 agentes públicos e empregados,
tendo a
participação de 12 órgãos do governo do Distrito Federal, a saber: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Agência de
Fiscalização; Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF); Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, da
Secretaria de Mobilidade (Sufisa); Serviço de Limpeza Urbana (SLU); Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(Novacap); Administração da Rodoviária da Brasília; Administração Regional do Plano Piloto, Secretaria do Trabalho,
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Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; Polícia Civil; Corpo de Bombeiros Militar e a
Subchefia da Ordem Pública e Social, da Casa Militar.
Durante a operação ocorreram 163 notificações, das quais 147 resultaram em autos de apreensão de
comércio ilegal , com 78 veículos e 10.638 mercadorias apreendidas.
Foram cadastrados os ambulantes que faziam comércio ilegal e está se estudando uma forma de regularizar a
situação destes camelôs
Outra ação importante e diária da Administração é a retirada de faixas publicitárias irregulares. No ano de 2015
foram recolhidas 9.478 unidades de faixas, totalizando quase 15 mil metros lineares de propaganda que poluem visualmente e
fisicamente a área do Plano Piloto.
Com a chegada das chuvas a Administração do Plano Piloto teve que intensificar seus trabalhos no sentido de
identificar e eliminar focos do mosquito Aedes Aegypti. Somente no perímetro da Asa SUL e Asa Norte foram identificados
cerca de 60 veículos abandonados em 26 locais diversos. Além disso, se mobilizou para a retirada de milhares de pneus que
estavam entulhados no Autódromo Internacional Nelson Piquet.
Os serviços de limpeza do lixo verde e entulho na área do Plano Piloto foram intensificados a partir de
novembro de 2015, perfazendo aproximadamente de 4,830 m² de área atendida, das quais destacam-se: SOF/norte, Vila
Planalto (interior), Área de Transbordo da Vila (Lixão), W4 e W5 Sul, Asa Sul e Norte – Quadras Residenciais e Quadras
Comerciais, Granja do Torto, Via de Acesso do Parque Tecnológico, Setor Bancário Norte, CONIC, Vila Telebrasília, Asa Sul:
Próximo ao Extra e ao Leroy Merlin (Transbordo), Eixos W e Eixos L, SCES – Próximo a ANTT, SCES – Próximo a CCBB,
Parque da Cidade – PDSK, Antigo CAJE, Torre de T.V. – Praça, Setor de Embaixadas Sul, Setor Comercial Sul e Norte, Setor
Bancário Sul, Setor de Autarquias Sul e Norte.
No que tange à manutenção de patrimônio público, esta RA-I realizou diversas ações na Asa Norte, Asa Sul e
na Vila Planalto, em equipamentos como: parques infantis, quadras de areia e quadras poliesportivas.
A RA-I planejou a instalação de 31 Pontos de Encontros Comunitários, dos quais 21 já estão em
funcionamento.
Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Música, Eventos culturais e outros eventos

Quantidade
45

Público presente
350

Esporte e Lazer
Setor
Eventos esportivos

Quantidade

Público presente atletas e expectadores

15

30.000

 WINGS FOR LIFE RUN. O circuito tem 100 quilômetros de extensão e passa por pontos icônicos como:
Lago Norte, Paranoá, Eixo, Eixo Monumental, Parque da Cidade, Via L4 e Ponte JK. Mais de 4 mil atletas amadores, entre
homens e mulheres, incluindo portadores de deficiência de locomoção (cadeirantes, amputados, deficientes visuais, entre
outros) participaram deste evento;
 A Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar e contou com 3.307 inscritos;
 Segunda etapa SESC-Triátlon Circuito Nacional 2015.
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Provisório

Definitivo

Total

Consultas previas cadastradas

-

-

14.334

Processos de atividade econômica em exigência

-

-

403

Processos de atividade econômica em analise

-

-

1.036

Licença de funcionamento entregues

-

999

999

Total Expedido

-

-

999

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1097

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA I Plano Piloto

Relatório de Licenciamento de Obras
Consultas/licenças/processos
Cartas de habite-se emitidas
Alvarás de construção emitidos
Autorizações de uso (contrato de tapume)
Contratos de concessão de uso “puxadinho”
Licença de execução de obra
Atestado de conclusão de obra
Contrato de concessão de direito real de uso
Declaração de numeração predial
Consultas prévias respondidas de licença de funcionamento (consulta de numeração predial -endereçamento)
Processo de cartas de habite-se em exigência
Processo de alvará de construção em exigência
Processo de “puxadinho” em exigência
Processo de “puxadinho” – aguardando assinatura do contribuinte p/ posterior assinatura do administrador

Total
32
17
17
05
24
06
07
173
13.509
39
10
30
52

Relatório de Aprovação de Projeto
Projetos

Total
11
05
22
9
52
18
05

Projetos de tapume aprovados
Projeto de arquitetura aprovados
Projetos de tapume em exigência
Projeto de arquitetura em exigência
Projetos aguardando análise
Projeto de puxadinho em exigência
Projeto e puxadinho aprovado

Topografia
Os serviços executados pela Topografia foram contabilizados somente em quantidade.
Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Especificação
Outras
Levantamento de Definições

Área/m2
-

Quantidade
13
77
24
59

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Feiras Permanentes

04

Nº de Boxes

Localização

2.268

Torre de TV, Shopping Popular, Galeria dos Estados, Parque da Cidade, Feira das
Flores e Rodoviária do Plano Piloto

Fiscalização de Feiras

12

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
169

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação

Quantidade

Alistamentos efetuados

2.225

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação

1.625

2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação

1.045

1ª Via CI-Certificado de Incorporação

15

2ª Via CI-Certificado de Incorporação

02

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo

01

Transferência de domicílio

108

Averbações de certificado de alistamento

2.225
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A Administração Regional do Gama é um órgão da Administração Direta Regionalizada, anteriormente vinculada
à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/94, tem por competência
representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa II, assim como coordenar e executar
atividades e serviços de interesse público na sua área de atuação.
As competências supracitadas cumprem-se através do planejamento da supervisão, do contrato, da fiscalização
especifica e da execução direta das atividades delas decorrentes.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

7

17

4

39

67

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

12

-

38

-

50

Órgãos do GDF

-

4

2

12

18

Estagiários

-

1

-

-

1

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

4

4

Subtotal (Força de Trabalho)

19

22

44

55

140

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

1

4

5

19

22

43

51

135

Requisitados
Outros

Total Geral
Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4090 - APOIO A EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0

TOTAL DO PROGRAMA 6206

70.000
70.000

0
0

0
0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

TOTAL DO PROGRAMA 6208

0

1.900.000

925.000

0

0

1.900.000

925.000

0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL
0
0

AUTORIZADO
63.037
63.037

EMPENHADO LIQUIDADO
0
0

0
0

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1099

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA II Gama

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

5945 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

0

7.620

7.620

7.620

0

7.620

7.620

7.620

0

7.620

7.620

7.620

Desfile Cívico em comemoração aos 55 anos do Gama
Na manhã do dia 12 de outubro de 2015, a comunidade do Gama foi presenteada com o tradicional Desfile
Cívico da cidade. Mais de 2.500 pessoas participaram do desfile, que contou com a presença de escolas públicas, escolas
particulares, escolas de ballet, equipes infantis de futebol, SESI, SENAI, associações, banda do Corpo de Bombeiro, além das
corporações da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Detran. A festa que voltou ao seu local de origem, contou ainda com o
pelotão dos servidores da Administração Regional do Gama.
Ao final, todos foram para frente da Administração, para encerrar o evento com o corte do bolo e os parabéns
para a cidade, com destaque ao helicóptero do Detran que sobrevoou e filmou todo o evento. A Administração distribuiu mais
de 4 mil pedaços de bolo. Segue foto abaixo:

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

8488 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

LIQUIDADO

0

47.242

46.786

39.691

0

47.242

46.786

39.691

0

47.242

46.786

39.691

PROGRAMA TEMÁTICO: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO
PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

4.995

4.995

4.995

9777 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- GAMA
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

0

4.995

4.995

4.995

0

10.693.183

10.612.512

10.612.512

8879 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALGAMA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

10.693.183

10.612.512

10.612.512

0

773.934

550.258

550.258

9685 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA

0

773.934
550.258
550.258
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

AÇÃO/SUBTÍTULO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9761 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

455.599

388.940

375.819

0
0

455.599
11.927.711

388.940
11.556.704

375.819
11.543.583

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Durante o exercício de 2015, a Administração Regional do Gama, apesar do quadro financeiro que Brasília
vivenciou, pode realizar diversos Eventos, (Aniversário da cidade, 10ª Cavalgada Caipira, Pedalada pela vida, 3ª Expo Mult,
Festival de Música e Food Truck), Campanhas (Administração em Ação, Itinerante, Marcha pelo combate ao abuso sexual
infantil, Caminhada da Paz, Operação Gama limpo, Dia “D” contra a dengue), Projetos, Desfiles (Desfile Cívico), Audiências
Públicas (PPA, Reforma do Centro Cultural Cine Itapuã, Reforma da Rodoviária do Gama), Reformas de Equipamentos
Públicos (Parque Leste, Abertura do COSE).
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Reforma de equipamentos públicos
Remoção de entulhos
Serviços de terraplanagem

Unid.de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
m³
m²

Quantidade
347
04
479
330
03
983
01

Promoção e Assistência Social
Encaminhamento
Outras Atividades
de Desenvolvimento
Social

Áreas
Área Médica
SINE/ APEC/ CRAS
Outros(Escolas, creches, etc)
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
03
150
03
15
05
21

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Artes Plásticas
Literatura

Cultura
Quantidade
01
10
25
01
02

Público presente
50
120 / apresentação
300 / evento
100
250

Esporte e lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos

Desporto e Lazer
Quantidade
13
252

Público presente
300
101.700

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Alvará de Funcionamento
Setor

Provisório

Definitivo

Total

Residencial

3

7

10

Comercial

11

32

43

Industrial

6

3

9

Área Rural

10

0

10

Outros (Eventual)
Total Expedido

84

0

84

114

42

156
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Alvará de Construção
Quantidade

Área ( m²)

Residencial unifamiliar

Setor

22

5.579,29

Comercial

7

3.708,28

Outros

2

1.481,06

32

10.768,63

Total Expedido

Carta de Habite-se
Quantidade

Área ( m²)

Residencial Unifamiliar

Setor

22

5.087,36

Comercial

8

9.504,41

2

51.783,91

32

66.375,68

Outros
Total Expedido

Topografia
Especificação
Habitação Unifamiliar
Demarcação para Alvará de Construção
Outras
Cota de Soleira
Levantamento de Definições
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
53,00
35,00
52,00
134,00
49,00

Quantidade
15.073,18
105.663,46
3.091.523,09
398.825,12
31.224,16

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)

Característica do Uso
Restrito Residencial

Acréscimos (B)

Decréscimo (C)

Total (A+B+C)

Quant.

Área (m²)

Quant.

Área (m²)

Quant.

Área (m²)

Quant.

Área (m²)

04

1.312,29

04

532,25

0

0

08

1.844,54

Unifamiliar

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Localização

Feiras Livres

5

1.200

-Quadra 33, Setor Leste ; - Praça 2, Setor Sul
(próximo da Igreja São João Batista); - Área Especial
(próximo da Escola Classe 28); - E/Q 07/09, Setor
Leste; - Área Especial 01 QD 01 Setor Norte.

Feiras Permanentes

3

1.361

-Área Especial Nº 01 Setor; -Área Especial nº 01 ao
lado da Feira Permanente, Setor Norte; - Setor
Central, ao lado da Rodoviária, Lado Leste.

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias

Quantidade
22

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário (m2)

Estradas recuperadas

Propriedades rurais

Quantidade
105
85

Visitas e reuniões

50

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)

107

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento
Outros

Quantidade
2.709
2.652
29
25
970
3.136
10.566
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O exercício de 2015 para a Administração Regional do Gama foi difícil, pois nos deparamos com um quadro
financeiro muito aquém do que se esperava, tivemos dificuldades em realizar os anseios da Administração. Apesar do quadro
financeiro, a Administração Regional do Gama, conseguiu realizar vários feitos importantes para um ano de crise, diversos
Eventos, Campanhas, Projetos, Desfiles, Audiências Públicas e Reformas de Equipamentos Públicos. Para o exercício de 2016,
a Administração já está reunindo-se com todos os setores para um planejamento das demandas mais afinadas para que
consigamos empenhar/executar o maior número possível dos Programas.
As execuções governamentais de responsabilidade desta Administração Regional – RA II esbarram em
situações relacionadas, principalmente, às demandas que dependem do posicionamento de outros órgãos. Porém, dentro das
nossas atribuições ressaltamos a importância da majoração da autonomia das Administrações Regionais, buscando dar maior
celeridade aos trâmites burocráticos.
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20.3. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA III - UO: 28.105

A Administração Regional de Taguatinga – RA-III compõe a Administração Direta do Distrito Federal, foi criado
pelo do Decreto nº 488, de 08 de fevereiro de 1966, anteriormente vinculada à Casa Civil por força do Decreto nº 33.583, artigo
2º, §3º desde 16/03/2012.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
O Decreto nº 16.247 de 29/12/1994 determina que as Administrações Regionais representem o Governo do
Distrito Federal no âmbito de suas respectivas Regiões Administrativas e executem atividades e serviços de interesse público.
Taguatinga é considerada a capital econômica do Distrito Federal, com 12 mil empresas, 100 mil trabalhadores
e uma população estimada em 221 mil habitantes é uma cidade que desenvolveu atividades diversificadas.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

2

35

2

36

75

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

26

-

23

-

49

Requisitados

Órgãos do GDF

5

10

-

9

24

Estagiários

-

1

-

2

3

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

23

23

Subtotal (Força de Trabalho)

33

46

25

70

174

(-) Cedidos para outros órgãos

9

-

-

11

20

Total Geral

42

46

25

59

154

Outros

Obs.: Dados de 31/12/2015. Preencher devidamente o quadro, inserindo a quantidade de servidores na coluna que melhor represente suas atividades, sem
duplicar a informação. No caso das Unidades extintas, absorvidas, os dados devem ser da data de encerramento das suas atividades, conforme Decreto.

Obs. 1: Na linha referente aos efetivos (quadro do GDF) deverão ser considerados os servidores efetivos do
quadro da unidade, incluindo os servidores cedidos para outros órgãos, de forma a refletir a quantidade total de servidores
que integram a estrutura do quadro efetivo da Unidade.
Obs. 2: O cálculo do Total Geral será feito de acordo com a seguinte fórmula: Geral - Cedidos para outros
órgãos, onde: Total Geral: é a quantidade de servidores que efetivamente desempenham atividades na unidade;
Subtotal: é a quantidade de servidores que integra o quadro de pessoal da unidade (servidores efetivos da
unidade, inclusive cedidos; comissionados sem vínculo efetivo; requisitados e outros), corresponde ao somatório das linhas
anteriores da tabela;
A fórmula acima será utilizada para que, ao final do quadro, o Total Geral reflita a quantidade de servidores que
efetivamente desempenham atividades na unidade, ou seja, é a Força de Trabalho disponível para a unidade.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
1736 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNL DE
TAGUATINGA- TAGUATINGA
5905 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
ESTACIONAMENTO NA QNL- TAGUATINGA
5922 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DO
PARQUE INFANTIL DO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA
5923 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA
URBANA E MELHORIAS EM TAGUATINGA- TAGUATINGA
9863 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE
FEIRAS- TAGUATINGA

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

3.395.900

3.335.639

0

0

145.900

145.825

0

0

150.000

142.887

0

0

50.000

0

0

0

2.900.000

2.900.000

0

150.000

146.927

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9202 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA III Taguatinga
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

51.824

51.824

51.824

0
0

51.824
3.447.724

51.824
3.387.463

51.824
51.824

Parte dos recursos empenhados neste Programa de Trabalho foram utilizados na compra de material para a
manutenção, reparos e reformas de áreas urbanizadas e ajardinadas de Taguatinga tais como praças, parques, áreas de lazer,
entre outras.
As obras empenhadas se encontram em fase de execução e referem-se à construção de um estacionamento
em área pública, cobertura e reforma das instalações das feiras permanentes da QNL e QNM.
Ações:
Aquisição de material de construção (areia, brita, cimento etc.) para manutenção de áreas públicas de
Taguatinga.
Contratação de obra de construção de estacionamento e reforma das feiras permanentes da QNL e QNM.
Os objetivos das ações realizadas com os recursos deste Programa de Trabalho foram alcançados uma vez que
manteve limpa e em boas condições as áreas urbanizadas, e, as obras em realização proporcionaram maior comodidade a
população que mora e frequenta o setor L Norte e as feiras permanentes.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 – ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
9548 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-TAGUATINGA
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6963 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃOINICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

418.368

418.368

0

0

418.368

418.368

0

0

49.970

49.970

49.970

0
0

49.970
468.338

49.970
468.338

49.970
49.970

As ações empenhadas neste Programa de trabalho foram utilizadas para a ampliação de pontos de iluminação
pública no centro de Taguatinga e no setor QNL, sendo uma parte já finalizada e outra em execução.
Ações:
– Custeio de serviços de instalação de pontos de iluminação no centro de Taguatinga e na QNL.
Os objetivos das ações realizadas com os recursos deste Programa de Trabalho foram alcançados uma vez que
proporcionou maior segurança e comodidade à população que transita pelas áreas onde foram efetuadas as melhorias.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4090 - APOIO A EVENTOS
5966 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONALTAGUATINGA
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
9281 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS-REFORMA E
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
TAGUATINGA- TAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

35.691

35.691

35.691

0

35.691

35.691

35.691

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

135.691

35.691

35.691

As ações empenhadas neste Programa de trabalho foram utilizadas para o apoio a festa de Pentecostes, que
tradicionalmente acontece na cidade.
Ações:
– Custeio das instalações de pontos provisórios de energia e refletores que possibilitaram a iluminação da
área do Taguaparque para acontecimento do evento.
Os objetivos das ações realizadas com os recursos deste Programa de Trabalho foram alcançados uma vez que
o evento acima contou com a participação de aproximadamente dez mil pessoas e esta RA-III pode contribuir para que o evento
ocorresse com o máximo de organização e segurança para os cidadãos.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 –PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 – REINTEGRA CIDADÃO
8513 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALTAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃOINICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
362.133
362.133
328.592
0
0

362.133
362.133

362.133
362.133

328.592
328.592

Os recursos empenhados neste Programa de trabalho foram utilizados com as despesas de contratação dos
serviços de mão de obra de sentenciados da FUNAP.
O contrato inicial, formalizado para contratação de 40 sentenciados, foi reduzido para 31 trabalhadores, por
força do Decreto nº 36.757 de16/09/2015, que determinou a redução dos gastos em todo GDF.
Ações:
– Utilização da mão de obra dos sentenciados nos serviços de manutenção de áreas urbanizadas e
ajardinadas (praças, parque Taguaparque e outras áreas públicas) em Taguatinga, bem como nos serviços de manutenção dos
prédios, uma vez que não temos servidores no quadro de pessoal para execução desses trabalhos.
Os objetivos das ações realizadas com os recursos deste Programa de Trabalho foram alcançados uma vez que
assegurou a manutenção de áreas urbanizadas e do bom funcionamento dos prédios da RA-III.

PROGRAMA: 6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

9789 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- TAGUATINGA
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8914 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALTAGUATINGA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9720 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9797 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

18.560

18.560

16.527

0

18.560

18.560

16.527

0

13.987.647

13.618.298

13.618.298

0
0

13.987.647
657.522

13.618.298
655.673

13.618.298
655.673

0
0

657.522
1.203.116

655.673
1.176.471

655.673
1.057.402

0
0

1.203.116
15.866.844

1.176.471
15.469.002

1.057.402
15.347.900

Os recursos empenhados neste Programa de Trabalho foram utilizados para garantir as condições básicas de
funcionamento do órgão e de todos os seus prédios, sendo os recursos gastos com manutenção, reparos e reformas dos
prédios e próprios da RA-III/Taguatinga e pagamento de servidores.
Ações:
– Aquisição de material de construção para reforma dos prédios desta RA-III/Taguatinga,
– Pagamento da Folha de pessoal e concessão de benefícios a servidores.
– Pagamento das despesas com consumo de energia e água, tratamento de esgoto, serviços postais, serviços
de internet, serviços de telefonia fixa e móvel, aquisição de material de consumo, material permanente e manutenção da frota
de veículos.
Os objetivos das ações realizadas com os recursos deste Programa de Trabalho foram alcançados uma vez que
possibilitou o funcionamento do órgão, proporcionando condições adequadas de trabalho aos servidores e a continuidade dos
serviços prestados à comunidade.

PROGRAMA TEMÁTICO: 0001 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9050 – RESSARCIMENTOS
7196 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
250.475
237.124
237.124
0
0

250.475
250.475

237.124
237.124

237.124
237.124

Os recursos empenhados neste Programa de Trabalho foram utilizados para pagamento das indenizações de
transporte, licença prêmio pecúnia e outras indenizações devidas a servidores lotados nesta RA-III.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Recuperação de bocas de lobo
Construção de calçadas
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unid.de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m³
m³
Unid.
m²
Unid.
m³
m²
m²

Quantidade
41,47
0
28
18
250,27
53
0
620,7
6.508
0
724
2
0
0
3.883,21

Promoção e Assistência Social
Áreas
Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de Desenvolvimento Social

Quantidades
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
SINE/ APEC/ CRAS
Outros(Escolas, creches, etc.)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Cultura
Quantidade
0
7
11
13
0
0
36
87

Público presente
0
700
1.972
2.020
0
0
3.950
5.915

Esporte e lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros

Quantidade
1
3.314
40

Público presente
40
6.304
9.380

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor
Residencial
Habitação Coletiva
Comercial
Industrial
Institucional

Provisório
0
0
0
0
0

Licenças de Funcionamento
Indeterminado
0
0
396
5
0

Total
0
0
396
0
0
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Licenças de Funcionamento
Indeterminado
Total
0
0
43
43
21
21

Provisório
0
0
0

Área Rural
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Construção
Setor
Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva
Habitação Coletiva/Comercial
Industrial
Comercial
Comercial/Residencial
Institucional
Outros
Total Expedido

Quantidade
19
0
0
0
5
0
1
1
26

Área (m²)
2.485,81
0
0
0
5.204,98
0
3.096,18
2.395,29
15.862,38

Quantidade
18
5
1
0
3
0
0
0
22

Área (m²)
65.206,23
61
1.517,43
0
44.175,13
0
0
0
172.129,75

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar
Habitação Coletiva
Habitação Coletiva/Comercial
Industrial
Comercial
Comercial/Residencial
Institucional
Outros
Total Expedido

Topografia
Especificação

Área/m2
0
0
0
0

Habitação Unifamiliar
Outras
Levantamento de Definições

Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Levantamento para Carta de Habite-se

Quantidade
38
0
44
77

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Residencial
Restrito

Misto

Unifamiliar
Habitação
Coletiva

Comercial
Industrial
Institucional
Institucional / Comercial
Residencial / Comercial
Outros (especificar)

Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
18
2.739,6

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
7
660,94

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
3
112,14

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
18
3.288,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Livres
Feiras Permanentes
Shopping Popular

Quantidade
5
3
1

Nº de Boxes
399
145
162

Localização
Vila Dimas e Matias QNA, Clube dos 200, Praça do Bicalho.
QNL/QNJ em frente à igreja Comunidade Cristã Ministério da Fé.
Pistão Sul, entre o Extra e o Carrefour.

Especificações
Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

Quantidade
1
450
0

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
49
27
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Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário (m2)
Estradas recuperadas
Vistorias realizadas
Produtores rurais cadastrados
Propriedades rurais
Associações
Cooperativas
Visitas e reuniões
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal)

Quantidade
0
0
0
0
0
0
0
0

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
Atestado de desobrigação
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
CAM – Certificado de Alistamento Militar
Declarações de dispensado
Trans.
Certificado de Reservista
Certificado de Isenção

Quantidade
3535
4136
0
04
0
0
0
0
12
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20.4. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV – UO: 28.106
A Administração Regional de Brazlândia, criada pela Lei nº 4.545 de 10/12/64 é um órgão da
Administração Direta Regionalizada, vinculada a Secretária de Estado de Gestão do Território e Habitação.
De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29/12/94, tem por
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa IV, assim como
coordenar executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da
supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta de atividades delas decorrentes.
Força de Trabalho
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Efetivos (Quadro do GDF)

6

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

9
0

Órgãos do GDF
Requisitados

Outros

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

21

1

5

33

0

18

0

27

3

2

4

9

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

0

0

0

0

0

Estagiários

0

12

0

10

22

0

0

1

0

1

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

15

36

22

19

92

(+) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

15

36

22

19

92

Total Geral
Obs.: Posição em 30/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 -REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5954 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- BRAZLÂNDIA COMPRA DE MATERIAL PARA PRÁTICA
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
34.879
34.879
34.879
0
0

34.879
34.879

34.879
34.879

34.879
34.879

Adquirido materiais para premiações: troféus, medalhas e taças.

PROGRAMA 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
5890 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLATAÇÃO DE
PLACAS DE ENDEREÇAMENTO EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA
9895 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
NA - RA IV- BRAZLÂNDIA
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9174 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

183.478

150.153

0

0

100.000

66.675

0

0

83.478

83.478

0

0

5.246

5.246

5.246

0
0

5.246
188.724

5.246
155.399

5.246
5.246

Etapas 19 e 20 reprogramadas para 2016 e despesas inscritas em RPNP.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1110

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA IV Brazlândia

PROGRAMA 6212 – RESÍDUOS SÓLIDOS
AÇÃO/SUBTÍTULO
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA

DOTAÇÃO INICIAL

6119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAAQUISIÇÃO DE CONTAINERS E LIXEIRAS PARA BRAZLÂNDIABRAZLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6212

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

85.000

60.850

0

0
0

85.000
85.000

60.850
60.850

0
0

Despesa inscrita em RPNP – Restos a pagar não processado – Aquisição através de Pregão Eletrônico nº
79/2015-SULIC/SEPLAG (Conjunto de lixeiras e contêineres)

PROGRAMA 6219 – CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5951 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADEADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
5952 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EVENTOS CULTURAISBRAZLÂNDIA
5953 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES
CULTURAIS ANIVERSÁRIO INCRA 8- BRAZLÂNDIA
4090 - APOIO A EVENTOS
5931 - APOIO A EVENTOS-FESTA DO MORANGO- BRAZLÂNDIA
5932 - APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS
CULTURAIS E SOCIAIS- BRAZLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

26.230

26.230

26.230

0

26.230

26.230

26.230

0

0

0

0

0
0
0

0
249.046
0

0
18.946
0

0
18.946
0

0
0

249.046
275.276

18.946
45.176

18.946
45.176

Realizamos o evento Desfile Cívico-Militar, com público em torno de 10.000 pessoas.

PROGRAMA 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8887 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- BRAZLÂNDIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

DOAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
5.608.342
5.593.968

9693 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9770 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

LIQUIDADO
5.580.506

0

5.608.342

5.593.968

5.580.506

0

318.520

284.507

284.507

0

318.520

284.507

284.507

0

442.939

435.781

419.667

0
0

442.939
6.369.801

435.781
6.314.257

419.667
6.284.680

Realizamos a contratação de diversos serviços e materiais de consumo adquiridos, em consonância a legislação
vigente. Manutenção dos bens moveis e imóveis, bem como pagamento de tarifas de serviços contínuos: água, luz, telefone,
copiadora etc.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios

Unid.
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.

Quantidade
2013

2014

25
180
90
250m2

109
332
206
0

40
75.000
900.000
400

00
69.000
4.986,72
475

2015
48.000 m³
15 unidades
39 unidades
36 unidades
Serviço executado pela novacap
2
Serviço executado pela AGEFIS
Serviço executado pela SLU
4.643 m³
Serviço executado pela novacap
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Discriminação das Obras

Quantidade

Unid.

Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

2013
200.000
300.000

m²
m²
m²

2014
285.000
302.000

2015
610.000 m²
50.000 m²
Serviço executado pela novacap

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Cultura
Quantidade
2014

2013
1
1
7
2
1
1
14
3

2015
8
5
15
20
6
3
50
10

2
2

4

Público presente
2014

2013
7000
500
300.000
500
400
100
615.000
1700

160
580.000

835.000

2015
700
800
5000
3000
500
1000
900.000
7000

Esporte e lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros

Desporto e Lazer
Quantidade
2014
1
6

2013
11
12

2015
5
28

2013
1.000
4.000

Público presente
2014
1.000
11.000

2015
1420
15000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor
Comercial
Área Rural
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
2013
2014
2015
-

Provisório
2014
2015
25
44
5
0
14
0
44
44

2013
55
06
23
84

2013
55
06
23
84

Total
2014
25
5
14
44

2015
44
0
0
44

Alvará de Construção
Setor
Residencial unifamiliar
Comercial
Institucional
Outros
Total Expedido

2013
23
0
1
2
24

Quantidade
2014
5
2
1
0
10

2015
01
01

Área ( m²)
2014
627,75
305,66
1.118,48
-

2013
3.192,24
0
890,00
911,28
4.993,52

2015
285,00
285,00

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar
Industrial
Comercial
Institucional
Total Expedido

Quantidade
2014
09
0
02
01
12

2013
25
0
01
01
27

2015
02
02

2013
1.663,14
0
147,75
220,50
2.031,39

Área ( m²)
2014
3.864,40
0
233,17
779,00
4.878,57

2015
858,72
858,72

Topografia
Especificação
Habitação Unifamiliar
Demarcação para Alvará de Construção
Outras

Levantamento para Carta de Habite-se

Ano
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

Área/m2
4.192,50
6.142,20
336.987,00
25.418,08
6.882,20
2.068,00
-

Quantidade
30
34
13
9
23
11
-

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1112

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA IV Brazlândia

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Quantidade

Especificações

Nº de Boxes

2014
0

2015

Feiras Livres

2013
1

Feiras Permanentes

1

174

Especificações

Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

2015

-

1

2014
0

126

Quadra 37 – Vila São José - Brazlândia

1

174

174

177

Setor de diversão Norte - Brazlândia

2013

Recadastramento de Feiras

Localização

2013
0

2014

2015

00

84

Realizado em dezembro de 2015 para posteriores deliberações junto a
SEGETH

00

0

Realizada por servidores dessa RAIV

Processos Protocolados

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias

2013
03

2014
0

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

01

3

2015
Uma na quadra 03 norte. Uma no terminal rodoviário no setor norte, o qual
pertence a secretaria de mobilidade.
-

Apoio Industrial e Rural
Quantidade

Atividade

2013

2014

2015

02

05

06

Vistorias realizadas

01

04

05

Produtores rurais cadastrados

79

84

630

Propriedades rurais

79

84

92

Associações

03

05

05

Cooperativas

02

X

31

Visitas e reuniões

02

10

230

Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal)

x

05

06

Sistema Viário (m2)

Estradas recuperadas

Obs: Item outros: Poda de árvores realizadas pela NOVACAP.
Junta Regional do Serviço Militar
Especificação

Quantidade
2013

2014

2015

Alistamentos efetuados

-

790

920

CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação

-

629

813

CI-Certificado de Incorporação

-

08

23

Atestado de desobrigação

-

30

19

CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo

-

0

18

CAM-Certificado de Alistamento Militar

-

790

928

Declarações de dispensado

-

0

0

Transferência de domicílio

-

25

310

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fizemos vários eventos culturais: Aniversário da Cidade, Baile da 3ª Idade, com destaque a realização do
Desfile Cívico-Militar, com êxito, qualidade, custo muito inferior aos registrados nos exercícios anteriores e recorde de público,
com a participação de órgãos públicos, entidades e escolas.
Foi criado o grupo de trabalho publicada no DODF no dia 02 de julho de 2015, ordem de serviço nº 31, de 30
de junho de 2015, com a finalizada de realizar levantamento e identificação dos bens imóveis, apontar possíveis irregularidades
e proceder à regularização dos bens não incorporados desta Unidade Administrativa.
Em atenção ao decreto n° 36.757, de 16 de setembro de 2015, o qual estabelece procedimentos
emergenciais para reestabelecimento do equilíbrio orçamentário e financeiro do Poder Executivo, adotamos medidas e
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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apresentamos as propostas para garantir a redução das despesas, no que tange os incisos I e II do art. 3° do Diploma legal
citado.
I - redução das despesas com custeio em 25%;
Com relação a redução dos gastos com materiais para custeio, no grupo de despesa 3, elemento de despesa 30
- material de consumo - foi facilmente alcançada, em razão de que ao longo do atual exercício adquirimos materiais de consumo
suficientes e necessários para manutenção dos serviços administrativos gerais e bens móveis e imóveis até o final do exercício.
Portanto, neste quesito a redução alcançou índices próximos a cem pontos percentuais.
Com relação às despesas obrigatórias a redução ocorrerá, através de várias medidas de contenção de gastos,
desde a efetiva ação de conscientização junto aos servidores e usuários até a verificação e fiscalização das unidades prediais.
Ressalto que a regularização de bens imóveis, levado a efeito pela Comissão de regularização de bens imóveis, contribuirá
decisivamente neste objetivo. Segue abaixo quadro demonstrativo dos valores a serem economizados:
N°
Contratos/Serviços
01
CEB
02
CAESB
03
OI SA
04
AM TELECOM
TOTAL GERAL
TOTAL MENSAL DE ECONOMIA
TOTAL ANUAL DE ECONOMIA

Valor Médio (R$)
8.445,62
20.749,65
1.721,47
460,00
30.921,34

Redução 25 % (R$)
2.111,40
5.187,41
430,37
115,00
7.730,33
7.730,33
92.763,96

Valor Reduzido (R$)
6.334,22
15.562,24
1.291,10
345,00
23.532,56

Realizamos duas licitações na modalidade Convite com êxito (CV 1/15 e CV3/15, para execução de obras,
respectivamente, implantação de placas de endereçamento nas quadras da Vila São José e construção de estacionamento,
calçadas, meios-fios, rampas para PNE’s na quadra 37 ao lado da Feira Livre da Vila São José e com o Pregão Eletrônico nº
79/2015, adquirimos 20 conjuntos e lixeiras e 40 containers, com vistas a promover ações sócio ambientais, repercutindo em
mais saúde e qualidade de vida da comunidade urbana e rural, bem como a preservação ambiental.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Na condição de gestores da Administração Regional de Brazlândia, procuramos agir em consonância com o
Regimento Interno e orientações superiores no intuito de bem representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região
Administrativa IV, buscando coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do
planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta de atividades delas decorrentes
com finalidade de promover o bem-estar e o desenvolvimento econômico, social, esportivo e cultural da coletividade como um
direito de todos e dever do estado.
Nesse tempo, praticamos o princípio do tratamento igualitário, da probidade administrativa, do apoio à saúde e à
segurança pública, da prioridade aos programas sociais e educacionais, da atuação articulada, do estímulo e apoio aos
produtores rurais, aos trabalhadores urbanos e empresários em geral, do respeito hierárquico, do atendimento com qualidade e
da colaboração mútua de tal maneira que alcançamos a eficácia que nos permitiu as condições de trabalho.
Dentre os principais problemas destacamos a invasão de áreas públicas que enfrentamos com firmeza
juntamente com outros órgãos. O maior desafio, no momento, é reverter essa cultura perniciosa que se disseminou em relação
ao uso e à ocupação do solo para fins urbanos nas áreas rurais no Distrito Federal, fruto do descaso, da omissão e, muitas
vezes, da conivência de diversos setores da sociedade, que incentiva as pessoas a edificar suas casas ou a investir suas
economias em imóveis irregulares, apostando na impunidade.
Permitir a continuidade desse processo é, além de um ato irresponsável, um atentado contra o futuro de uma
região responsável pelo fornecimento de aproximadamente 65% da água consumida no DF.
As limitações financeiras, porém, são nesses momentos de crises que aprendemos a crescer, ver as boas
oportunidades e trabalhar muito com pouco.
Também destaco a redução do quadro funcional e a força de trabalho restrita, em especial com servidores que
realizam trabalhos de manutenção predial, elétrica, hidráulica, serviços gerais e serviços de preservação de praças e áreas
públicas.
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20.5 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V - UO: 28.107

A Administração Regional de Sobradinho, órgão da administração direta regionalizada, com regimento interno
aprovado pelo decreto Nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com
Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012 e representa o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa V,
tendo por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

06

34

-

-

39

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)

17

-

03

-

20

Requisitados

Órgãos do GDF

-

06

-

-

06

Outros

Terceirizados (FUNAP)

-

10

-

-

10

Subtotal (Força de Trabalho)

23

50

03

-

76

(-) Cedidos para outros órgãos

01

-

-

-

01

Total Geral

22

50

03

-

75

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

0

140.000

0

0

0

140.000

0

0

Não houve execução orçamentária neste programa de trabalho.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – REINTEGRA CIDADÃO A ADMINISTRAÇÃO REGIAONAL SOBRADINHO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8511 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALSOBRADINHO
8515 - REINTEGRA CIDADÃO-- SOBRADINHO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

97.013

75.328

30.328

0

52.013

30.328

30.328

0

45.000

45.000

0

0

97.013

75.328

30.328

Os trabalhos desenvolvidos pelos prestadores da FUNAP, em média 10 sentenciados, vem atendendo à
demanda dos serviços da Administração de Sobradinho na área de manutenção, conservação e reparo dos prédios próprios e
em mobiliários urbanos da RA-V, prestado em serviço relevante aos moradores da cidade. A contratação, por intermédio da
FUNAP, é de suma importância e tem cunho social, pois contribui com a ressocialização dos sentenciados.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA: 6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
5867 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8912 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SOBRADINHO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9719 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9796 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
740
740

LIQUIDADO
740

0
0
0

740
150.000
6.049.168

740
0
5.963.129

740
0
5.963.129

0
0

6.049.168
293.812

5.963.129
292.113

5.963.129
292.113

0
0

293.812
629.652

292.113
629.652

292.113
555.847

0
0

629.652
7.123.372

629.652
6.885.634

555.847
6.811.829

A Administração Regional de Sobradinho, norteada pelas suas atividades e competência institucional,
prosseguiu em 2015 desenvolvendo um conjunto de ações e atividades que tiveram como escopo o aperfeiçoamento e
modernização do processo orçamentário, a sistematização, otimização e aprimoramento das atividades de natureza operacional
e a capacidade de seus serviços.
Neste contexto, visando melhorar a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas pelos profissionais do
setor público que exercem atividades na área de licitações e contratos, de gestão e acompanhamento de contratos e área
financeira foram proporcionados treinamentos e capacitação aos servidores por meio de cursos realizados pela Escola de
Governo e instituições privadas, os quais foram de suma importância para o aprimoramento técnico dos servidores atuantes nas
respectivas áreas fins.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras

Unid.

Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica
Passeios (construção)
Pintura de praça
Muro (construção)
Limpeza de calhas de concreto de águas pluviais
Poda de árvores
Rede de águas pluviais
Replantio de mudas de árvores
Replantio de gramado

m³
Unid.
Unid.
m²
Unid.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²
m²
m²
m
m
Unid.
m
Unid.
m²

2013
392
188
80
725
2
530
38.300
2.487
149.950
2.000
29.000
310
800
110
0
2591
0
10.000
3.500

Quantidade
2014
258
28
48
0
0
650
65.800
485
15.800
5.300
10.800
0
650
250
250
2.410
25
18.500
3.000

2015
36
47
29
20
0
1025
62.500
380
98.200
4.500
21.000
1.700
0
0
430
1.700
0
0
0

Promoção e Assistência Social
Áreas

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora/SEDEST
Outros(Escolas, creches, etc)
Idosos
Remoções

2013
-

Quantidades
2014
25
03
44
13
05
04

2015
0
0
0
0
0
0
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Quantidades
2013
2014
2015
101
0
12
0
14
0
23
0
79
0
147
0

Áreas

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Outros
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Teatro
Música
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Cultura
Quantidade
2014
2
70
4
1
3
3

2013
-

2015
0
0
0
0
0
0

2013
-

Público presente
2014
15.500
215.750
730
2.000
3.700
2.100

2015
0
0

2013
9.200
57.420

Público presente
2014
8.500
58.300

2015
0
0
0
0
0
0

Esporte e lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos

Desporto e Lazer
Quantidade
2014
8
19

2013
6
25

2015
0
0

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor
Residencial
Habitação Coletiva
Comercial
Institucional
Área Rural
Outros (Eventual)
Total Expedido

Provisório
2014
0
0
30
0
0
0
30

2013
4
2
291
1
1
15
314

Alvará de Funcionamento
Definitivo
2013
2014
2015
2
0
0
0
0
0
265
118
67
0
0
1
0
0
1
0
0
0
265
118
69

2015
0
0
0
0
0
45
45

2013
6
2
556
1
1
15
581

Total
2014
0
0
148
0
0
0
148

2015
0
0
67
1
1
45
114

Alvará de Construção
Setor
Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva
Comercial
Área Rural
Condomínio
Total Expedido

2013
81
0
9
1
0
91

Quantidade
2014
57
01
20
0
0
78

2015
26
0
4
1
8
39

2013
12.889,91
0
0
69,04
0
12.958,95

Área ( m²)
2014
9.726,42
5.198,97
21.725,87
0
0
36.651,26

2015
7.207,16
0
1.650,64
365,29
2.312,96
11.536,05

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar
Habitação Coletiva
Comercial
Institucional
Total Expedido

2013
47
0
6
1
54

Quantidade
2014
54
2
9
1
66

2015
34
1
8
0
43

2013
10.745,32
0
2.557,82
788,46
14.091,60

Área ( m²)
2014
15.151,42
12.792,66
5.124,01
5.265,04
38.333,13

2015
9.325,31
4.901,69
13.497,86
0
27.724,86
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Topografia
Especificação

Ano
2014
2015
2015
2014
2015

Levantamento de Definições
Verificação de Alinhamento
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
-

Quantidade
77
85
85
45
43

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

2013

Quantidade
2014

2015

2013

Nº de Boxes
2014

2015

Feiras Livres

-

5

5

441

441

441

Feiras Permanentes

-

-

1

304

304

304

Especificações
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

2013
0
0

Processos Protocolados

Localização
DF-420, DF-425, Qd. 16, Qd. Central
Feira do Padre, Qd. 2, Feira da Lua.
Qd. Central, Feira Modelo
2014
32
343

2015
0
0

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação

2013
10

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

2014
10

2015
10

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Vistorias realizadas
Propriedades rurais
Cooperativas
Visitas e reuniões

2013
0
0
0
0

Quantidade
2014
12
25
1
12

2015
0
0
0
0

2013
2.095
2.995
17
30
5
2.949
1.976
365
2
6

Quantidade
2014
1.809
1.899
30
55
62
1.962
2.074
453
12
62

2015
1.848
1.809
15
25
15
1.272
1.950
155
8
2

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
CAM-Certificado de Alistamento Militar
Declarações de dispensado
Transferência de domicílio
Certidão Tempo de Serviço
Processo Reservista 2ª Via

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2015
Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Projetos Novos (A)
Quant
Área (m²)
24
6.323,67

Acréscimos (B)
Quant
Área (m²)
31
2.565,27

Decréscimo (C)
Quant
Área (m²)
3
175,05

Total (A+B+C)
Quant Área (m²)
58
9.063,99

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Administração Regional de Sobradinho, em razão dos problemas financeiros do Governo do Distrito Federal,
não conseguiu dar um retorno aos anseios da comunidade da cidade através da prestação de serviços, obras, eventos e etc.
Releva-se a questão da falta de pessoal em decorrência da redução de cargos e comissões, o que ocasionou o não
atendimento de algumas solicitações ou atraso no atendimento das mesmas.
Entretanto, com a realização de programas, conseguiu-se com grande empenho, dedicação e esforço dos
servidores alcançar parte dos objetivos das competências desta Administração Regional conforme estabelecido em seu
Regimento Interno.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1118

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA VI Planaltina

20.6. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI - UO: 28.108

A Administração Regional de Planaltina, criada pela lei nº 4545, de 10/12/1964, é um órgão da Administração
Direta Regionalizada, anteriormente vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do Decreto nº 33.583,
de 16 de março de 2012.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão o Território e Habitação do Distrito Federal.
A Administração tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua
jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação e da execução direta das atividades delas decorrentes.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

1

15

-

21

37

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

32

-

28

-

60

Requisitados

Órgãos do GDF

6

3

-

-

9

Estagiários

1

-

-

-

1

Terceirizados (FUNAP)

4

-

-

-

4

44

18

28

21

111

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

-

2

-

5

7

44

16

28

16

104

Os serviços primordiais prestados pela Administração Regional de Planaltina envolvem o atendimento direto
à comunidade da região, conforme competência definida por norma legal, sendo esses serviços executados por diversos
setores como por exemplo o Núcleo de Licenciamento, Obras e Atividades Econômicas, Núcleo de Cultura e Esportes, Núcleo
de Agricultura, Gerencia de Obras, Gerencia de Articulação, Ouvidoria, Junta Regional do Serviço Militar.
Existe outros órgãos agregados no prédio para viabilizar o melhor atendimento à população, a saber a Agencia
de Fiscalização - AGEFIS, Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON e a Secretaria do Trabalho com o SINE. O SEBRAE
com a sala do empreendedor.
A Administração Regional agrega trabalho humano participa do Programa Jovem Candango, nesta data são 35
adolescentes lotados, revezando em dois turnos diários no horário contrário ao escolar.
A estrutura de servidores, especialmente nas áreas técnicas, não atende às especificidades de parte tradicional
voltada para o tombamento de edificações seculares. Entretanto, existe atenção ao Museu local que registra a história da
cidade, e ainda disponibiliza objetos para visitação pública.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6022 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PLANALTINA
4090 - APOIO A EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

1.000.000

0

0

0

8.247

8.247

8.247

0

8.247

8.247

8.247

0
0

500.000
1.508.247

0
8.247

0
8.247
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PROGAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

5484 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM PLANALTINAPLANALTINA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DESPESAAUTORIZA EMPENHADO LIQUIDADO

0

2.000.000

1.569.497

0

0

2.000.000

1.569.497

0

0

2.000.000

1.569.497

0

PROGAMA TEMÁTICO 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO INICIAL

5132 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA-EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA A
FAZENDA MESTRE D'ARMAS DF-230 ET IV LADO DO ARAPOANGASPLANALTINA- PLANALTINA
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DESPESA AUTORIZAD EMPENHADO LIQUIDADO

0

30.000

26.301

0

0

30.000

26.301

0

0

30.000

26.301

0

PROGAMA TEMÁTICO 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL

6014 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PLANALTINA
4090 - APOIO A EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DESPESAAUTORIZAD EMPENHADO LIQUIDADO

0

20.202

20.202

18.425

0

20.202

20.202

18.425

0

500.000

0

0

0

520.202

20.202

18.425

PROGAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL

8512 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALPLANALTINA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

68.071

68.071

37.511

0

68.071

68.071

37.511

0

68.071

68.071

37.511

Por meio do convênio com a FUNAP, houve a busca da valorização das pessoas que cometeram crimes no
passado, mas agora estão dispostas a melhorar sua vida por meio da inclusão social. Para tanto, prestando serviços
remunerados na comunidade e nos próprios da Administração Regional.
Contando com a colaboração dos sentenciados assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso –
FUNAP, entre as ações cabe ressaltar: pequenos reparos nas calçadas; construção de pequenas rampas de acessibilidade;
operação tapa-buracos; operação de limpeza de bueiros. Especialmente, serviços prestados na área administrativa em diversos
setores de nossa RA-VI.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8913 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALPLANALTINA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9718 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO
REGIIONAL- PLANALTINA

DOTAÇÃO INICIAL DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

7.933.264

7.224.442

7.190.487

0

7.933.264

7.224.442

7.190.487

0

443.031

433.067

433.067

0

443.031

433.067

433.067
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

9795 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

1.479.955

1.430.054

1.399.413

0

1.479.955

1.430.054

1.399.413

0

9.856.250

9.087.563

9.022.967

Os recursos destinados à administração de pessoal aos 104 servidores da Administração Regional de Planaltina
foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha de janeiro a dezembro de 2015.
Os servidores empenharam-se em zelar pela ética e transparência das atribuições sob nossa competência, e
aprimorar a qualidade do atendimento ao público, que é a atividade fim desta Administração Regional.
Os benefícios assistenciais aos servidores da RA-VI proporcionam o recebimento de auxílios referentes a vale
transporte, auxílio creche e auxílio alimentação, dentre outros benefícios sociais estabelecidos em legislação própria, assim
como o desenvolvimento de pessoal por meio do pagamento de benefícios e incentivando crescimento profissional e o
aperfeiçoamento do quadro de pessoal da Administração de Planaltina.
O órgão foi mantido com os serviços de prestação de serviços gerais, pagamento do consumo de água e
esgoto, energia elétrica, serviços postais e telegráficos, materiais de consumo, expediente, bem como a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria dos serviços administrativos. Durante o exercício de 2015, esta
Unidade adotou medidas administrativas e operacionais, objetivando a diminuição dos gastos de energia e material de
expediente, buscando a melhoria contínua na qualidade das soluções administrativas.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação dos Serviços
Operação tapa-buraco

Unid.

Quantidade

m³

Confecção de quebra molas

Unid.

3.224 m³
03

m³

10.227 m³

Remoção de entulhos

Promoção e Assistência Social
Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc.)
Gestantes
Idosos

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Quantidades
29
07
41
131
05
01

A Promoção e a Assistência Social não são áreas da Administração Regional de Planaltina, mas é muito
procurada para solucionar problemas dessa natureza. Principalmente para fornecimento de cestas básicas.
Nesse sentido, durante o ano de 2015, diversos encaminhamentos médicos, SINE, e ainda para escolas foram
131. Foram realizados trabalhos em grupos de idosos e de gestantes.
Ações Culturais - Educação e Cultura
Setor
Eventos culturais
Outros eventos

Cultura
Quantidade
05 un.
01 un.

Público presente
160 mil
6.000

O evento do desfile cívico em comemoração aos 164 anos de Planaltina ocorreu na avenida WL2 no setor
central. Contou com a entrega de medalhas, shows com a presença de cerca de 10.000 pessoas. Outros eventos também
foram realizados com o apoio da Administração, como os torneios de futebol amador em diversos pontos.
Diversos eventos religiosos aconteceram na cidade com o apoio da Administração Regional, a saber a Cruzada
Evangelística, festa de Pentecostes, Via Sacra e festa do Divino Espírito Santo. No núcleo rural a Festa do Pimentão e do
Produtor Rural de Tabatinga.
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Esporte e lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos

Desporto e Lazer
Quantidade
01
08

Público presente
5.000
7.000

O Núcleo de Esportes e Lazer é um setor bem atuante na cidade. Desenvolve diversas atividades, desde
atendimento aos desportistas a emissão de autorização para uso dos campos de grama sintética
No dia 12/10/2015 nesta cidade foi realizada uma grande festa em comemoração o dia das crianças. A
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude em parceria com Administração Regional de Planaltina/DF.
Teve muitos atrativos neste evento como: Brinquedos infláveis, futebol realizada com as escolinhas e entrega de troféus,
Palhaços, palco com apresentações artísticas e culturais, pintura de rosto e outros. Com o público estimado de 5.000 mil
pessoas.

A Administração Regional, por intermédio do Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer apoiou diversos eventos
futebolísticos em Planaltina. Cidade que tem número expressivo de atletas amadores organizados em 180 clubes que jogam
futebol nos finais de semana.
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Jogos da Paz 2015

Tipo de Atividades
Eventos de Futebol
Apoio ao campeonato de futebol amador 2º Divisão Arapaonga
Apoio ao campeonato de futebol em grama sintética no Jardim Roriz
Apoio ao campeonato de futebol pela Paz nos Bairros Infantil
Apoio a Copa Planaltina da 1º Divisão
Apoio ao campeonato de futsal do Vale do Amanhecer
Apoio e entrega de premiação do campeonato de futebol do Monjolo
Apoio ao campeonato amador da Estância e Mestre D’armas
Apoio ao campeonato de veteranos

Atletas
400
400
120
400
96
300
400
160

Publico Estimado
6.000
4.000
2.000
10.000
2.500
2.000
8.000
3.000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
0
0
0
0
0
0
0
---

Provisório
06
40
02
45
03
18
1.119
1.233

Residencial
Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Área rural
Área passível de regularização
Nº consulta previa
Total Expedido

Total
-----------------

Alvará de Construção
Setor
Residencial Unifamiliar
Comercial
Total Expedido

Quantidade
14
1
15

Área ( m²)
1.859,83
900,00
2.759,83
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Carta de Habite-se
Setor

Quantidade
23
2 Retificações
25

Residencial Unifamiliar
Outros
Total Expedido

Área ( m²)
2.904,37
270,00
3.175,33

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
16.561,00
16.184,00
3.446.560,54
4.850,00

Habitação Unifamiliar
Levantamento de Definições

Quantidade
56
78
118
19

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
253
604

Feiras Livres
Feiras Permanentes

Nº de Boxes
Box A/N Nº 01 ATE 50
----

Especificações

Quantidade
Ultimo Recadastramento Em 2012
Terça A Domingo
45

Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Processos Protocolados

Documentação Expedida

Localização
VIA NSI
VIA NSI

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação

Quantidade

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

4

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário (m2)

486,8 km

Quantidade
Estradas recuperadas

148,5 km

Vistorias realizadas

83

Produtores rurais cadastrados

200

Propriedades rurais

102

Associações

40

Cooperativas

04

Visitas e reuniões

18

Também foram expedidas Certidões de uso e ocupação do solo ao total de 43 unidades e instalações de
diversos pontos de energia elétrica em propriedades rural.
Reuniões com a comunidade rural no sentido de orientar o melhor manejo da terra, e vistorias de adequação.
Ainda neste apoio Rural, foram criadas 13 hortas comum em escolas e creches. Expedidas 43 CERTIDÕES DE
USO e educação do solo. Autorização de energia elétrica na propriedade rural - 13 cartas consultas - CEB
Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Outros

Quantidade
2.588
1.778
556
5
170
15
405
380
40 (processos diversos)

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
É importante destacar muitas ações foram apoiadas pela Administração Regional de Planaltina sem nenhum
custo aos cofres do Governo do Distrito Federal, ou senão esse muito minimizado, a exemplo aos 180 clubes de futebol
masculino, feminino, de campo, futsal. Os recursos gastos foram devidamente empregados.
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20.7. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII -UO: 28.109

A Administração Regional do Paranoá, criada pela Lei nº 049, de 25/10/89, é um órgão da Administração Direta
Regionalizada, coordenada pela Casa Civil conforme Decreto nº 33.583 de 16/03/2012.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 22.338, de 24/08/01, tem por competência
representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administração VII, assim como coordenador e executar
atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da
fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

-

3

3

6

23

-

25

0

48

Órgãos do GDF

-

-

4

1

5

Órgãos do Governo Federal

-

-

2

-

2

Estagiários

-

-

-

13

13

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

14

14

34

31

88

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados

Outros

Atividade-Fim

Total Geral

23

Obs: Dos 13 estagiários, 12 são do Jovens Candangos

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6003 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PARANOÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

3.448

3.448

3.448

0

3.448

3.448

3.448

0

3.448

3.448

3.448

A Administração Regional do Paranoá realizou junto com a liga desportiva do Paranoá a “Copa Paranoá de
futebol amador”, contando com a participação de 89 clubes filiados e mais de 2.000 participantes em diversas categorias, o
campeonato foi realizado as margens da DF 001, com quatro meses de duração.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

9995 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA PARANOÁ RA VII.- PARANOÁ
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9195 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6208

0

400.000

343.922

242.274

0

400.000

343.922

242.274

0

7.400

7.400

7.400

0

7.400

7.400

7.400

0

407.400

351.322

249.674

Neste programa temático foram empenhados 351.000, e foram realizadas três obras:
I) conjunto de banheiros públicos, localizados junto à feira permanente, que fica na quadra 26 da cidade;
II) estacionamento na quadra 33 do Paranoá, junto à rodoviária da cidade, que melhorará o trânsito no local e
abrigará a feira do produtor, que atualmente utiliza a via principal da cidade nas manhãs de domingo;
III)PEV (Ponto de Entrega Voluntaria), que é uma área destinada a receber pequenos volumes de entulho,
móveis e eletrodomésticos inservíveis, restos de poda, etc. O espaço será gerido pela SLU e contempla um galpão que abrigará
os trabalhos da associação de reciclagem que atua na cidade.

Imagem: Construção do Banheiro Público na feira permanente do Paranoá
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Imagem: Construção do estacionamento na quadra 33 do Paranoá

Imagem: Construção da PEV- Ponto de entrega voluntaria- Área de Transbordo

Imagem: Construção da PEV – Ponto de Entrega Voluntaria.

Re

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6002 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PARANOÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

11.644

11.644

11.644

0

11.644

11.644

11.644

0

11.644

11.644

11.644

A Administração Regional do Paranoá apoiou os festejos juninos da região. Estima-se que 100.000 pessoas
participaram das festas e dezenas de grupos de dança abrilhantaram os eventos.
Em outubro foi realizado o aniversário da cidade, organizado pela Administração Regional, que garantiu a
contratação de geradores, banheiros químicos, iluminação e equipamentos de som. Com esta estrutura foram realizadas
diversos shows e a 1º corrida de 6km do Paranoá. Estima-se que 10.000 pessoas participaram das atividades.
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Imagem: Festejos Juninos do Paranoá

Imagem: Festejos juninos do Paranoá

Imagem: Foram mais de 30 Apresentações em dois dias de shows.

Imagem: Largada da 1º Corrida de 6km do Paranoá, realizada pela Administração

Imagem: Entrega de premiação da 1º Corrida 6 km do Paranoá
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL

8507 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALPARANOÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

290.500

290.500

282.814

0

290.500

290.500

282.814

0

290.500

290.500

282.814

A Administração Regional do Paranoá mantém contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do
Distrito Federal – FUNAP/DF desde 2011, oferecendo oportunidade de recolocação profissional aos egressos do sistema
penitenciário do Distrito Federal, contribuindo para a recuperação social e a melhoria de suas condições de vida.

Imagem: FUNAP- Projeto Reintegra Cidadão

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

0

2.940.266

2.907.301

2.907.301

8908 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRACÃO
REGIONAL- PARANOÁ
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

2.940.266

2.907.301

2.907.301

0

252.400

252.017

252.017

9714 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

252.400

252.017

252.017

0

317.142

265.652

256.475

9791 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

317.142

265.652

256.475

0

3.509.809

3.424.970

3.415.793
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Administração Regional fez diversas ações na área de manutenção da cidade, com a falta de uma área de
transbordo na região, o setor de serviço priorizou a limpeza urbana como, por exemplo, a remoção de entulho que alcançou um
total de 5.945 M 3. Merece destaque a quantidade de licenças emitidas e o recadastramento de feirantes da cidade e da área
rural da Região Administrativa.
Serviços de manutenção e recuperação
Unid. de
Medida
m³
Unid.
Unid.
m²
m²
m³
m²
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
144
223
48
06
596.020,7
5.945
186,500
805,700
105

Promoção e Assistência Social
Áreas

Quantidade

Área Médica

Encaminhamento

Outras Atividades de Desenvolvimento
Social

12

Habitação, CEB, CAESB

63

SINE/ APEC/ CRAS

28

Outros(Escolas, creches, etc)

18

Idosos

2

Remoções

01

Visitas a pessoas carentes

06

Visitas a entidades assistenciais

05

Reuniões com outros órgãos

70
205

Outros

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade
1
10
18

Cinema
Música
Eventos culturais

Público presente
300
30.000
100.000

Esporte e lazer
Desporto e Lazer

Setor

Quantidade
6

Eventos esportivos
Outros – Uso de área pública

Público presente
6.700
49.135

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor
Comercial
Área Rural
Outros (Eventual)
Total Expedido

Provisório
50
03
45
98

Alvará de Funcionamento
Definitivo

Total
50
03
45
98

Carta de Habite-se
Setor
Comercial
Outros (Residencial Coletivo – Multifamiliar)
Total Expedido

Quantidade
1
9
10

Área ( m²)
540,00
105.391,28
105.931,28
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Topografia
Especificação
Cota de Soleira

Levantamento de Definições
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
4.950
30.430
2.340

Quantidade
20
85
12

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2015
Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Projetos Novos (A)
Quant
Área (m²)
7
1.161,21

Acréscimos (B)
Quant
Área (m²)

Decréscimo (C)
Quant
Área (m²)

Total (A+B+C)
Quant Área (m²)

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
1
1

Feiras Livres
Feiras Permanentes

Nº de Boxes
72
176

Localização
Quadra 26
Quadra 26

Apoio Industrial e Rural
Sistema Viário (m2)
Vistorias realizadas

Atividade
Estradas recuperadas

Quantidade
119,4 km2
138

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio

Quantidade
1359
1047
18
26
05
1329
227

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Devido à crise financeira herdada pelo GDF, a falta de orçamento prejudicou de forma acentuada as atividades
previstas para Administração Regional do Paranoá no ano de 2015. Em torno de 60% das atividades previstas foram
canceladas por falta de orçamento. Entretanto, com a liberação de R$400.000.00 oriundo de emenda parlamentar, foi possível a
realização de três importantes obras, conforme relatado no item: Programa temático 6208.
Para o ano de 2016 há oito projetos de importantes obras prontos para licitação, aguardando liberação de
recursos financeiros, já previstos no orçamento da unidade, mas que estão bloqueados.
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20.8. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE – RA VIII- UO: 28.110

A Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RAVIII é órgão da Administração Direta Regionalizada,
vinculada anteriormente a Secretaria de Estado da Casa Civil.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, que fixou a estrutura administrativa do
Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, § 3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
De acordo com o Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/1994, tem por competência
representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa VIII, assim como coordenar e executar atividades
e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, coordenação e execução direta das atividades
delas decorrentes.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

1

11

-

12

24

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

15

-

17

-

32

Requisitados

Órgãos do GDF

4

2

1

1

8

Estagiários

-

2

-

2

4

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

7

7

Subtotal (Força de Trabalho)

20

15

18

22

75

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

1

1

Total Geral

-

-

-

21

74

Outros

* Outros: Estagiários: contrato RENAPSI (Jovem Candango) – 4 pessoas - Terceirizados (Contrato FUNAP)-7, refere-se à mão de obra para execução de
serviços externos de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana e áreas verdes.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

do exercício.

DESPESA
AUTORIZADA

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0

EMPENHADO

LIQUIDADO

0
0
0

0
0
0

0
70.000
70.000

Neste Programa não houve execução ao longo do exercício tendo em vista o replanejamento de ações ao longo

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO
INICIAL

AUTORIZADO EMPENHADO

LIQUIDADO

0

15.750

15.750

15.750

0
0

15.750
15.750

15.750
15.750

15.750
15.750

Tendo em vista o Decreto nº 36.864/2015 que dispõe sobre o encerramento do Exercício de 2015, a despesas
ora empenhada ficou para ser liquidada em 2016.
Tal despesa refere-se ao evento do Aniversário da cidade.
No dia 19, o Núcleo Bandeirante completou 59 anos e a Administração Regional preparou festividades para todo
mês de dezembro.
As comemorações na Praça da Metropolitana com o evento Cinema para Todos.
Durante o mês de dezembro, várias atividades foram desenvolvidas para celebrar o aniversário da primeira
Cidade de Brasília. O evento contou com torneio de handebol e futsal, disputa de futebol com times solteiros versus casados,
samba, feira, desfile cívico, shows musicais, praça de alimentação com Food Trucks, caminhada, baile tradicional, exposição de
quadros históricos e obras de arte.
Houve shows populares gratuitos para toda a comunidade; além dos shows teve uma praça de alimentação com
food trucks. O evento aconteceu no Ginásio de Esporte da região.
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Na programação teve também shows de MPB, pagode e também a batucada.

Para abrir as comemorações do aniversário da Cidade Mãe, aconteceu o desfile cívico. A celebração, contou
com a participação de alunos da rede pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do DF, além de toda a comunidade da
região. Na ocasião, houve o já conhecido corte de bolo e o canto dos parabéns orquestrado pela Banda de Música do Corpo de
Bombeiros do DF.

Com animação e muita criatividade os alunos das escolas Caic JK, Centro de Educação Infantil (CEI), Escolas
Classes 03 e 04 e o Centro Educacional Vargem Bonita ocuparam, pelo menos, dois quilômetros da 3ª Avenida com alegorias e
adereços que juntos contaram a história da cidade onde nasceu Brasília.
Além das escolas participaram as crianças da Brigada Mirim do Corpo de Bombeiros e viaturas da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros do DF.

A grandeza das apresentações deram um brilho especial à história de cada um contada pelos quilômetros de
avenida. Oferecendo a todos que assitiam, uma aula sobre a Cidade Livre.
Para contar a História da conhecida Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, as escolas trouxeram faixas com
frases de efeito, vestimentas do final dos anos 50, objetos que representavam a época da construção da Capital e até um
caminhão de boias frias que representou, com propriedade, a chegada dos imigrantes que aqui se instalaram e criaram raízes –
os Candangos.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
135.823
131.280
121.882

AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8506 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALNÚCLEO BANDEIRANTE
TOTAL DO PROGRAMA 6222

0
0

135.823
135.823

131.280
131.280

121.882
121.882

Realizada a contratação junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP de 7 sentenciados
reintegrados para prestação de diversos serviços tais como roçagem, capinarem, limpeza dos jardins e da manutenção da
infraestrutura urbana, operação tapa buraco, recuperação de calçadas, reposição de meios fios.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8907 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9713 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9790 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA
0
6.099.801

EMPENHADO
5.136.452

LIQUIDADO
5.136.452

0
0

6.099.801
388.469

5.136.452
316.254

5.136.452
316.254

0
0

388.469
539.874

316.254
539.874

316.254
493.622

0
0

539.874
7.028.144

539.874
5.992.579

493.622
5.946.327

Foi efetuado pagamento da folha de servidores ativos, concedidos benefícios assistenciais aos servidores, tais
como, auxílios creche/pré-escola, transporte e alimentação. Destacam-se, também, despesas com aquisição de materiais de
consumo e equipamentos permanentes.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
m²
m³
m²
m²
und
m²
m²
und
m²

Descriminação
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica
Retirada de faixas
Retirada de galhos,madeiras,etc
Recapeamento asfáltico
Replantio de mudas de árvores
Replantio de gramado

Quantidade
5
3
18
5
15
4
1800
700
300
1400
92
800
300
100
60

Promoção e Assistência Social

Trabalho com Grupos
Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Habitação, CEB, CAESB
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos

Quantidades
20
120
30
2
3
12
10
35
20

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Eventos culturais

Cultura
Quantidade
1
2
4
6
2

Público presente
150
3000
1000
400
250

Esporte e lazer
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Setor
Lazer
Eventos esportivos
Religioso

Desporto e Lazer
Quantidade
2
3
1

Público presente
5000
600
1000

Descrição das Atividades:
Inauguração da Casa da Cultura
Com a revitalização do espaço a administração realizou a inauguração da Casa da Cultura. Durante o evento
houve shows, teatro, dança, artesanato, e música se apresentarão para toda a comunidade.

Foram realizados serviços de manutenção como pintura das paredes, reparos na parte elétrica e hidráulica,
roçagem da grama, limpeza no geral e manutenção nas áreas internas da Casa.
A revitalização da Casa da Cultura era uma demanda antiga dos moradores e com a manutenção a comunidade
ganhou mais um espaço público para usufruiu.
A Casa da Cultura no Núcleo Bandeirante é conhecida pela comunidade como a Casa do Administrador, nela,
muitos administradores regionais moraram enquanto estavam à frente da administração regional. Hoje o local funciona com o
objetivo de promover eventos, exposições culturais e históricas.

O espaço abrigará diversos eventos e exposições artísticas, culturais e históricas e será um diferencial para a
preservação da história e das tradições da região.
Leitura Cantada

Foi realizada a Leitura Cantada na Biblioteca Pública da cidade. Foi uma tarde de música, leitura, lazer e muitas
atrações culturais para toda a comunidade, proporcionando a todos momentos de música e literatura.
Dia das Crianças
Foi preparado um dia especial de brincadeiras e atividades para os meninos e meninas da região. A festa foi
realizada na Praça Vitória, na Vila Cauhy.
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Durante a tarde, a criançada pode se divertir com brinquedos infláveis, bambolês, pintura de rosto, além de
oficinas desportivas, como jogos de peteca, xadrez e dama. Houve ainda o sorteio de brinquedos para completar a alegria dos
meninos.
Essas atividades atuam positivamente no desenvolvimento social e cultural das crianças, proporcionando um dia
de eventos voltados para os pequenos, a interação entre elas além de bem-estar.

Jogos Abertos de Brasília

Os Jogos Abertos de Brasília contou, na edição deste ano, com quase 2,5 mil atletas que disputaram 800
medalhas em 111 jogos de provas individuais durante os 20 dias de competições. Com seis modalidades em disputa, além do
basquete em cadeira de rodas, 28 equipes representaram as 31 regiões administrativas de Brasília (algumas competiram
juntas).
O torneio foi promovido pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, com patrocínio da Federação das
Indústrias do Distrito Federal, que bancou integralmente os custos dos prêmios e das taxas de arbitragens.
Medalha de prata para a equipe de Voleibol masculino, representante do Park Way e de voleibol feminino,
representante do Núcleo Bandeirante, nos Jogos Abertos de Brasília 2015. Além de segundo pódio também para o basquete
feminino do Núcleo Bandeirante. As finais, que ocorreram no sábado (31), no Ginásio do Cruzeiro tiveram grande participação
de público e ambiente descontraído entre os finalistas.
No feminino, o lugar mais alto no pódio ficou com Ceilândia, mas o Núcleo Bandeirante garantiu a medalha de
prata após 80 minutos de disputa em quadra.
Blitz Solidária – “Doe um Brinquedo e Faça Uma Criança Feliz!”

Uma bela iniciativa foi colocada em prática juntamente com a Polícia Militar do 25º BPM, promoveram a “Blitz
Solidária” em prol da Festa das Crianças.
Durante a blitz, que tem como tema: Doe um brinquedo e faça uma criança feliz, os carros dos motoristas,
moradores da região, foram parados pela Polícia Militar e distribuído um panfleto sensibilizando os motoristas a doarem
brinquedos novos e usados para as crianças moradoras da cidade, bem como serão fornecidas informações educativas sobre
como transportar de forma legal as crianças.
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Essa parceria entre os órgãos do governo contribui para beneficiar a sociedade. Quando procuramos a Polícia
Militar propondo essa ação eles nos atenderam de prontidão e com muita boa vontade. Essa ação conjunta contribuiu para
despertar nos moradores da região o sentimento de solidariedade, de desapego e, sobretudo, de amor ao próximo,
especialmente por nossas crianças.
Temos crianças em situação de risco que não sabem o que é ganhar um presente no Dia das Crianças. Somos
chamados a doar e fazer uma criança feliz!.
A distribuição dos brinquedos doados foi realizada durante as Festas das Crianças.
Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas - Alvarás
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
-

Provisório
2
1
2
13
18

Residencial
Comercial
Residencial / Comercial
(Eventual) –Área Privada
Total Expedido

Total
2
1
2
13
18

Licenciamento de Atividades Econômicas - Licenças
Setor

Licença
Indeterminada
76
6
82

Eventual
1
2
3

Comercial
Industrial
Residencial
Total Expedido

Total
77
6
2
85

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
3
3

Residencial unifamiliar
Total Expedido

Área ( m²)
697,76
-

Carta de Habite-se
Setor

Quantidade
1
1

Residencial Unifamiliar
Total Expedido

Área ( m²)
-

Topografia
Especificação
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
-

Levantamento de Definições

Quantidade
05
14
14

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)

Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
2
297,87

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)

Total (A+B+C)
Quant. Área (m²)
2
297,87

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Livres
Feiras Permanentes

Quantidade
1
1

Especificações

Nº de Boxes
48
120

Localização

Quantidade
Contínua

Fiscalização de Feiras

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
30
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Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
CI-Certificado de Incorporação
Transferência de domicílio

Quantidade
822
797
12
75

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
pessoas.

A gestão desta RA esteve focada na realização de serviços prioritários para melhoria da qualidade de vida das

Aconteceram diversos bloqueios e alterações no orçamento que limitaram a execução do planejamento inicial.
Tendo em vista a situação econômico-financeira do Governo do Distrito Federal, muitas atividades foram
replanejadas em busca de um maior equilíbrio das contas públicas.
Empecilhos de ordem jurídica, econômica e administrativa, que dificultaram a gestão, deixando de atender de
modo satisfatório, as demandas dos moradores;
Principais dificuldades e/ou problemas encontrados, que interferiram na execução dos programas e ações de
governo:
– Falta de máquinas e equipamentos suficientes para efetuar os serviços simples de manutenção diária, como
roçagem mecânica, retirada e poda de árvores, operação tapa buraco, drenagem pluvial, terraplanagem, entre outros.
– Dependência de outros órgãos, que prestam serviços a todo o Distrito Federal, por falta de contratos de
execução;
– Frota de carros oficiais insuficiente para atender as demandas diárias, dos diversos setores desta
Administração;
– Indisponibilidade de recursos orçamentários para executar algumas das principais obras e demandas
oriundas da comunidade;
– Inexistência de contrato de mão de obra qualificada para execução de serviços de manutenção da
infraestrutura urbana;
Apesar de todas essas dificuldades e problemas relacionados, esta Administração trabalhou de forma efetiva
para o cumprimento de sua missão institucional na promoção de melhor qualidade de vida à comunidade local, com projetos e
ações voltadas para preservação do meio ambiente, idosos, crianças e adolescentes e pessoas em risco social.
Além desses serviços realizados esta Administração também fez inúmeras gestões junto a outros órgãos do
Governo, com o objetivo de atender as demandas da comunidade, contando assim com a contribuição de vários deles, na
realização de serviços e obras de grande vulto.
Expectativas:
Para que esta Administração possa alcançar excelência no atendimento público são necessários:
I - melhoria da estrutura física e das condições de trabalho da Administração:
– Valorização dos servidores, essencial para o envolvimento de servidores que perpetuam a informação e o
conhecimento de processos e procedimentos, colaborando para o êxito do serviço público;
– O ingresso de mais servidores efetivos, principalmente das áreas de arquitetura e urbanismo, gerenciamento
de redes, engenharia civil e topografia no quadro de pessoal;
– Ampliação da frota de veículos, diversificação e quantitativo de máquinas e equipamentos para melhor e
maior atendimento das demandas da comunidade;
– Maior disponibilização de recursos financeiros para aquisição de bens e contratação de serviços e obras
diretamente pela administração;
– Disponibilidade orçamentária para contratação de mão de obra especializada para execução de pequenos
serviços de manutenção da infraestrutura urbana;
– Elaboração e publicação do regimento interno desta Administração definindo formalmente as competências
de cada setor e as atribuições dos titulares destes setores.
II - Atendimento das principais demandas da comunidade:
– Ampliação e melhoria do transporte público para a região, e complementação do trajeto da ciclovia
integrando-os às estações do expresso DF facilitando ainda mais a mobilidade urbana na região;
– Continuidade do recapeamento asfáltico nas vias coletoras desta região administrativa, e contratação de
empresa para execução de recapeamento asfáltico nas vias locais que se encontram mais depredadas do que as vias
coletoras;
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III – manutenção e ampliação das parcerias com outros órgãos públicos e privados:
– Maior disponibilidade de cursos de capacitação e aperfeiçoamento que prepare os servidores desta
Administração para o exercício das mais variadas funções, considerando a alta rotatividade de servidores comissionados;
– Ampliação e aprimoramento das redes de informática e sistemas de informação e implantação de um
sistema de gerenciamento administrativo;
– Realização de projetos conjuntos, inclusive com a participação de RA’s vizinhas, promovendo encontros,
cursos, palestras e eventos, na área de assistência médica e social, cultura, lazer, esporte e segurança, melhorando,
principalmente, a qualidade de vida dos idosos e das pessoas carentes que moram nas áreas rurais.
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20.9. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX- UO: 28.111

A Administração Regional de Ceilândia - RA IX, órgão da Administração Direta, tem como função básica,
coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, conforme previsto em seu regimento
aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, Art. 1º.
A Administração Regional de Ceilândia - RA IX estava anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa
Civil, conforme previsto no art. 2 § 3º do Decreto nº 33.583 de 16.03.2012 que dispõe sobre a estrutura administrativa da
Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

6

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

22

32

5

22

65

-

38

-

60

Requisitados

Órgãos do GDF

1

6

4

17

28

Estagiários

-

3

-

14

17

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

16

16

Subtotal (Força de Trabalho)

29

41

47

69

186

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

11

11

29

41

47

58

175

Outros

Total Geral

Obs.: Dados de 31/12/2015. Preencher devidamente o quadro, inserindo a quantidade de servidores na coluna que melhor represente suas
atividades, sem duplicar a informação. No caso das Unidades extintas, absorvidas, os dados devem ser da data de encerramento das suas
atividades, conforme Decreto.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
9565 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO
DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNN 24/26 DA GUARIROBA EM
CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
9568 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO
DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNN 24/26 DA GUARIROBACEILÂNDIA
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
9648 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DA
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO
ESPECIAL 1 DO P SUL - EQNP 10/14, CONJ. N- CEILÂNDIA
9650 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE
QUADRAS POLIESPORTIVAS - CONDOMÍNIO PRIVÊ- CEILÂNDIA
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
8527 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVACONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS
NOS CENTROS DE SAÚDE DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
8531 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVACONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PECS)CEILÂNDIA
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6013 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- CEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
750.000
513.256
0
0

250.000

250.000

0

0
0

500.000
234.999

263.256
202.337

0
0

0

150.000

118.333

0

0
0

84.999
618.000

84.004
0

0
0

0

500.000

0

0

0
0

118.000
7.046

0
7.046

0
7.046

0
0

7.046
1.610.045

7.046
722.639

7.046
7.046
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O esporte tem grande importância para a qualidade de vida das pessoas. Assim como, o esporte faz a diferença
no mundo, não será diferente na comunidade de Ceilândia. Afinal, o movimento está em nossas vidas como uma necessidade
vital do ser humano, tanto em crianças como adolescentes, adultos ou idosos, o esporte proporciona momentos ricos em sua
aprendizagem. Ao praticar um esporte as pessoas expressam sentimentos, crenças, valores enfim nosso modo de sentir e
perceber o mundo.
Diante da importância do esporte para o público alvo citado, a gestão das ações voltadas a garantir os objetivos
promovidos pela prática das atividades desportivas foram plenamente alcançadas com a execução de Campo de Futebol de
Grama Sintética e Urbanização na EQNN 24/26-Ceilândia/DF; Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Especial
nº 01 EQNP 10/14, Conjunto “N”, e Reforma de Quadra Poliesportiva no Condomínio Lucena Roriz Rua 12 – Ceilândia/DF.
Temos também, a destacar os eventos desportivos, os quais ocorreram na cidade, dentre eles temos: Apoio a Realização IV
Olimpíada Esportiva de Ceilândia – Arbitragem, Vôlei de Areia, Futsal, Futebol Socyete, handebol, basquete – Estimativa
Público: 2.000 a 3.000 pessoas, assim como, Locação de estrutura necessária, no sentido de apoiar eventos de caráter
esportivos na Região de Ceilândia.
OBS: Os recursos liberados neste Programa foram lançados a partir do mês de novembro, e em função dessa
peculiaridade a execução das ações de obra, iniciaram já no final do exercício. Portanto, quase todas as ações de obra foram
mantidas no Estágio: EE-Empenho a Executar e consequentemente foram lançadas como Restos a Pagar Não Processados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Obs.: O Programa não executou nenhuma realização de ações, pois foram logo de imediato contingenciados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
4689 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO
DE OBRAS NA CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
5877 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
PARQUES INFANTIS- CEILÂNDIA
5879 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO SOL
NASCENTE- CEILÂNDIA
5885 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
CALÇADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
5886 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM, NA QNN 31 DE CEILÂNDIACEILÂNDIA
5895 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
ALAMBRADO NO CENTRO EDUCACIONAL Nº 9 - NRGA BR-070, KM 16,
GLEBA 3, INCRA 9- CEILÂNDIA
5900 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE
PLACAS DE ENDEREÇAMENTO- CEILÂNDIA
5902 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM/DF, NA QNN 31- CEILÂNDIA
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9199 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

5.777.999

2.780.313

0

0

1.300.000

1.285.493

0

0

150.000

71.854

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

150.000

84.347

0

0

50.000

50.000

0

0

99.000

98.615

0

0

150.000

141.202

0

0

48.999

48.801

0

0

8.114

8.114

8.114

0
0

8.114
5.786.113

8.114
2.788.426

8.114
8.114

As várias realizações das ações executadas no Programa de Execução de Obra e Urbanização de Ceilândia
foram implementada segundo avaliações, planejamento e a viabilidade do investimento na localidade, através das
reivindicações da comunidade de cada setor relacionado acima no quatro demonstrativo. Tais projetos: Construção de Parque
Infantil na QNQ 03/4- Área Residual da E.C. 61; Construção de Calçadas na EQNP 06/10, QNN 32 e QNN 34, Setor P Sul;
Instalação de Placas de Endereçamento em Diversos Locais no P Norte, e Construção do Estacionamento do CESAM, QNN 31
Áreas Especiais: K,J e I. Atendendo, às expectativas do público-alvo beneficiado, os quais foram: crianças, jovens, o grupo da
terceira idade, deficientes, as famílias, os comerciantes, os trabalhadores de baixa renda, ou seja, a sociedade de Ceilândia de
modo geral, objetivando sanar e amenizar os problemas gerados nos anos anteriores pela ausência de infraestrutura,
urbanização e lazer nos locais citados e solicitados pela população, as quais proporcionaram melhor qualidade vida.
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OBS: Os recursos liberados neste Programa foram lançados a partir do mês de novembro, e em função dessa
peculiaridade a execução das ações de obras iniciaram já no final do exercício. Portanto, quase todas as obras foram mantidas
no Estágio: EE-Empenho a Executar, e consequentemente serão lançadas como Restos a Pagar Não Processados.
ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM – QNN31/DF

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
9543 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA
QUADRA ESPORTIVA NA QNP 15 NO SETOR P NORTE- CEILÂNDIA
9545 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS- CEILÂNDIA
9549 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS- CEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
1.099.627
1.006.725

LIQUIDADO
0

0

50.000

50.000

0

0

462.627

426.463

0

0
0

587.000
1.099.627

530.262
1.006.725

0
0

A Unidade promoveu a instalação de Pontos de Iluminação Pública, visando possibilitar e viabilizar tanto do
ponto de vista de maior conforto com a nova infraestrutura, como de gerar melhores possibilidades de oportunidades e
produção de investimentos com a implantação e distribuição de energia nas localidades: QNP 05. FEIRA DO PRODUTOR –
QNP 01; QNP 15; Escola Rural INCRA 09 Núcleo Rural Córrego das Corujas; Setor Habitacional Sol Nascente; QNN 20/22;
QNN 26 Quadradão e EQNN 14 – Área Especial. Atuará também, como fator de segurança, prevenção de acidentes e
qualidade de vida para as comunidades dos locais beneficiados.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Obs.: O Programa não executou nenhuma realização de ações, pois foram logo de imediato contingenciados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
9584 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E PESADOS- CEILÂNDIA;
OBS: AÇÃO BROQUEADA
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS
5336 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-CONSTRUÇÃO DE
ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DO METRÔ NA CNN 02 EM
CEILÂNDIA- CEILÂNDIA. OBS: AÇÃO NO CAMPO DE
MOVIMENTAÇÃO: BLOQUEADA
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
900.000
2.940.000
0

LIQUIDADO
0

0
900.000

2.940.000
0

0
0

0
0

900.000
900.000

0
2.940.000

0
0

0
0

Obs.: Conforme apresenta o Programa acima não executou nenhuma realização de ações, pois foram logo de
imediato contingenciados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6010 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- CEILÂNDIA
6011 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
6041 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS- CEILÂNDIA
6057 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE
EVENTOS NA CASA DO CANTADOR- CEILÂNDIA
6060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DAS
FESTAS DOS BAIRROS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

1.008.473

950.138

273.538

0

93.200

93.200

89.200

0

65.900

56.388

56.388

0

599.373

592.600

0

0

200.000

200.000

120.000

0

50.000

7.950

7.950

0

1.008.473

950.138

273.538

OBS: Os recursos liberados neste Programa foram lançados a partir do mês de novembro, e em função dessa
peculiaridade a execução das ações iniciaram já no final do exercício. Portanto, quase todos os eventos foram executados e
mantidos no Estágio: CO- CONCLUÍDOS, e consequentemente foram lançados como Restos a Pagar Não Processados.
A cultura – somatória de costumes, tradições e valores – é um jeito próprio de ser, estar e sentir o mundo. ‘Jeito’
este que leva o indivíduo a fazer ou expressar-se, ou a expressar-se, de forma característica.
Ora, SER é também PERTENCER – algum lugar, a alguma fé ou um grupo, seja família, amigos ou um povo,
como por exemplo, os cidadãos da Ceilândia.
Daí ser a cultura um forte agente de identificação pessoal e social, um modelo de comportamento que integra
segmentos sociais e gerações, uma terapia efetiva que desperta os recursos internos do indivíduo e fomenta sua interação com
o grupo e um fator essencial na promoção da saúde, na medida em que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas
potencialidades.
Diante dos benefícios proporcionados pela CULTURA, a Regional executou vários eventos, mediante as
contratações artísticas da própria comunidade e através de locações de estrutura necessária para apoiar as atividades, as quais
incentivaram a participação dos públicos alvos: crianças, jovens, adolescentes e os velhos da terceira idade com estimativas de
Público: 2.000 a 3.000 pessoas de forma rotativa, no sentido de promover e fomentar a cultura da cidade.
Afinal, a percepção individual de cada cidadão de Ceilândia gera influência em outros grupos. Aquilo que é
aprovado nos grupos tende a ser selecionado na percepção pessoal.
Os povos evoluem através de mudanças significativas em sua cultura e as mudanças acontecem rapidamente
quando o clima político é de liberdade, caso contrário demora romper os grilhões da intolerância.
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SEGUEM AS FOTOS DOS EVENTOS:
EVENTO: “NATAL SOLIDÁRIO”

“NATAL SOLIDÁRIO”

FOTOS “NATAL SOLIDÁRIO”

EVENTO “8º ENCONTRO DE FORROZEIROS DO DISTRITO FEDERAL
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CASA DO CONTADOR”
EVENTO ”FESTIVAL DE CULTURA POPULAR NORDESTINA”

FOTOS EVENTO “UM RANGO, UM SOM”

FOTOS EVENTO: “UM RANGO, UM SOM”

FOTOS EVENTO: SARAU HIP ROP
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8510 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCEILÂNDIA
PROCESSO: 138.000064/2015 - SITUAÇÃO: CO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
153.741
147.499

0
0

153.741
153.741

LIQUIDADO
147.498

147.499
147.499

147.498
147.498

A Unidade atualmente está gerindo o Programa Reintegra Cidadão com a contratação de 16 (dezesseis)
Funapeiros com base nos recursos acima alocados no orçamento do exercício de 2015. Estes, desenvolvem vários serviços
gerais, auxiliando no desempenho das atividades e contribuindo nas funções de competência desta Administração. Portanto,
está mão de obra foi incluída na Força de Trabalho da Unidade.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5193 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCEILÂNDIA
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

7.130

7.130

7.130

0

7.130

7.130

7.130

0

11.043.435

10.282.772

10.282.772

8911 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCEILÂNDIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

11.043.435

10.282.772

10.282.772

0

596.240

573.421

573.421

9717 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

596.240

573.421

573.421

0

1.266.487

1.264.802

1.260.154

9794 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

1.266.487

1.264.802

1.260.154

0

12.913.292

12.128.125

12.123.477

A Unidade controlou e maximizou os recursos, visando contribuir e aperfeiçoar a gestão e manutenção dos
serviços administrativos da Unidade.
Os valores liberados para o exercício foram limitados, e pelo fato dos recursos disponibilizados pela Lei
Orçamentaria Anual terem sido insuficientes para cobrir as despesas com a Manutenção Geral da Unidade e de Pessoal para
os meses finais do exercício de 2015, bem como, a recorrência de contingenciamentos e bloqueios nas ações institucionais
realizados pela Coordenadoria de Orçamento e Planejamento/SUOP, os quais dificultaram relativamente gerenciar e manter os
serviços Administrativos Gerais da Regional. Ressaltamos também, a instalação de 08(oito) câmeras, configuração e
fornecimento de materiais de consumo pertinentes, necessário para a instalação e funcionamento do Circuito Fechado de TV
(CFTV), contribuindo na melhoria da segurança de modo geral da Regional de Ceilândia.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Transporte de material apreendido
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Corte de arvores
Poda de Arvores
Serviço Elétrico
Caminhão Pipa
Quadra Poliesportiva
Quadra de Areia

Unid.
de Medida
m³
Unid.
Unid.
m²
Viag.
m³
Unid.
Unid.
Unid.
H
Viag.
Unid.
Unid.

Quantidade
99.467
37
128
2.400
2.232
60.777
307
146
2.678
1.452
1.003
02
01
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Promoção e Assistência Social
Áreas

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de Desenvolvimento Social

Quantidades
212
225
1.061
269
325
11
5
4
6
34
18
4
253
102
05
7
4

Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
CREAS/Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros(Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Mulher
População em Situação de Rua
Crianças e Adolescentes
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Ações Culturais
Educação e Cultura
Cultura
Quantidade
1
1
4
3
05
03
20
7

Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Público presente
800
1.500
640
250
450
150
3.784
584

Biblioteca
Acervo Geral
72..739
Frequência Biblioteca
5.138
Descartes/Doações
785

N° de usuários
12.662
Devolução Livros
545
Processamento Técnico do Acervo
440

Empréstimos
503
Aquisição por Doação
320
Inscrição Novos Leitores
17

Esporte e lazer
Desporto e Lazer
Quantidade
45
84
12

Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros

Público presente
532
1.790
520

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
20
20
7

Provisório
79
17
12
2

Residencial
Comercial
Industrial
Área Rural
Autorização Lei 5.547
Total Expedido

110

Total
99
37
19
2
4
161

47

Alvará de Construção
Setor
Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva

Quantidade
29
2

Área ( m²)
5.322,99
26.313,36
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Setor

Quantidade
1
7
2
1
42

Industrial
Comercial
Institucional
Outros
Total Expedido
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Área ( m²)
300,03
7.048,13
9.501,87
418,50
48.904,88

Carta de Habite-se
Setor

Quantidade
20
3
2
7
32

Residencial Unifamiliar
Habitação Coletiva
Industrial
Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
2.902,71
162.984,54
2.868,76
4.879,43
173.635,44

Topografia
Especificação

Área/m2
Habitação Unifamiliar
Outras
Levantamento de Definições

Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

98
48
138
153
79

Quantidade
39.705,11
11.754,41
72.856,40
18.417,79
62.442,09

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
46
6.722,42

Característica do Uso
Restrito

Residencial Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant. Área (m²)
14
4.317,46

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
0
0,00

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
60
11.039,88

OBS: As análises e aprovações de projetos de arquitetura somente começaram a ser analisados nesta
Administração Regional, a partir de 15 de setembro de 2015, quando foi publicado a Ordem de Serviço nº 95/2015, que criou
este Grupo de Trabalho com o objetivo de atender as ações descritas no Decreto nº 36.700/2015. Este Decreto somente atribui
às Administrações Regionais a análise de Projetos de Residências unifamiliares, os demais projetos serão analisados pela
Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Território e Habitação – CAP-SEGETH.
Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Livres

Feiras Permanentes

Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
001

Nº de Boxes
176
462
558
323
736
112
463
706

Localização
Feira Guarapari – EQNM 05/07 – Área Especial – Ceilândia Sul
EQNO 10/12 SETOR O
QNN37- P NORTE
QNP 01 – FEIRA PRODUTOR
QNN 38 – FEIRA GUARIROBA
QNP 26/30 – FEIRA P SUL
CNM 02 – FEIRA CENTRAL
QNM 15 A/E SHOPPING POPULAR

Especificações

Quantidade
00
48
11

Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

Processos Protocolados

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
0
82

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Estradas recuperadas

Sistema Viário (m2)
Vistorias realizadas
Produtores rurais cadastrados
Propriedades rurais assistidas, curso de capacitação
Associações acompanhadas e orientadas
Cooperativas sendo elas: São Sebastião e Ceilândia/DF
Visitas e reuniões
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)

Quantidade
78km
810
300
200
30
02
20
1.576
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Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento

Quantidade
4.821
2.392
515
26
5
15
205
2392

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No exercício de 2015, o Governo do Distrito Federal e a Administração Regional realizaram obras eventos e
outras atividades que contribuíram na melhoria da qualidade de vida e bem estar da comunidade de Ceilândia, nas quais,
destacamos.
a) As Obras de urbanizações, revitalizações e substituições, estacionamento, bem como, a construção de
campo de futebol de grama sintética, Cobertura Poliesportiva, Instalação de Placas de Endereçamento, Construção de Parque
Infantil e Alambrado no Centro de Ensino Educacional nº 09 BR 070, Construção de Calçadas, os quais foram projetos de
investimentos realizados, no intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade, conservando, criando e revitalizando os
espaços públicos;
b) A gestão também ressalta, a instalação de Pontos de Iluminação Pública, visando possibilitar e viabilizar tanto
do ponto de vista de maior conforto com a nova infraestrutura, assim como de gerar melhores possibilidades de oportunidades e
produção de investimentos com a implantação e distribuição de energia nas localidades: QNP 05. FEIRA DO PRODUTOR –
QNP 01; QNP 15; Escola Rural INCRA 09 Núcleo Rural Córrego das Corujas; Setor Habitacional Sol Nascente; QNN 20/22;
QNN 26 Quadradão e EQNN 14 – Área Especial. Atuará também, como fator de segurança, prevenção de acidentes e
qualidade de vida para as comunidades dos locais beneficiados.
c) A realização de eventos culturais, cujos trabalhos permitiram a integração da sociedade de Ceilândia e
Governo, através dos EVENTOS: “Festival de Cultura Popular Nordestina”; 8º Encontro de Forrozeiros do Distrito Federal e
Entorno”; Tendências Culturais”; “Natal Solidário”; “Sarau Hip Hop”, “Radio Feira, O Povo é o Show”; “Projeto Cultural Kizomba”;
“Um Rango, Um Som”, e Projeto “Viola, Repente e Canção”.
Todas as obras e eventos foram licitadas em cumprimento aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, nas
Modalidades Convites, Tomadas de Preço e Inexigível.
Conclui-se que no ano de 2015, a Administração de Ceilândia enfrentou desafios no gerenciamento das
responsabilidades, bem como, as dificuldades envolvendo a insuficiência de recursos para executar e realizar projetos e
atividades de interesse da comunidade. Entretanto, vale ressaltar que a Unidade diante das limitações do cenário apresentado,
empenhou-se em definir na gestão as prioridades das ações a serem executadas com a participação da população, visando
maximizar e alocar com qualidade os recursos, e gerir de forma eficiente diante das adversidades. Portanto, a Unidade exerceu
suas competências, executando obras, eventos, promovendo lazer, emitindo Alvarás de Construção e de Licenciamento
comercial, industrial, fiscalizando feiras e realizando concessões provisórias e definitivas, Manutenções de Áreas Urbanizadas e
Ajardinadas, através da equipe Técnica Operacional da Diretoria de Obra e a colaboração da população, no intuito de reforçar e
buscar a cada gestão, eficiência e eficácia neste processo de gerenciar e administrar a Cidade em conjunto com os gestores,
corpo técnico e operacional da Unidade e a comunidade desta Região Administrativa de Ceilândia, as quais serão as nossas
perspectivas para 2016.
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A Administração Regional do Guará, criada pela Lei nº 049, de 25.10.89, é um órgão da Administração Direta
Regionalizada, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
De acordo com seu regimento interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29.12.94, tem por competência
representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa X, assim como coordenar e executar
atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da
fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes, de acordo com a nova estrutura da
Administração Regional do Guará, Decreto nº 36.284, de 20 de janeiro de 2015, publicado no DODF em 21 de janeiro de 2015.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Requisitados

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

2

19

2

14

37

15

-

10

2

27

Órgãos do GDF

-

2

-

-

2

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

26

26

17

21

12

42

92

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos

1

1

-

-

2

Total Geral

16

20

12

42

90

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9198 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6208

0

831.000

0

0

0

4.264

4.264

4.264

0

4.264

4.264

4.264

0

835.264

4.264

4.264

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8509 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

390.600

353.758

353.758

0

390.600

353.758

353.758

0

390.600

353.758

353.758

A parceria com a FUNAP continuou no ano de 2015, com o objetivo de reintegrar o indivíduo ao mercado de
trabalho, proporcionando ao trabalhador preso cumprir sua pena em liberdade, dando–lhe dignidade e cidadania nesse
processo de reabilitação. Com o objetivo em atender e prestar serviços à comunidade da cidade do Guará, pelos 39
reintegrados da FUNAP com a realização de reparos de bens móveis e imóveis, áreas públicas e ajardinadas nesta Região
Administrativa.
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PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

5.945.463

5.873.626

5.873.626

8910 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALGUARÁ
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

5.945.463

5.873.626

5.873.626

0

289.642

289.642

289.642

9716 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

289.642

289.642

289.642

0

714.518

714.518

688.816

0
0

714.518
6.949.623

714.518
6.877.786

688.816
6.852.084

9793 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
TOTAL DO PROGRAMA 6003

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.1. Elaboração do PPA 2016-2019, PLOA e LOA e elaboração e atualização da Carta de Serviços ao
Cidadão, em conjunto com a Ouvidoria e Assessoria de Comunicação. Entretanto para consolidar é necessário atualizar o
Regimento Interno;
1.2. Embora haja recurso específico para capacitação de servidores, no Programa 04.128.6003.4088.5808,
esta Unidade não executou a despesa. Embora tenha sido apresentado a Unidade projeto básico para realização de cursos, tal
pleito foi negado. No entanto, alguns servidores por inciativa própria realizaram cursos, seminários e palestras, com o objetivo
de alcançar a eficácia, eficiência e efetividade no atendimento ao público e na realização de tarefas diárias;
1.3. Atendimento, por meio da Ouvidoria, de solicitação de serviços junto a NOVACAP, TERRACAP, CAESB,
CEB e outros, às comunidades quanto solicitações de serviços de iluminação, roçagem, limpeza e pavimentação (tapa buraco);
1.4. Atendimento e prestação de serviços dos reintegrados pela FUNAP na realização de reparos de bens
móveis e imóveis, áreas públicas e ajardinadas;
1.5. Em razão da falta de liberação de recursos financeiros e do pouco recurso orçamentário esta
Administração buscou realizar eventos nas áreas de esporte, lazer e cultural com apoio do comércio local, comunidade e
servidores. Como por exemplo: o evento Rota 156, diversos eventos em comemoração ao 56º Aniversário da Cidade, e outros;
1.6. Mapeamento de ações, acompanhar e elaborar relatórios para compor o PPA, acompanhar LDO e LOA,
utilizar o SIGGO na consolidação da LOA e outras atividades;
1.7. Acompanhar, apoiar, coordenar e executar diversos Programas Governamentais, por exemplo: Pacto pela
Vida;
1.8. As demais ações relevantes realizadas por esta Unidade Administrativa estão relacionadas nas Tabelas
abaixo.
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Roçagem manual
Colocação de areia no parque
Colocação de obstáculos
Colocação de tampa de ferro de boca de lobo
Construção de boca de lobo
Construção de calçadas
Cortes de árvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza geral
Nivelamento asfáltico
Operação tapa buracos
Pintura de meio-fio/arquibancadas
Poda de árvore
Rampa para deficiente
Recolhimento de faixas promocionais
Recolhimento de galhos

Unid.de
Medida
Unid.
m²
m³
Unid.
m²
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Unid.
m/l
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Quantidade
3
388.700
4956
15
10.300
108
181
2
2
240
27
65
4.500
27
207
168.500
1288
2
5.592
3.200
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Cultura
Setor

Quantidade
186
240
240
330
270
520
545
545
525

Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura Biblioteca do Guará
Eventos culturais
Outros eventos
Lazer

Público presente
1.480
2.500
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

Esporte e lazer
Desporto e Lazer
Quantidade
20
40
30

Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros eventos esportivos

Público presente
200
200
200

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
7
119
28
154

Provisório
13
6
0
19

Residencial
Comercial
Industrial
Total Expedido

Total
20
125
28
173

Obs: Foram emitidas 173 autorizações e 38 licenças eventuais em 2015, com o total de 211 licenças. Em janeiro e fevereiro de 2015 não foram emitidas
licenças em virtude da mudança de Governo e aguardo das orientações e procedimentos para liberação de licenças.

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
7
7

Residencial unifamiliar
Total Expedido

Área ( m²)
2006,92
2006,92

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar
Total Expedido

Quantidade
9
9

Área ( m²)
2.223,90
2.223,90

Topografia
Especificação
Cota de Soleira

Área/m2
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado

Levantamento de Definições
Verificação de Alinhamento

Levantamento para Carta de Habite-se
Levantamento para área pública
Total de levantamento expedido

Quantidade
2
18
30
5
55

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
30
7.826,98

Característica do Uso
Restrito Residencial Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
60
10.728,65

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
0
0

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
90
18.555,63

Obs: Durante o ano de 2015, foram 30 projetos analisados e colocados em exigência.

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Permanentes

Quantidade
1

Nº de Boxes
645

Localização
Guará II – CAVE
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Documentação Expedida
Documentação Expedida

Especificações
Processos Protocolados
Notificações

Quantidade
116
174

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
21

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento
Outros

Quantidade
1326
1204
343
51
18
22
6
47
544
2382
132

Obs: A Junta Regional de Serviço militar informou que houve participação na seleção em setembro/2015.

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Foi previsto no PPA 2016-2019, melhorias na modernização do sistema de tecnologia da informação, pois esse
se encontra desatualizado e com alguns problemas.
Com relação aos prédios e próprios, de acordo com o orçamento disponível, foram feitas manutenções
corretivas para que atendessem ao público. A sede e outros prédios precisam de manutenções corretivas e reformas.
A Administração do Guará em 2015, de acordo com as condições orçamentárias, procurou dar continuidade às
ações que já vinham sendo executadas nos anos anteriores em relação as reformas de praças, manutenção das áreas de lazer,
áreas verde e de urbanização, manutenção e conservação dos prédios e próprios desta RA. Tudo sendo realizado com o
objetivo de proporcionar à população do Guará mais conforto e lazer.
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20.11. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA XI- UO: 28.113

A Administração Regional do Cruzeiro foi criada pela Lei nº 49/89, de 25/10/89, órgão da Administração Direta
anteriormente vinculada à Casa Civil da Governadoria e seu Regimento Interno foi aprovado pelo Decreto nº 16.247, de
29/12/94.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
A Administração Regional tem por competência representar o governo do Distrito Federal no âmbito da Região
Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público na sua área de atuação.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

01

07

01

03

12

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

11

-

30

-

41

Órgãos do GDF

03

-

01

-

04

Órgãos Estaduais

01

-

-

-

01

Estagiários

-

07

-

-

07

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

17

17

16

14

32

20

82

Requisitados

Outros
Total Geral

A Administração Regional do Cruzeiro vem organizando sua força de trabalho para atender de maneira mais
eficiente e eficaz as atividades de sua competência.
A força de Trabalho, representada por todas as pessoas que contribuem para o funcionamento da
Administração, é composta por 82 (oitenta e dois) servidores, sendo 12 efetivos, 41 comissionados, 04 requisitados do GDF, 01
de Órgão Estadual, 07 estagiários e 17 conveniados da FUNAP. Os serviços de segurança e transporte são terceirizados.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Mesmo sem dotação orçamentária disponível para realização total do programa, a Administração Regional
do Cruzeiro em parceria com a comunidade, realizou alguns reparos em seus espaços esportivos, beneficiando assim o público
que utiliza esses espaços, entre eles jovens e adultos do bairro que jogam futebol, futsal, entre outros jogos esportivos,
proporcionando assim momentos de integração e lazer para a população.
Dentre as realizações destacamos:
– Revitalização - pintura e limpeza do estádio do cruzeiro
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–

Revitalização das 03 Quadras de Esportes do Cruzeiro Novo

– Troca de Areia do Campo - Cruzeiro Novo
ANTES

DEPOIS

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
O desenvolvimento urbano e a manutenção das áreas da cidade foram os principais objetivos cumpridos
pela Administração Regional do Cruzeiro na gestão de 2015, alinhados com a política de governo em buscar alternativas para o
desenvolvimento da cidade, dentro dos recursos disponíveis.
Mesmo sem disponibilidade orçamentária para execução total do programa, a Administração do Cruzeiro em
parceria com a NOVACAP, SLU e os sentenciados da FUNAP, realizou obras de urbanização, infraestrutura, manutenção,
limpeza e ajardinamento do Cruzeiro beneficiando a comunidade que mora e frequenta os espaços da cidade.
Seguem a baixo, algumas das ações realizadas durante o ano:
– operação limpeza no Cruzeiro;
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–

Conserto, limpeza e manutenção dos bueiros do Cruzeiro;

–

Conserto de tampas de esgoto e bancos das praças do Cruzeiro;

–

Limpeza dos passeios das vias centrais do Cruzeiro – parceria Novacap;

–

Operação tapa buracos no Cruzeiro;
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–

Retirada de entulhos no Cruzeiro;

– Manutenção e limpeza dos parquinhos do Cruzeiro;

– Capina nos meio- fios, reconstrução dos becos e calçadas do Cruzeiro. Parceria: SLU e FUNAP;
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– Calçadas quadra 05 – Cruzeiro;

– Recapeamento - recuperação do pavimento do Cruzeiro – parceria: NOVACAP;

–

Conserto de calçadas;
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– Revitalização – feira permanente do Cruzeiro – apoio feirantes;
– Banheiros com cerâmica trocada, vasos novos, espelhos, pintura da fachada ao lado da praça de
alimentação, conserto das grades, pintura dos alambrados, limpeza das calhas e boca de lobo;

– Revitalização – feira permanente do Cruzeiro – apoio feirantes;
– Banheiros com cerâmica trocada, vasos novos, espelhos, pintura da fachada ao lado da praça de
alimentação, conserto das grades, pintura dos alambrados, limpeza das calhas e boca de lobo;

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1159

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA XI Cruzeiro

– Dedetização na feira permanente do Cruzeiro;

– Reparação – rede de esgoto e iluminação e revitalização da parte hidráulica e elétrica – ginásio de esportes
do Cruzeiro, com apoio da comunidade;
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– Manutenção dos bebedouros do ginásio de esportes do Cruzeiro – troca de velas nos filtros para purificação;

–

Melhorias no centro cultural Rubens Valentim: iluminação, troca de bebedouros e pintura;

– Revitalização do centro comercial do Cruzeiro;
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– Recuperação dos meios-fios do Cruzeiro – parceria: FUNAP;

– Poda das árvores do Cruzeiro – parceria: NOVACAP;

– Revitalização das faixas de pedestres do Cruzeiro – parceria DETRAN-DF;
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– Reposição e limpeza das grelhas para escoamento de água do Cruzeiro;

– Plantio de flores – parceria: NOVACAP (doação das flores);

– Obra para escoamento de água na divisa do Cruzeiro Velho/Cruzeiro Novo.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
A Administração do Cruzeiro em parceria com a CEB solicitou a implantação de alguns postes de iluminação
pública para maior segurança e infraestrutura no bairro do Cruzeiro, visando atender a finalidade do programa.
– Iluminação pública – parceria: CEB.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Visando os interesses coletivos de melhor servir a população no desenvolvimento cultural como parte
essencial da construção de valores morais e cívicos dentro da comunidade e atendendo a finalidade do programa, a
Administração Regional do Cruzeiro realizou em 2015, em parceria com a comunidade esportiva e cultural da cidade várias
atividades socioculturais através de realizações de campeonatos, aniversário da cidade, apresentações artísticas e culturais,
para o lazer e crescimento cultural no bairro do Cruzeiro.
Campeonatos/ eventos esportivos e culturais
– Taekwondo;
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– Festa julina do Cruzeiro;

– Meia lua – arte e gastronomia;

– Dia das Mães – 3ª Idade do Cruzeiro Novo;
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– Páscoa e dia das Mães – 3ª Idade Cruzeiro Velho;

– Coroação miss cruzeiro e escolha da miss Sudoeste/Octogonal;

– Tenda cultural – parceria administração regional do Cruzeiro;
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– Evento de ginástica no ginásio de esportes do Cruzeiro;

– Jogos escolares – parceria Secretaria de educação e esportes;

– Rua de Arte e Lazer parceria ARUC e Bancário DF com apresentação de Zumba, Roda de Capoeira, camaelástica, jogo de Totó, pintura de rosto, oficina de bonecos, futebol de sabão e algodão doce para as crianças, apresentação do
Grupo Charme em Movimento e fechando com MPB;
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– Sarau do Cruzeiro – biblioteca do Cruzeiro Centro Cultural Rubens Valentim;

– Dia das crianças no Ccruzeiro;
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– Aniversário do Cruzeiro.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8508 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCRUZEIRO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

302.563

296.935

272.206

0

302.563

296.935

272.206

0

302.563

296.935

272.206

Os serviços de conservação e manutenção da Região Administrativa do Cruzeiro foram prestados por
sentenciados do Sistema Penitenciário de Brasília, através da FUNAP- Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito
Federal, colaborando na melhoria da cidade.
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PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

3.394.990

3.392.293

3.392.293

8909 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCRUZEIRO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

3.394.990

3.392.293

3.392.293

0

253.060

236.159

236.159

9715 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

253.060

236.159

236.159

0

252.376

250.574

240.920

9792 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

252.376

250.574

240.920

0

3.900.426

3.879.026

3.869.373

Os Serviços Administrativos foram realizados na manutenção dos contratos com fornecedores de
serviços de energia, água, de postagem, telefonia, na aquisição de materiais, pequenas contratações de serviços, concerto e
reparos de equipamentos.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O desenvolvimento social e urbano da cidade foram os principais pontos atendidos pela Administração.
Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
m²
Unid.
m²
m³
Unid.
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
14,54
800
51
265
28
5000
960
930
243
7500

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento
Trabalho com Grupos
Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
Outros (Escolas, creches, etc)
Idosos
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos

Quantidades
68
06
02
09
01
30
15
10
15

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais

Dança.

Quantidade
7
16
5
4
4
5
7

Público presente
840
1920
600
480
480
600
9.600 pessoas

O Salão de Múltiplas Funções e o Auditório são utilizados para ensaios de grupos culturais de Teatro, Música e
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O Auditório foi utilizado também para serem ministradas reuniões da Administração Regional do Cruzeiro e do
conselho de Cultura do Cruzeiro.
Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade

Público presente

Lazer

20

17.500

Eventos esportivos

19

15.700

Outros

0

33.200

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços.
Licenciamento de Atividades Econômicas
Alvará de Funcionamento
Setor

Provisório

Definitivo

Total

Residencial

80

80

Total Expedido

80

80

Topografia
Área/m2

Quantidade

Outras

-

32

Levantamento de Definições

-

05

Elaboração de Croquis de Cadastro

-

57

Levantamento para Carta de Habite-se

-

06

Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Localização

Feiras Livres

1

15

SHCES Q.609

Feiras Permanentes

1

94

SHCES Q.609, S/N

Especificações

Quantidade

Fiscalização de Feiras

01

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
13 Bancas de jornal e revistas definitivas e 60 Quiosques

Protocolo:
O protocolo procurou atender com eficiência e clareza à comunidade, prestando informações a feirantes,
ambulantes, artesões, comerciantes e a população em geral.
Ouvidoria:
A ouvidoria do Cruzeiro tem sido uma ferramenta auxiliar para sanarmos os problemas de infraestrutura da
cidade. Todos os problemas relacionados a buracos, entulho, poda e outros problemas do gênero que são informados à
ouvidoria, são automaticamente transferidos a nossa coordenadoria executiva que trabalha nas ruas executando a manutenção
diária na nossa cidade.
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A Administração Regional do Cruzeiro realizou a finalidade designada nos programas não em sua totalidade,
mas a cidade foi atendida em sua infraestrutura, urbanização, ajardinamento e limpeza, com a operação tapa buracos, limpeza
dos passeios das vias centrais, conserto de tampas de esgoto, revitalização das praças e parquinhos, retirada diária de entulho,
capina nos meios-fios, reconstrução dos becos e calçadas, limpeza de bueiros, obras de calçamento com acessibilidade, meiofio, recapeamento – recuperação do pavimento, ampliação da iluminação pública, revitalização e dedetização da Feira
Permanente do Cruzeiro, revitalização do Estádio do Cruzeiro, reparação da rede de esgoto do Ginásio de Esportes do
Cruzeiro, revitalização da parte hidráulica e elétrica do Ginásio de Esportes do Cruzeiro, poda das árvores, obra para
escoamento de água na divisa do Cruzeiro Novo/Velho, entre outros serviços de manutenção e obras.
Os programas de eventos esportivos e culturais do bairro foram realizados com a finalidade de bem-estar, lazer
e cidadania. Entre eles: campeonato de Taekwondo, Jiu-Jitsu, Futsal; Evento da Meia Lua com artesanato local e gastronomia,
páscoa, dia das mães para terceira idade, Tenda Cultural, Coroação Miss Cruzeiro, evento de Ginástica, Jogos Escolares,
Capoeira, Dança, Rua de Arte e Lazer, Sarau do Cruzeiro, Festa Julina, Dia das Crianças, Aniversário da Cidade, entre outros.
Os serviços, obras e eventos beneficiaram moradores, adultos, crianças, atletas e frequentadores do bairro. As
dificuldades encontradas foram diversas entre elas a maior foi à falta de disponibilidade orçamentária e apenas com a parceria
atuante da comunidade, comerciantes, moradores, profissionais do esporte da cidade, SLU, CEB, NOVACAP, DETRAN,
sentenciados da FUNAP e servidores da Administração Regional do Cruzeiro que atuaram como ponte entre a Administração e
seus parceiros, conseguimos atender a finalidade dos programas supracitados.
Para 2016, a Regional Administrativa do Cruzeiro dará continuidade no desenvolvimento e melhorias nas áreas
de infraestruturas urbanas, realizando a manutenção das áreas ajardinadas, quadras poliesportivas, parques, calçadas e
praças, bem como buscará junto ao governo do DF reformar prédios públicos para melhor o atendimento ao público e aos
moradores da cidade.
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20.12. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII- UO: 28.114
A Administração Regional de Samambaia, criada pela Lei nº 049 de 25/10/89 é um órgão da Administração
Direta Regionalizada, anteriormente supervisionada pela Casa Civil do Governo do Distrito Federal de acordo com o art. 2º, § 3º
do Decreto nº 33.583 de 16/03/2012.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
Conforme seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/94 em seu art. 1º, tem por
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa XII assim como coordenar e
executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da
coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes.
Salienta-se que, embora haja uma minuta de alteração do regimento em vigor, ainda não se há previsão acerca
de quando um novo regimento será publicado.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

05

20

01

07

33

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

28

-

29

00

57

Requisitados

Órgãos do GDF

03

20

01

08

32

Estagiários

00

03

-

01

04

-

-

-

11

11

36

43

31

27

137

-

06

-

-

06

36

37

31

27

131

Outros

Terceirizados (FUNAP)

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4090 - APOIO A EVENTOS
5987 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOSSAMAMBAIA
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
199.999
18.003
18.003

0

199.999

18.003

18.003

0

199.999

18.003

18.003

No mês de Dez/15, ocorreu o campeonato de lutas de Jiu-jitsu – Etapa Samambaia e contou com a presença de
1.100 pessoas no SEST SENAT.
Abaixo encontram-se fotos representativas do evento:
Campeonato de Jiu-Jitsu

Campeonato de Jiu-Jitsu
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É necessário salientar que para os eventos abaixo, não foram utilizados recursos orçamentários da unidade,
bem como de emendas parlamentares. Os eventos aconteceram mediante parceria desta Administração com o empresariado
da cidade e outros órgãos públicos.
Encontro AMIGOS DO ESPORTE

- Encontro AMIGOS DO ESPORTE

Figura 1 - Operação de tapa-buraco

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

9946 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃOADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS
9188 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

16.384

16.384

16.384

0

16.384

16.384

16.384

0

5.813

5.813

5.813

0

5.813

5.813

5.813

0

22.197

22.197

22.197

Não é surpresa mencionar que, em 2015, o Distrito Federal passou por muitas dificuldades financeiras e
operacionais decorrentes da retração econômica que o país vive.
Entretanto, mesmo diante de um cenário difícil, esta Administração conseguiu por meios próprios e em parcerias
com a NOVACAP e outros órgãos desempenhar atividades de desenvolvimento urbano, de modo a assegurar razoável
satisfação da população.
Abaixo encontram-se algumas imagens que corroboram o desempenho da Administração, relacionadas às
atividades de tapa-buraco, recuperação de calçada, reforma de equipamento público, remoção de entulho, reposição de tampa
de PV, reposição de meio-fio e terraplenagem, no decorrer deste ano:

Operação de tapa-buraco
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Recuperação de calçada e Reposição de tampa de PV

Reposição de meios-fios

Figura 2 - Recuperação de calçada

Reforma de equipamento público

Remoção de Entulho

Limpeza de boca de lobo

Terraplenagem

Terraplenagem

Ressalta-se que, em virtude do respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Administração ainda não obteve
autorização para nomear o gerente de obras, responsável por elaborar projetos de engenharia e/ou arquitetura, fundamental à
operacionalização e estruturação de desenvolvimento urbano para esta região.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE
EDIÇÕES DO SARAU DO COMPLEXO E SARAU- SAMAMBAIA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
30.000
30.000
30.000
30.000

30.000
30.000

LIQUIDADO
0
0
0
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No ano de 2015, a Administração de Samambaia conseguiu realizar alguns eventos, mesmo com a dificuldade
de utilizar-se do auxílio orçamentário governamental.
Abaixo encontram-se algumas imagens que corroboram a ocorrência dos eventos:
Bone e Beluco

Fecoothur
Show do Roniel e Rafael

Quadrilha de Festa Junina

Artistas Plásticos

Artistas Plásticos

É importante destacar que, embora, sem recursos em 2015 para proporcionarmos à população os eventos da
cidade, nota-se que, ainda assim, não deixaram de ocorrer.
A perspectiva para 2016, segundo o orçamento aprovado, é de que tenhamos mais recursos aprovados,
inclusive de emendas, porém, espera-se menor dificuldade para desbloqueá-las.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8500 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALSAMAMBAIA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO
0
180.000
180.000
0
0

180.000
180.000

LIQUIDADO
160.684

180.000
180.000

160.684
160.684

Nesta ação, em 2015, terminamos o ano com 13 assistidos, porém precisamos reforçar esta ação, caso
contrário necessitaríamos rever o contrato com a FUNAP.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

8901 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALSAMAMBAIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9706 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9783 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

7.484.933

7.427.805

7.427.805

0

7.484.933

7.427.805

7.427.805

0

450.698

450.696

450.696

0

450.698

450.696

450.696

0

300.339

285.885

260.532

0

300.339

285.885

260.532

0

8.235.970

8.164.385

8.139.032

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e bocas de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual

Unid. de
Medida
m³
Unid.
Unid.
m²
Unid.
m³
Unid.
m²
m²

Quantidade
5.066,84
670
05
60
03
4.800
2.600
120
60

Promoção e Assistência social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc.)
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
02
14
17
07
19
02
02
109
10
62
02
24
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Educação e Cultura
Setor
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Eventos culturais
Outros eventos

Quantidade
2
4
2
1
4
10

Público presente
400
600
1.000
1.000
800
1.000

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade
2
3

Lazer
Eventos esportivos

Público presente
400
3.000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
24
02
26

Provisório
28
31
59

Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
52
02
31
85

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
32
11
11
1
55

Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva
Comercial
Institucional Privado
Total Expedido

Área (m²)
4.104,70
17.562,71
5.385,48
332,71
27.385,60

Carta de Habite-se
Setor
Residencial unifamiliar / Habitação coletiva
Comercial
Institucional Público
Institucional Privado
Misto (Comercial/Residencial)
Total Expedido

Quantidade
65
15
02
01
08
91

Área (m²)
65.388,49
13.416,38
2.777,40
489,97
23.449,10
105.521,41

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Habitação Unifamiliar
Cota de Soleira
Levantamento de Definições
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
52.523,36
81.520,36

Quantidade
96
52
139

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Restrito Residencial
Unifamiliar
Projetos analisados com pendência

Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
12
1.467,98

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
01
175,21

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
01
237,77

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
14
1.880,95

30

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Feiras Livres

04

1.107

Feiras Permanentes

01

342

Localização
QN 210, 313 e 510 de Samambaia Sul e QN 421
de Samambaia Norte
QN 202 de Samambaia Norte
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Especificações

Quantidade
01
02
139

Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

Processos protocolados

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
16

Apoio Industrial e Rural
Atividade

Quantidade

Vistorias realizadas

1

Associações

1

Visitas e reuniões

1

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento
Outros

Quantidade
2.380
2.069
506
45
8
22
10
3
95
263
4.570
8.262

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015, A Administração Regional de Samambaia, norteou-se pela nova estrutura implementada pelo novo
governo do Distrito Federal, com os rearranjos necessários à prestação e manutenção dos serviços públicos à comunidade,
além da adoção de novos programas, projetos e ações com o intuito de atender as demandas apresentadas pela comunidade
ou observadas e levantadas pelos setores desta unidade. Contou em seu quadro com uma força de trabalho 73 servidores na
área meio e 58 servidores na área fim, estando entre estes, servidores efetivos, requisitados, comissionados e estagiários.
Ante a crise financeira e os ajustes e as adoções de medidas que se fizeram necessárias pelo o Governo do
Distrito Federal, coube à gestão da Administração Regional de Samambaia no ano de 2015 uma reestruturação administrativa e
estratégica em todos os setores da unidade.
Em relação aos servidores, buscou-se a capacitação e formação dos servidores recém-chegados por meio de
participações em cursos presenciais e na modalidade EAD – (Educação à Distância) oferecidos pela EGOV – Escola de
Governo do Distrito Federal; restabeleceu rotinas e procedimentos conforme a nova estrutura; estabeleceu diversos grupos de
trabalhos, como por exemplo: Elaboração do Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Plano de Ocupação de Trailers e
Quiosques, Combate à Dengue e, Transporte Coletivo com vista a Segurança. Estes grupos podem junto aos demais órgãos do
Governo de Brasília, apontar meios e ações necessárias a todas as áreas. Buscou e atingiu ainda a redução de várias
despesas, como a de água, conforme demonstrado abaixo.
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COMPARATIVO CAESB

COMPARATIVO - CAESB

ANO

VALOR

% DE AUMENTO/REDUÇÃO

2013

R$ 146.066,17

-

2014

R$ 107.478,75

-26,42%

2015

R$ 109.348,68

1,74%

Tabela 1 - Comparativo CAESB

2015; R$
109.348,68

2013; R$
146.066,17

Figura 3 - Gráfico comparativo de anos anteriores - CAESB
2014; R$
107.478,75

Em obras de infraestrutura urbana, houve o acompanhamento e a fiscalização dos serviços de manutenção e
roçagem das áreas verdes, serviços executados periodicamente e de forma estratégica. Desobstrução de inúmeras bocas de
lobo, executada por reeducandos, por meio do contrato Administração Regional/FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador
Preso do Distrito Federal. Essa força de trabalho, foi responsável, com a supervisão da NOVACAP, de um número expressivo
de serviços como, poda de árvore, em especial próximo aos pontos de ônibus, ciclovias, trajetos; ação que vem ao encontro da
política de segurança pública.
Na iluminação pública, adotou-se um acompanhamento mais eficaz por parte da execução do contrato, por meio
de vistorias frequentes no sistema de distribuição elétrico. Foi realizado ainda a melhoria de iluminação em diversos pontos, e o
levantamento e orçamento de diversas áreas para o recebimento desta melhoria, aguardando somente recurso para sua
execução.
O mesmo acontece com os equipamentos públicos, de esporte e lazer, devidamente mapeados, encaminhados
a SINESP para execução de reforma, manutenção e até mesmo construções de novos, onde a execução conforme cronograma
foi iniciada em 2015, ficando os demais, prontos para processo licitatório de acordo com disponibilidade orçamentaria. Mapeouse e elaborou-se, em conjunto com os demais órgãos, projetos de infraestrutura de obras, cujos processos, alguns já se
encontram abertos e outros em desenvolvimento, com vistas a melhoria da qualidade de vida da população.
Supervisionaram-se as operações tapa buracos, bem como a troca do asfalto novo e em parceira com o
DETRAN, sendo possível realizar diversas obras de sinalização e construção de quebra-molas, atendendo a demandas antigas
apresentadas pela comunidade.
Visando o Desenvolvimento Econômico com sustentabilidade, procuramos com pouco recurso disponível em
2015, o apoio a zona rural, com patrolamento de estradas vicinais e desenvolvimento de um diálogo mais constante. Em
discussão com o IBRAM, AGEFIS, SEGETH, visamos a preservação e o cuidado dos parques ecológicos, com vistas a impedir
invasões. Em parceria com SEBRAE, mantivemos um posto de atendimento na sede da Administração Regional, com vistas ao
atendimento e orientação, diariamente, ao público interessado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi provocada,
solicitando-se viabilização de áreas de desenvolvimento econômico, de modo a proporcionar o desenvolvimento do micro e
pequeno empresariado local.
Na promoção social, além de estimular e participar com os Conselhos de Segurança, Cultura e Saúde,
dialogamos com demais segmentos da nossa cidade, a exemplo do esporte (Ligas e Associações), movimento comunitário,
inclusive religiosos, tornando o ano de 2015, um ano de diálogo e de percepção dos anseios da comunidade. O apoio, por meio
de estrutura reduzida existente na Administração, e de administrações parceiras, nas mais diversificadas ações e eventos,
impulsionou-se a participação do poder público em ações sociais, esportivas e culturais. As parcerias com a Direção Regional
de Saúde, a Coordenação Regional de Ensino, as Forças de Segurança Pública, permitiram o suporte às ações e programas,
como o PACTO PELA VIDA, combate à Dengue, jogos escolares e feiras, campeonatos esportivos, atividades culturais, projeto
Pedal Seguro, a execução do plano de redução a roubos a coletivo, iniciado em Samambaia e exemplo para demais cidades,
entre outros.
Algumas atividades, como fornecimento de cesta básica, ainda assim ocorreram, porém sem orçamento próprio
ou de emendas. Para isso foi necessária a união entre os servidores para que a comunidade de baixa renda, que se enquadra
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dentro dos requisitos exigíveis para inclusão em programas sociais, não ficassem desprovidos de tal benefício. Abaixo
encontram-se algumas imagens para corroborar o serviço:

Ações sociais foram desenvolvidas, de modo a tornar acessível certos serviços como medição de pressão,
orientação acerca de doenças cardíacas, hipertensão, medição de glicose, corte de cabelo e outras.
Remoção de uma moradora de rua foi realizada junto a esta Administração para UPA de Samambaia e de um
grupo de moradores de rua junto à ponte Melchior para albergues e casas de família.
Trabalhos com idosos, encontrados desorientados nas ruas, foram encaminhados a casas de idosos.
Ação Social

Remoção de moradores de rua

No transporte, em discussão com a Secretaria de Mobilidade - SEMOB, poderá ampliar o atendimento com
linhas às quadras localizadas na nova expansão de Samambaia - Residencial Oeste - Quadras 800 e 1000.
Com a nova Estrutura, tivemos dificuldades em atender a contento, o serviço de emissão de habite-se, diante da
grande demanda existente em Samambaia e em função da competência de aprovação de projetos ter sido retirada por parte da
SEGETH.
Qualidade e eficiência mostraram ser valores buscados dia a dia pela Junta de Serviço Militar, com vistas ao
aperfeiçoamento de seus serviços prestados e à busca da modernização de seu parque tecnológico. Avaliação de atendimento
foi uma das medidas implementadas para que o cidadão, de forma imediata, avalie o atendimento prestado, entretanto não se
pode esquecer da participação nas rodas de conversa com o governador e dos serviços prestados pelo projeto “Samambaia
Itinerante”, ao longo da região.
Juramento da Bandeira

Juramento da bandeira
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Atos cívicos, como o juramento da bandeira, em conjunto com atividades como “Balcão de atividades” foram
realizados de modo a proporcionar maiores informações, sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde e valores
sociais, aos jovens cidadãos que são dispensados do serviço militar.
A perspectiva para 2016 é de um ano de maior execução e mais realizações, pois tivemos no ano 2015 um
planejamento movido por muitas dificuldades, como por exemplo, a redução da força de trabalho; o bloqueio do orçamento para
investimento no primeiro semestre; o término do contrato dos serviços de maquinários, ainda no primeiro semestre, por apenas
01 (um) mês; a falta ou contingenciamento de recursos para execução de obras, devido à crise financeira existente. A tendência
é que com os processos já abertos, avançado o diálogo com diversos órgãos, mapeamento junto à comunidade, de obras e
ações necessárias para melhoria da qualidade de vida teremos melhores condições de atender e executar as demandas
solicitadas pela população desta região.
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20.13. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII- UO: 28.115

A autorização para a criação da Região Administrativa de Santa Maria se deu por meio da Lei nº 348/92, de
04/11/92; Sua criação está vinculada ao Programa de Assentamento de Famílias de Baixa Renda, em lotes semi-urbanizados.
O Governo loteou uma área do Núcleo Rural Santa Maria e transferiu os moradores das invasões do Gama e das demais
localidades do Distrito Federal. Santa Maria é composta de área urbana, rural e militar.
Na área rural, estão os Núcleos Rurais Alagado e Santa Maria, onde predominam as atividades de agropecuária
e a exploração de jazidas de cascalho. Na área militar, estão localizados o Centro Integrado de Defesa Aéreo e Controle do
Tráfego Aéreo – Cindacta, do Ministério da Aeronáutica e a Área Alfa, pertencente ao Ministério da Marinha.
Regulamentada pelo Decreto nº 14.604/93, surgiu oficialmente no mapa do Distrito Federal, que a constituiu
como RA XIII, Região Administrativa do Distrito Federal. É vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º
do Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
O órgão de direção superior, a Administração Regional de Santa Maria, foi criado por meio da Lei nº 423 de 23
de março de 1993, e, de acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 22.338, de 24/08/01, tem por
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa XIII, assim como coordenar e
executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da
coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrentes.
O nome Santa Maria originou-se do nome do rio que existia no local com nome de Rio Santa Maria. A Região
Administrativa tem como Padroeira a Santa Mãe de Deus, com data de culto público em 1º de janeiro, sendo ponto facultativo
na Região Administrativa, conforme a Lei nº 2.908, de 05.02.2002.
É uma região administrativa do Distrito Federal que compreende as áreas da Marinha, Saia Velha, Pólo JK,
além da própria Santa Maria, e se localiza a 26 km do centro de Brasília. No Distrito Federal, algumas regiões administrativas,
como Santa Maria, são também conhecidas erroneamente como cidades-satélites.
A cidade é rodeada por dois ribeirões, Alagado e Santa Maria, este originando o nome da cidade. As primeiras
quadras foram ocupadas a partir de fevereiro de 1991.
O Polo JK é uma área de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, destinada a abrigar grandes
indústrias. Localizado no centro do País, facilita o transporte para escoamento dos produtos com acesso a uma grande malha
viária terrestre.
Umas das principais avenidas de Santa Maria, é a avenida Alagados, onde se concentra boa parte da economia
de Santa Maria e algumas agências bancárias.
Estima-se que em pouco tempo Santa Maria se transformará em uma das principais Regiões Administrativas do
Distrito Federal, por estar em uma região privilegiada e também por fazer um entroncamento entre vários municípios vizinhos ao
Distrito Federa
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

06

19

01

06

32

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

45

05

50

Órgãos do GDF

01

06

-

08

15

Órgãos do Governo Federal

02

-

-

-

02

Estagiários

10

-

-

-

10

Terceirizados (FUNAP)

10

-

-

-

10

Subtotal (Força de Trabalho)

74

25

06

14

74

(-) Cedidos para outros órgãos

01

08

-

-

09

Total Geral

73

17

06

14

110

Requisitados

Outros
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1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206- ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Não houve execução orçamentária para grandes eventos esportivos, todos os eventos realizados nesta área
foram realizados sem execução orçamentária por parte desta RA-XIII, com exceção da compra de medalhas e troféus para
premiações durante a Semana da Independência, pelo processo: 143.000.337/2015, houve também apoio da Secretaria de
Esportes com estrutura e equipamentos, junto com apoio de CAESB, Bombeiros, PMDF e Detran-DF.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

4692 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO
DE OBRAS EM SANTA MARIA- SANTA MARIA
9952 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII.- SANTA MARIA
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9189 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

LIQUIDADO

0

555.292

447.528

5.292

0

5.292

5.292

5.292

0

550.000

442.235

0

0

37.053

37.053

33.481

0
0

37.053
592.345

37.053
484.581

33.481
38.773

– 1110.4692 – Foi executada obra de instalação de iluminação pública na CL 316 e QR 217. Processo:
143.000.162/2015.
– 1110.9952 – A obra foi licitada e contratada e será executada em 2016. Processos: 143.000.498/2015;
143.000.499/2015; 143.000.501/2015.
– 1110.9189 – Foi executada de obra de instalação de placas de endereçamento no Setor Habitacional
Ribeirão. Processos: 143.000.215/2015; 143.000.323/2015.
–

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

5991 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SANTA MARIA
6025 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À TERCEIRA PARADA
LGBT DE SANTA MARIA- SANTA MARIA
6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8501 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA
MARIA
TOTAL DO PROGAMA 6219

LIQUIDADO

0

41.815

23.815

23.815

0

3.915

3.915

3.915

0

37.900

19.900

19.900

0

190.000

190.000

179.103

0

190.000

190.000

179.103

0
0

190.000
41.815

190.000
23.815

179.103
23.815

– 3678.5991 – Foram adquiridos troféus e medalhas para premiação nos torneios que ocorreram durante a
semana da independência. Processo: 143.000.337/2015.
– 3678.6025 – Foi realizado apoio à terceira parada LGBT de Santa Maria. Processos: 143.000.334/2015;
143.000.323/2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8501 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA
MARIA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

190.000

190.000

179.103

0

190.000

190.000

179.103

0

190.000

190.000

179.103
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PROGRAMA 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

8902 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALSANTA MARIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9707 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9784 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
TOTAL DO PRAGRAMA 6003

0

6.280.806

6.276.008

6.276.008

0

6.280.806

6.276.008

6.276.008

0

349.007

347.885

347.885

0

349.007

347.885

347.885

0

262.523

238.913

210.265

0

262.523

238.913

210.265

0

6.892.336

6.862.806

6.834.157

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unidade de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
m²
m³
m²
m²
m²

Quantidade
186, dados referentes entre agosto e dezembro
02
57
05
170
08
198
500.627,5
65.800
65
150

Obs: Este setor apresentou informações referentes ao mês de agosto até dezembro de 2015.

Promoção e Assistência Social
Encaminhamento

Trabalho com Grupos
Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Internação de Dependentes Químicos
Encaminhamento para cursos SENAC
Ônibus para enterros
Mudanças para pessoas carentes

Quantidades
227
233
193
197
64
120
16
148
116
337
169
315
563
60
139

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Teatro
Música
Dança
Eventos culturais

Quantidade
3
7
1
14

Público presente
2.500
9.020
600
14.165
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– Em comemoração ao 25 Aniversário de Santa Maria, dia 14 de março de 2015, foram realizadas atividades
diversas, conforme fotos:

– Via Sacra – A Paixão de Cristo, de 02 a 05 de Abril na Avenida Alagados – Encerramento ao lado da
Administração Regional com público de aproximadamente 3.000 direta/indiretamente;
– Criação do Fórum de Cultura, Esporte e Lazer, no dias 24 e 25 de Abril no Ginásio de Esportes de Santa
Maria com a participção da Classe de Artistas locais, produtores culturais e desportistas (50 pessoas);
– Caminhada pela Paz, na Avenida Alagados, educativa (Contra a violéncia sexual de crianças e
adolescentes) com a participação dos Alunos da Regional de Ensino de Santa Maria (5.000 participantes);
– Projeto Cultura pela Cidade do dia 09 a 14 de Maio de 2015, no Estacionamento do Ginásio de Santa Maria
com particpação dos Artistas da Cidade, público estimado 120 pessoas;
– Festa Cultura Flash Back, do Dia 09 a 14 de Maio de 2015 no Estacionamento do Ginásio de Santa Maria,
com partcipação dos Artistas da Cidade mais comunidade, público estimado 400 pessoas;
– A Cena Hip-Hop, no dia 30 Maio de 2015, na Praça Central de Santa Maria;
– 10º Festival de Rock Underground no dia 07 de Setembro de 2015, no estacionamento do Ginásio de
Esportes de Santa Maria com a participação de Artistas da Cidade e convidados, público estimado 300 pessoas;
– Desfile Cívico da Independência do Brasil e Abertura da Virada do Cerrado 2015, no dia 07 de Setembro de
2015 com a participação de 400 alunos da Rede Pública de Santa Maria, público estimado 1000 participantes;
– Curso de Capacitação de Artesãos de Santa Maria em Agosto na Biblioteca Pública Qr 215/315, com a
participação de 30 Artesãos de Santa Maria;
– Curso de Capacitação (Portifólio/FAC/CIAC) na Administração Regional de Santa Maria em agosto de 2015
com a participção de 15 pessoas, entre, Artistas locais, produtores, artesãos, músicos e bandas;
– Reuniões Mensais do Fórum Permanente de Cultura com a participção de 50 pessoas entre Artistas,
produtores culturais, e artesãos de Santa Maria;
– Festival de Cultura Urbana em Dezembro de 2015 no Ginásio de Esportes de Santa Maria, com a
participação estimada de 700 artistas diversos;
– Campanha de Doação de Livros no mês de outubro realizado nas Bibliotecas Públicas de Santa Maria, com
a participção da Comunidade Santa Maria, cerca de 5.000 Livros arrecadados mediante doações.
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Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos

Quantidade
6
15

Público presente
6.900
4.555 atletas

– Em comemoração ao 25 Aniversário de Santa Maria, dia 14 de março de 2015, foram realizadas diversas
atividades e em diversos locais conforme descrição e fotos abaixo:
– Camponado de Futsal no Ginásio coberto para criaanças na faixa etária de 07 a 13 anos, com participação
de aproximadamente 120 crianças.

– Camponado de Futsal no Ginásio de Esporte e Centro Olímpico para interessados na faixa etária de 07 até
adultos, com incrição de aproximadamente 600 atletas;

– Futebol Society no campo de futebol society do Setor Central com a participação de aproximadamente 130
crianças na faixa etária de 07 a12 anos;
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– Voleibol de Areia, adulto, masculino e feminino, com participação de aproximadamente 60 atletas;

–
– Torneio de skate, no Skate Park de Santa Maria, com participação de aproximadamente 100 competidores,
entre mulheres e homens, na faixa etária acima de 12 anos;

– Várias brincadeiras, no estacionamento da Administração Regional, com participação de aproximadamente
600 crianças de várias idade;

Assim como outras atividades descritas abaixo:
– Passeio Ciclístico do Trabalhador – Eu Faço a Paz - na Avenida Alagados / Ida e Volta até Administração
Regional no dia 1º de maio de 2015 faixas etárias de 07 até Adultos/Melhor Idade/Deficientes físicos200 atletas inscritos
– Copa Santa Maria de Jiu-Jitsu - na Avenida Alagados / Ida e Volta até 1º de maio de 2015Administração
Regional De 07 até Adultos/Melhor Idade/Deficientes físicos100 atletas inscritos
– Torneio Interno de Karatê CJKD no Ginásio de Esportes de Santa Maria, na faixa etária de 07 anos até 15
anos, 80 atletas inscritos;
– Copa SPJ de Bicicross na Pista de Bicicross do Setor Central, na faixa etária de 07 anos até 15 anos, 40
atletas inscritos;
– Torneio Interquadras nas Quadras 304 e 208/209 – Santa Maria Sul na faixa etária de 07anos até Adultos
100 atletas inscritos;
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– Campeonato Oficial de Futsal – Santão/2015 no Ginásio de Esportes e Centro Olímpico na faixa etária de 08
anos até Adulto – Masculino e Feminino 700 atletas inscritos;
– Campeonato Oficial de Futebol de Categorias de Base no Campos de futebol de Santa Maria/Entorno
(gramado/sintético/barro), na faixa etária de 08 até 16 anos, 1.000 atletas inscritos;
– Seleção Representativas de Santa Maria nas Quadras Poliesportivas de Brasília FUTSAL Masculino e
Feminino/Basquete Masculino Adulto Masculino e Feminino 60 atletas
– Corrida da Independência no dia 07 de Setembro de 2015 na Avenida Alagados, com participação de Adulto
Masculino/Feminino/Deficienntes Físicos, 900 atletas;
– Copa Independência de Basquetebol no dia 05 de Setembro de 2015 no Centro Olímpico de Santa Maria
Adulto Masculino, 45 atletas;
– Copa Independência de Voleibol no dia 06 de Setembro de 2015 no Centro Olímpico de Santa Maria Adulto
Masculino/Feminino, 40 atletas;
– Taça Independência de Futebol Society no dia 05 de Setembro de 2015 no Centro Olímpico de Santa Maria
, faixa etária de 07 a 15 anos, 80 atletas
– Copa Independência de Bicicross – 2 ª Etapa do Brasiliense dia 05 de Setembro na Pista de Bicicross do
Setor Central de Santa Maria, faixa etária de 07 a 15 anos/Adulto Masculino e Feminino;
– Amostra de Aeromodelismo/Carros de Controle no Estacionamento ao lado da Administração Regional no
dia 06 de Setembro de 2015, com participação da Comunidade em Geral ,60 pessoas;
– Copa Independência de Futebol Amador Adulto no Campo Sintético dea 07 de Setembro de 2015 para
Adultos Masculino,150 atletas;
Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
57
04
60
121

Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
59
04
63

Total
116
08
60
184

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
25
02
05
07
39

Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva
Industrial
Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
4.042,83
44.985,41
14.450,14
10.340,28
73.818,66

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Industrial
Comercial
Total Expedido

Quantidade
15
03
05
23

Área ( m²)
23.851,13
12.923,11
12.360,76
49.135,00

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Levantamento para Carta de Habite-se
Levantamento de Quiosques para Plano de Ocupação
Total Realizado

Habitação Unifamiliar
Outras

Área/m2
25
02
23
113
164

Quantidade
3.750,00
44.985,41
3.450,00
7.910,00
60.095,41
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
1
1

Feiras Livres
Feiras Permanentes
Especificações

Nº de Boxes
128
48

Localização
QC 1 Conj. C Lote 44
QC 1 Conj. C Lote 44

Quantidade
21

Fiscalização de Feiras

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
2

Apoio Industrial e Rural
Atividade

Quantidade

Vistorias realizadas

7

Produtores rurais cadastrados

231

Propriedades rurais

231

Associações

3

Cooperativas

1

Visitas e reuniões

4

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento
Outros

Quantidade
2.070
1.928
847
44
3
26
16
126
358
2.019
2.012

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O exercício de 2015 foi de grandes desafios, sofremos com a falta de pessoal, de logística e de recursos
financeiros, parte da solução encontrada foi utilizar a criatividade para promover diversas ações durante o ano sem depender de
recursos públicos.
Quase todas as ações desenvolvidas por esta Região Administrativa, nas diversas áreas de atuação, foram
executadas com apoio de vários órgãos do GDF e sociedade civil, principalmente empresários locais, que auxiliaram na
realização de mais de 14 eventos culturais e artísticos que realizamos durante o ano de 2015, com estas ações deixamos de
onerar os cofres públicos na realização de eventos, os únicos gastos realizado com evento foram a contratação de Show e Trio
Elétrico, no valor de R$ 19.900,00, para a realização da terceira parada do orgulho LGBT, e a compra de medalhas e troféus
para a Semana da Independência, no valor de R$ 3.915,00.
Durante o ano de 2015, com o apoio da NOVACAP, SLU, AGEFIS e outros órgãos do GDF, esta Administração
Regional conseguiu realizar várias ações de limpeza e manutenção de vias públicas, roçagens de matos, poda de árvores,
recolhimento de entulho, operações tapa buraco, desobstrução de bocas de lobo, porem estas ações não foram suficientes para
solucionarmos os diversos problemas que a cidade enfrenta; uma das ações realizada por esta Administração, com apoio da
SLU, NOVACAP e moradores, foi encontrar uma solução definitiva para os entulhos jogados por moradores em áreas públicas,
estamos criando jardins de pneus nestes locais, mapeamos cento e vinte pontos de entulho no início do ano, já conseguimos
reduzir estes pela metade ao conscientizarmos a população para o risco de doenças, criamos nove jardins e daremos
continuidade em 2016, ainda precisamos da aprovação da SEMA, IBRAM e TERRACAP para implantarmos em Santa Maria ao
menos duas PEVs e uma ATT, trabalharemos este ano para termos em Santa Maria nossa própria central de reciclagem.
Foi criado em 2015 o Grupo Executivo de Combate à Dengue, GEPLANDENG, foram promovidas ações de
conscientização com passeatas, carreatas, panfletagens, visitas domiciliares, mutirões de limpeza, com o apoio da CRE, CRS,
UHAMA, CRAS, CREAS, COSE, Conselhos tutelares, NOVACAP, SLU, Agefis, PM, Bombeiros, Associação de moradores
dentre outros.
Nosso Núcleo de Cultura Esporte e Lazer trabalhou intensamente durante o ano e realizou campeonatos de
basquete, vôlei, bicicross, artes marciais, aeromodelismo, torneios de futebol de várias categorias que duraram o ano todo,
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assim ajudando a tirar nossos jovens das ruas e ensinando disciplina e trabalho em equipe. Já o Núcleo de Políticas Sociais
realizou com extrema competência a assistência a todos que procuraram a nossa Administração Regional, acolhendo,
aconselhando, encaminhando suas demandas e resolvendo a maioria delas.
Desenvolvemos o projeto Administração nas Quadras, onde o Administrador, o Chefe de Gabinete, o Ouvidor e
a ASCOM foram para a rua ouvir os moradores, nestas visitas conseguimos detectar que boa parte da população de Santa
Maria deseja para a cidade.
Durante o ano a Administração Regional identificou a maior parte dos problemas na cidade e providenciou o
devido encaminhamento para a resolução de todos eles, mesmo que no ano de 2015 não tenha sido possível a execução. Em
2016 faremos de tudo para que executemos; tais como a construção do terminal rodoviário sul; reforma da feira permanente;
construção de passarelas na DF-040 próximo ao Total Ville e na DF-290 entre Novo Gama e Santa Maria, construção de
estacionamentos em áreas comerciais, em dezembro licitamos a construção de três estacionamentos com empenho a ser
executado em 2016; construção de mais acesso para deficientes; reformas e manutenções de parques, praças, a maioria dos
pontos de ônibus foram limpos e pintados, todos foram avaliados e serão reformados durante este ano de 2016, só nos falta
mais mão de obra advinda da FUNAP, equipamentos e veículos, pois já adquirimos parte do material para a reforma de
calçadas e acessos para deficientes em paradas de ônibus; revitalização da praça central da cidade.
Tivemos muitas dificuldades durante o ano de 2015, devido a grave crise econômica que passa o GDF, por
termos consciência desta falta de dinheiro é que procuramos desenvolver o melhor trabalho possível, usando toda criatividade e
competência de nossa equipe, que mesmo sendo pequena, enxuta, esta sempre motivada a melhorar a vida dos moradores de
Santa Maria.
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20.14. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO– RA XIV- UO: 28.116

A Administração Regional de São Sebastião, criada pela Lei nº 467 de 25/06/93 e estruturada por meio do
Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, vinculada à Secretaria de Estado
de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, de acordo com art. 29, §3º, alínea IV, do referido Decreto.
Conforme seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 22.338 de 24/08/01, tem por competência
representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa XIV, assim como coordenar e executar atividades
e serviços de interesse público em sua área de atuação, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da
fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes.
A RAXIV, com sede na Quadra 101, Conjunto 8, S/N, Bairro Residencial Oeste – São Sebastião, compõe-se dos
seguintes departamentos, conforme organograma abaixo:

FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Efetivos (Quadro do GDF)

3

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

47

Requisitados

Órgãos do GDF
Estagiários/Jovem candango

Outros

Sem cargo em
comissão

Total

7

1

1

12

-

10

-

57

2

1

1

-

4

-

17

-

2

19

-

3

-

22

25

Subtotal (Força de Trabalho)

52

28

12

24

117

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

52

28

12

25

117

Total Geral

Terceirizados (FUNAP)

Com cargo em
comissão

Até dia 31 de outubro de 2015, esta Administração Regional contou com uma força de trabalho de 107
servidores, sendo estagiários e 25 terceirizados da Funap distribuídos em diversos setores desta RAXIV responsáveis pelas
atividades meio e fim. Considerando que 2015 foi um ano atípico no âmbito orçamentário e financeiro para o Governo do
Distrito Federal, a quantidade de servidores é insuficiente para as demandas, alguns setores funcionam de forma precária,
principalmente nas áreas técnicas, onde as dificuldades se intensificam por falta de mão de obra qualificada, pois a alta
rotatividade provocada pela influência política é intensa.
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1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Obs.: ação não realizada tendo em vista recurso bloqueado.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL
0

5994 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
TOTAL DO PROGAMA 6206

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
20.141
20.141

LIQUIDADO
20.141

0

20.141

20.141

20.141

0

20.141

20.141

20.141

– Ação/Subtítulo 3440 – Reforma de quadras de esportes - não houve realização
– Ação/Subtítulo 3678 – Realização de eventos - 5994 - Realização de eventos-esportivos Realização dos
eventos: Campeonato de Futsal para a comunidade esportiva de São Sebastião, nos dias 27 e 28/06/2015; Terceira Corrida de
Rua de São Sebastião com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizada no dia 09/08/2015, com premiação para
ambas (troféus e medalhas). O público alcançado foi de 500 a 1.000 pessoas, respectivamente.
– Ação/Subtítulo 4091 - Apoio a projetos - 5846 - Apoio ao projeto "esporte a melhor saída contra as drogas"São Sebastião – não houve realização tendo em vista a inexistência/carência de recursos orçamentários/financeiros no
exercício.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
5871 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS
9190 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
TOTAL DO PROGAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

777.000

704.356

0

0

777.000

704.356

0

0

4.275

4.275

4.275

0
0

4.275
781.275

4.275
708.631

4.275
4.275

As ações/subitens referentes ao Programa temático 6208 - Desenvolvimento urbano – não foram passíveis
de realização no exercício de 2015, uma vez que os recursos orçamentários e financeiros do GDF estavam contingenciados e
limitados às necessidades básicas de cada órgão, razão pela qual não foram atingidos os objetivos desta Administração.
Quanto à ação/subitem 8508 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas – 9190 - Manutenção de áreas
urbanizadas e ajardinadas em São Sebastião – Esta Administração Regional manteve as áreas públicas da cidade urbanizadas
e ajardinadas, cultivou o plantio de gramas e plantas ornamentais já existentes em alguns canteiros e jardins da cidade, pintou
os meio-fios e manteve a limpeza das áreas verdes por meio de parceirias com servidores e detentos contratados por da
Funap.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6966 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NO
BAIRRO MORRO DA CRUZ- SÃO SEBASTIÃO
6971 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM
DIVERSOS BAIRROS- SÃO SEBASTIÃO
TOTAL DO PROGAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

672.596

663.046

0

0

600.000

590.450

0

0
0

72.596
672.596

72.596
663.046

0
0

Ação/subitem referente ao Programa temático 6209 - Energia – não realizada tendo em vista a escassez de
recursos orçamentários/financeiros.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Ação/subitem referente ao Programa temático 6210 - Energia – não realizada tendo em vista a escassez de
recursos orçamentários/financeiros.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5993 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
6219 - CULTURA

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
29.978
29.978
0
0

29.978
29.978

LIQUIDADO
29.978

29.978
29.978

29.978
29.978

Foram realizados os seguintes eventos: Via Sacra, no dia 03 de abril de 2015. Público: 8.000 pessoas.
Realização do evento DF Cidadão e shows no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias, nos dias 25 a 28/06/2015, em
comemoração ao aniversário de São Sebastião. Público: 30.000 pessoas. Apoio à realização dos jogos escolares. Público:
1.200 alunos.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃOINICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

8502 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO
SEBASTIÃO
TOTAL DO PROGAMA 6222

LIQUIDADO

0

153.000

153.000

125.659

0

153.000

153.000

125.659

0

153.000

153.000

125.659

Foram contratados detentos para realizar trabalhos de copa, eletricidade, administrativo, jardinagem e capina,
na Divisão de Obras, conforme contrato firmado entre a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-Funap e esta
Administração Regional.

PROGRAMA 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8903 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALSÃO SEBASTIÃO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9708 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9785 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
TOTAL DO PROGAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
4.329.668
4.248.537
4.248.537
0

4.329.668

4.248.537

4.248.537

0

286.946

286.914

286.914

0

286.946

286.914

286.914

0

322.150

319.159

295.038

0
0

322.150
4.938.764

319.159
4.854.610

295.038
4.830.489
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Ações/subitens referentes ao Programa temático 6003 – Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública –
Não foram realizadas ações na área de modernização do sistema de informação tendo em vista a inexistência de projetos e a
ausência de servidor capacitado para realizá-la, bem como a inexistência de função no quadro funcional desta Administração
Regional. Alguns servidores foram capacitados pela Escola de Governo e Sebrae nos cursos de Licitações e Contratos, Lei nº
840 – Estatuto dos Servidores do GDF, Microempreendedorismo, entre outros. Servidores remunerados e órgão mantido no
exercício de 2015, conforme disposto na proposta orçamentária.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
748
622
32

18
2.998
120.000
268
200

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
41

08

13

O Núcleo de Assistência Social tem prestado serviço de apoio à comunidade com auxílios a pessoas
carentes, gestantes, idosos e apoiando a comunidade em geral com informações.
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade

Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Público presente

32

Foram realizados alguns eventos culturais apoiados pelo Núcleo de Cultura desta Administração Regional como
Sarau na Biblioteca Pública de São Sebastião; eventos em comemoração à XXII Aniversário de São Sebastião; Ruas de Lazer
quinzenais na Avenida São Sebastião; Via Sacra – por ocasião da semana santa; Arraiá do povo, apoio a eventos
beneficentes/comunitários realizados por instituições filantrópicas da cidade, com a finalidade de beneficiar a comunidade local,
tais como: Cavalgada no Parque de Exposição, Marcha pela paz; Projeto Iniciativa Verde; Ação Global realizada pelo SESC e
Rede Globo; eventos em comemoração ao Dia da Criança; apoio à Feira de Ciências da Escola Master no estacionamento da
Feira Permanente, entre outros eventos realizados pela comunidade apoiados pela Administração Regional de São Sebastião.
Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade

Lazer
Eventos esportivos
Outros

Público presente

4

Campeonatos de diversos esportes; Jogos escolares no Ginásio São Bartolomeu; Golzinho de rua

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
42
42

Comercial
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
-

Total
-

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
116

Residencial unifamiliar

Área ( m²)
-

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Total Expedido

Quantidade
07
-

Área ( m²)
-

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Permanentes
Especificações
Fiscalização de Feiras

Quantidade
1

Nº de Boxes
183

Localização
-

Quantidade
30
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A Região Administrativa de São Sebastião conta apenas com uma feira permanente, composta por 183 boxs.
Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário (m2)

Quantidade

Estradas recuperadas

26km

As cooperativas, associações e propriedades rurais continuam mantendo o abastecimento agrícola da feira e
grande parte dos mercados de São Sebastião.
Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento
Outros (orientação cidadão)

Quantidade
2.503
2.023
812
24
10
135
15
319
769
25
2.030

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O exercício de 2015 foi atípico, marcado por poucas realizações na Região Administrativa de São Sebastião,
tendo em vista a escassez de recursos orçamentários e financeiros para a efetivação de projetos.
A maioria das ações foram realizadas em parceirias com a comunidade e outras, apoiadas pelos servidores
desta Administração Regional.
Houve uma grande expectativa de regularização latifundiária por parte dos moradores de terem seus imóveis
escriturados, porém foi a área de desenvolvimento econômico – ADE, localizada no Bairro Bom Sucesso, que deu início a
regularização no exercício de 2015.

A expectativa para 2016 é que sejam realizadas muitas ações institucionais e projetos motivados por Emendas
Parlamentares, bem como a regularização do restante dos imóveis da cidade.
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20.15. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS– RA XV- UO: 28.117

A Administração Regional do Recanto das Emas, criada pela Lei n.º 510, de 28.07.1993, tem por competência
representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da RAXV, na coordenação e execução de atividades e serviços de
interesse público em sua área de atuação. Estas competências cumprir-se-ão através do planejamento, da supervisão, do
contrato, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes, conforme Decreto nº 22.338, de
24.08.2001.
A Administração Regional do Recanto das Emas, de acordo com o Decreto nº 33.583, de 16.03.2012, era
anteriormente vinculada para fins de controle e supervisão à Secretaria de Estado da Casa Civil.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados
Órgãos do GDF
Estagiários/Jovem candangos
Outros
Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
05
48
01
11
18
49
34
01
03
48
31

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
02
05
03
18
05
23
05
23

Total
07
53
15
18
18
111
04
107

O organograma da RA-XV revela-se minimalista na alocação de servidores, tais como: arquitetos, engenheiros
civis, agrimensores, topógrafos, advogados, gestores, administradores, contadores, técnicos administrativos e técnicos em
edificações. Primordialmente, as dificuldades ficam por conta da escassez de recursos humanos e alta rotatividade provocada
pelos melhores salários da área técnica no setor privado. Essa situação só será resolvida com concurso público para o
provimento de vagas para os cargos técnicos da RA-XV.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5995 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
5997 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

0

0

0

0

132.598

132.598

132.598

0

101.000

101.000

101.000

0
0

31.598
132.598

31.598
132.598

31.598
132.598

Ocorreu a realização do 22º Aniversário da Cidade do Recanto das Emas – FAREMAS, dia 28/07 - foram 11
dias de atividades iniciadas no dia 18/07, com programação para todas as idades com eventos esportivos e cívicos, e também
apresentações de bandas locais. Realizou entre outros, shows de rock, baile para idosos e queima de fogos.
Foi realizada, nesta festa, a 9ª edição do Poerão do Rock, no estacionamento do Skate Park, na Quadra
206/300, com apresentações/shows com as bandas locais, que animaram o público. No dia seguinte, o mesmo espaço foi
palco de circuito de skate e basquete, além de grafite e duelos de rimas em um palco alternativo, com muito hip hop, MCs e
DJs.
No dia 23/07, foi vez da festa com apresentações musicais sertanejas no estacionamento da Faculdade JK, na
Quadra 104/105, com entrada franca. Durante três dias (24, 25 e 26), a partir das 21 horas, o mesmo local recebeu o Circuito
Cerrado de Rodeio, quando peões foram demonstrar habilidades na arena. Na sexta-feira 24/07, uma festa ocupou o Centro de
Convivência do Idoso - CCI, na Quadra 206.
O CCI também abriu as portas no sábado 25/07 para um aulão de Capoterapia — terapia alternativa em que se
utiliza elementos da capoeira adaptados para todas as idades. No domingo 26/07, a opção foi ao ar livre, no passeio ciclístico
Pedala Recanto, com concentração na Clínica da Família, na Quadra 308.
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Na data do aniversário 28/07, a agenda ficou ainda mais movimentada com culto ecumênico, queima de fogos
com a presença da banda de música da Polícia Militar do DF e corte do bolo. Tudo aconteceu no estacionamento público da
Quadra 206.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208- DESENVOLVIMENTO URBANO
Não houve Execução Orçamentária ou Financeira neste programa.
A Administração Regional do Recanto das Emas intensificou as parcerias em operações de limpeza na RA-XV,
os serviços foram realizados por reeducandos da FUNAP, com o reforço do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e também da
NOVACAP na organização, limpeza, recuperação de espaços e equipamentos públicos. Entre os serviços estão desobstrução
de bocas de lobo, tapa buraco, pintura de meio-fio, poda de árvores, recolhimento de entulho e limpeza dos principais pontos da
região. Assim foram realizados serviços de limpeza e manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas de Recanto das Emas
fazendo um governo cada vez mais eficiente no que tange a trazer respostas rápidas, para a solução dos simples problemas da
comunidade do Recanto das Emas.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Não houve Execução Orçamentária ou Financeira neste programa.
Pontual da rede de iluminação pública do Recanto das Emas, em diversos locais da cidade executado
diretamente pela CEB.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5996 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
43.500
43.500
43.500
0
0

43.500
43.500

43.500
43.500

43.500
43.500

Ocorreu a 9ª edição do Porão do Rock, no estacionamento do Skate Park, na Quadra 206/300, com shows das
bandas 10ZERO4, Bruto, Heavenly King, Ruptura Social, Função Inversa, Lâmina, O Dia D, 1 Real, Thunder Dreams e Ralt que
animaram o público. No dia seguinte, o mesmo espaço foi palco de circuito de skate e basquete, além de grafite e duelos de
rimas em um palco alternativo, com muito hip hop, MCs e DJs.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 PROMOÇÃODOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8503 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO
DAS EMAS
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
292.676
292.676
250.838
0
0

292.676
292.676

292.676
292.676

250.838
250.838

A Administração Regional do Recanto das Emas, em atendimento às reivindicações da comunidade, promoveu
um conjunto diversificado de ações de recuperação e manutenção da cidade, que contou com a colaboração dos sentenciados
assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, entre as ações cabe ressaltar: pequenos reparos nas
calçadas; pintura de meio-fio, construção de pequenas rampas de acessibilidade; construção de tampa de boca de lobo;
operação de limpeza na cidade; operação recanto limpo; poda de árvores; montagem e desmontagens de tendas, assim
exercendo um trabalho de grande valia, com fatores que auxiliam a reintegração/convívio com a sociedade, medida esta que
está de mãos dadas com o verdadeiro objetivo da aplicação da pena.
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PROGRAMA: 6003 GESTÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO PÚBLICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8904 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALRECANTO DAS EMAS
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9709 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9786 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.243.959
4.237.073
4.237.067
0

4.243.959

4.237.073

4.237.067

0

368.000

315.330

315.330

0

368.000

315.330

315.330

0

456.585

456.585

430.125

0

456.585

456.585

430.125

0

5.068.544

5.008.988

4.982.521

Os recursos destinados à administração de pessoal aos 63 servidores da Administração Regional do recanto
das Emas foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha de janeiro a dezembro de 2015, os servidores
empenharam-se em zelar pela ética e transparência das atribuições sob nossa competência, e aprimorar a qualidade do
atendimento ao público, que é a atividade fim desta Administração Regional. Os benefícios assistenciais aos servidores da RAXV, proporcionam, o incentivo ao crescimento profissional do quadro de pessoal da Administração.
O órgão foi mantido com os serviços de locação de imóvel da Gerência de Águas Quentes, manutenção e
prestação de serviços gerais, bem como a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados á melhoria dos
serviços administrativos. Durante o exercício de 2015, esta Unidade adotou medidas administrativas e operacionais, objetivando
a diminuição dos gastos de energia, água e papel, buscando a melhoria contínua na qualidade das soluções administrativas.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Serviços de Terraplanagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unid.de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Quantidade
30
07
150
45
150
130
4.992
49
130
200
5.000

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento
Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos

Quantidades
03
01
22
34
24
30
1.330
01
103
04
39
08
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Quantidade

Público presente

01

150

01

150

04

2.000

03

200

01

100

10

300/500

03

250

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Quantidade

Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros

Público presente

02

300

16

500

04

250

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Alvará de Funcionamento

Setor

Provisório

Definitivo

Total

Comercial

57

-

57

Industrial

01

-

01

Outros (Eventual)

18

-

18

Total Expedido

76

-

76

Alvará de Construção
Quantidade

Área ( m²)

Residencial unifamiliar

Setor

48

5.054.820

Habitação Coletiva

01

108,85

Comercial

03

1,175.92

Institucional Público

01

6.856.80

Total Expedido

53

13.193,90

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Industrial
Total Expedido

Quantidade

Área ( m²)

49

5.034.95

-

1.478,71

49

6.513,66

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção

Habitação Unifamiliar

Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2

Quantidade

3.618,20

28

420.00

06

2.067,54

16

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
28
3618,20

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
-

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
-

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
28
3.618,20
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
01
04

Feiras Livres
Feiras Permanentes

Especificações

Nº de Boxes
09
125

Localização
Avenida Potiguar
200/300 e305/111

Quantidade

Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida
Processos Protocolados

01
02
1.731
195

Apoio Industrial e Rural
Atividade

Quantidade

Vistorias realizadas

01

Associações

02

Cooperativas

01

Visitas e reuniões

10

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)

01

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados

Quantidade
1.668

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação

794

2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação

920

1ª Via CI-Certificado de Incorporação

70

2ª Via CI-Certificado de Incorporação

-

Atestado de desobrigação

80

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo

30

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar

400

Transferência de domicílio

300

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
É importante destacar as ações abaixo, que foram realizadas pela Administração Regional do Recanto das
Emas ou por parcerias.
 Centro de Convivência Do Idoso – CCI
Visa o Fortalecimento do Centro de Convivência do Idoso que é um projeto de que destinado a atender o idoso
em suas necessidades físicas, sociais e mentais, voltados para a realidade do Recanto das Emas, objetivando o resgate da
cidadania da população idosa e promovendo sua inserção na sociedade ativa, por meio do acesso a cursos, palestras,
atividades físicas, orientação nutricional e de saúde, com o propósito de melhorar a qualidade de vida.
O princípio básico do CCI, é que todas as pessoas tenham o mesmo valor, dignidade humana e seja merecedor
do respeito de todos. O esforço desenvolvido visa integrar os participantes, estimulá-los para vencer desafios, superando
diferenças individuais, explorando um novo Universo.
0 CCI propicia ao idoso, o desenvolvimento de suas potencialidades, para que, tendo consciência de si mesmo
e de sua cidadania, atue e interaja no contexto em que vive, promovendo a conquista das transformações sociais e a melhoria
de sua qualidade de vida. Direcionado a pessoas com 50 anos ou mais, procedentes de diversos segmentos sociais e em
quaisquer níveis de escolaridade.
Em 2016 o Centro de Convivência do Idoso foi fortalecido com eventos diversos e artesanato além da instalação
da escada da piscina.
 Roda De Conversa do Recanto das Emas
Na Roda de Conversa, o governador fala diretamente com a população sobre as questões que envolvem uma
região administrativa ou um tema geral. O objetivo é identificar problemas que possam ser resolvidos em um prazo menor, com
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a articulação entre os setores do governo - incluindo secretarias, administração do Recanto das Emas, empresas e a sociedade
civil.
Para garantir que todos tenham a mesma oportunidade de participar, a população se inscreve para um sorteio,
feito durante a ação pelo próprio governador. Quem não é sorteado também pode deixar cadastrada a pergunta, que entra na
lista de prioridades do governo e recebe uma resposta da equipe sobre os encaminhamentos.
Este programa visa á realização de encontros para discutir políticas publicas para a comunidade do Recanto das
Emas. Melhorar a prestação de serviços para todos e aumentar o relacionamento do governo com a comunidade do Recanto
das Emas.
Na sexta-feira, 31 de julho, ocorreu uma “Roda de Conversa no Recanto das Emas” e o governador interagiu
respondendo perguntas sobre saúde, educação, cultura, transporte e muitos outros assuntos, com os moradores do Recanto
das Emas. Cerca de 450 pessoas da RA compareceram à quadra esportiva "Tatuzão". Houve inscrição de 101 pessoas para
falar com o governador, destas, foram sorteadas oito pessoas e ele respondeu ainda três perguntas dos movimentos sociais da
região. O restante dos cadastrados também receberam respostas em até 15 dias, pelos contatos de telefone ou e-mail que
deixaram no evento.
 Caravana da Juventude Negra
Durante os dias 13 e 1/07 a carreta Caravana da Juventude Negra ofereceu cursos, oficinas e palestras para os
jovens do Recanto das Emas.
Dentro de uma carreta equipada com computadores, mesa de som e ilha de edição de vídeo, foi ministrado
cursos de informática, de sites e páginas nas redes sociais, de cinegrafista, entre outros. No espaço ainda tivemos oficinas e
palestras sobre empreendedorismo.
O objetivo do projeto foi promover a inserção dos jovens negros no mercado de trabalho, focando em áreas
atrativas para essa faixa etária, como a tecnologia da informação e o audiovisual.
 Sala do Empreendedor
Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. O empreendedor é aquele que
detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ele, assumindo riscos calculados. Com a “Sala do
Empreendedor do Recanto Das Emas”, os empresários podem regularizar e desburocratizar o processo de formação de
empresas e ter acesso, com facilidade, às linhas de microcréditos para o próprio negócio.
Na Sala do Empreendedor do Recanto das Emas, é disponibilizado serviços de consultoria através do SebraeDF, formalização dos micro empreendedores e alguns serviços bancários com o BRB, BB(FCO) e CAIXA.
 Programa de Desenvolvimento De Pessoas
Com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão, a Administração Regional do Recanto das Emas e
Brasília criou o “Programa de Desenvolvimento de Pessoas” que visa capacitar e desenvolver os seus servidores, prestadores
de serviço e estagiários. Em 2015, cerca de 40 pessoas entre servidores, prestadores de serviço e estagiários participaram dos
cursos oferecidos pelo Programa de Desenvolvimento de Pessoas do Recanto das Emas.
 Administração Perto da Comunidade
“Administração Perto da Comunidade” é um programa que democratiza o acesso da população de Brasília à
gestão pública envolvendo diversos órgãos como a Administração Regional do Recanto das Emas e demais órgãos públicos.
Nos evento a Administração vai ao encontro da comunidade e conta com a presença de representantes de diversos órgãos, que
verifica os problemas e busca solução em conjunto com a comunidade. No ano de 2015 foram realizados três encontros na
região de Aguas Quentes.
 Dia das Crianças no Recanto das Emas
Festa do Dia das Crianças no Recanto das Emas, com oficina de malabarismo, brinquedo inflável, piscina de
bolinha, oficina de brinquedos populares, futebol de sabão, coffe break, conjunto de mesas com cadeiras e oficinas de perna de
pau. O evento contou com um público de aproximadamente 1.000 pessoas.
Evento realizado pela Secretaria da Criança e Juventude com parceria da Administração Regional e classe
empresarial da cidade.
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20.16. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – RA XVI- UO: 28.118

A Administração Regional do Lago Sul, criada pela Lei nº 643/1994, alterada pelo Decreto nº 27.982, de
28/05/2007, anteriormente vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com o art. 2º, §3º do Decreto nº 33.583, de
16/03/2012, sendo a responsável pela execução regionalizada de atividades do Governo do Distrito Federal na Região
Administrativa do Lago Sul – R.A XVI.
De acordo com o Regimento Interno, ainda em vigor, aprovado pelo Decreto nº 16.244, de 28/12/1994, a
Administração Regional tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH.
A reestruturação dos órgãos do GDF, a partir da decisão do Governador Rodrigo Rollemberg, visava reorganizar
sua estrutura administrativa, com foco no enfrentamento da crise percebida no processo de transição. Para solucioná-la, o
Governo determinou medidas de contenção financeiro-administrativas que, dentre outras particularidades, resultou na redução
de pessoal do quadro das Administrações Regionais, inclusive a determinação de interinidades, em alguns casos, sem prejuízo
da realização de todas as medidas que lhe são afetas.
No caso do Jardim Botânico, o Administrador Regional do Lago Sul assumiu também aquela Regional, com 18
servidores designados interinamente conforme o DODF nº 48 e nº 161/2015, somados aos 18 servidores efetivos já lotados
naquela R.A XXVII.
A última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2013/2014, realizada pela CODEPLAN,
demonstrou que a Região Administrativa do Lago Sul tem uma população urbana estimada em 31.000 habitantes, com 8.742
domicílios. A região está distribuída em setores: Habitação Individual Sul, Mansões Urbanas Dom Bosco, Aeroporto
Internacional Juscelino Kubitscheck, Base Aérea de Brasília, Jardim Botânico de Brasília e Campo Experimental Água Limpa da
Universidade de Brasília. A pesquisa realizada no Lago Sul indica que 98,92% dos domicílios são residências individuais, das
quais 86% são próprias. No que tange à infraestrutura domiciliar, 100% dos domicílios ocupados contam com abastecimento de
energia elétrica; 99% com abastecimento de água pela rede geral e 87% com captação de rede de esgoto. Das vias, 99% delas
estão asfaltadas e 98% com meios-fios. A totalidade dos domicílios possui serviço de coleta de lixo, sendo que 61% contam
com coleta seletiva. A última PDAD revelou a inexpressiva existência de problemas ambientais, que dizem respeito à erosão,
entulho e esgoto a céu aberto nas cercanias dos domicílios.

Mesmo sendo predominantemente residencial, o Lago Sul abriga 23 áreas comerciais, onde se encontram
instaladas, além de atividades comerciais, outras como academias, bancos e diversos pontos de atração e interesse turístico.
Estão inseridas na região do Lago Sul duas Áreas de Proteção Ambiental, a APA Gama Cabeça de Veado e a
APA do Lago Paranoá. Ainda no Lago estão instituídas 7 Unidades de Conservação como Parques Ecológicos, Áreas de
Relevante Interesse Ecológico - ARIEs, Reserva Biológica do IBGE, Fazenda Água Limpa da UnB, além da Estação Ecológica
do Jardim Botânico, área núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado (UNESCO).
Estudo realizado pela ONU classificou o Lago Sul com o maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do
país. A região está localizada às margens do Lago Paranoá, de onde origina seu nome.
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

3

1

6

2

12

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

13

-

25

-

38

Requisitados

Órgãos do GDF

1

-

3

-

4

Jovem Candango

-

2

-

1

3

Terceirizados (FUNAP)

-

1

-

4

5

Subtotal (Força de Trabalho)

17

4

34

7

62

( - ) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

17

4

34

7

62

Outros

Total Geral
Fonte: GEPES - 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Não houve Execução Orçamentário-Financeira neste programa.
Pelas características especiais do Lago Sul, a região é identificada como um importante polo de lazer e
entretenimento, além de se prestar à realização de atividades esportivas ao ar livre, compreendendo competições de alto
rendimento, corridas de rua, ciclismo, canoagem, stand up paddle, kite surf, dentre outras modalidades.
Neste ano, a Administração do Lago Sul participou da construção de uma nova política para a área de Esporte e
Lazer, sob a coordenação da Secretaria de Esporte e Lazer e a participação das demais Regiões Administrativas, possibilitando
o incremento do apoio institucional e técnico à população.
Por ocasião das comemorações do 55º aniversário do Lago Sul, foram realizados o Dia de Lazer no Parque
Ecológico Dom Bosco; o Passeio Ciclístico; e o Aquathlon, todos em parceira com grupos de esportistas e empresários locais.
Cabe registro ainda, a participação na Copa Brasília de Futsal, realizada pelo SESC / DF, em parceria com a
Rede Globo, com equipes representando as Regiões Administrativas do Lago Sul e do Jardim Botânico.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Não houve Execução Orçamentário-Financeira neste programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5998 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE LAGO SUL
TOTAL DE PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
9.430
9.430
9.430
9.430

9.430
9.430

LIQUIDADO
9.430
0
9.430

No que se refere aos eventos produzidos e/ou apoiados pela Administração Regional, cumpre notar a
celebração do Aniversário de Brasília com o plantio de 150 mudas de ipê amarelo e a série de shows realizados entre os dias
18 e 20 de abril, no Pontão do Lago Sul.
As comemorações do Aniversário do Lago Sul, realizado no mês de agosto, incluíram diversos e importantes
eventos de natureza social, cultural e esportivos que movimentaram intensamente a grande maioria dos moradores da região,
sem que para tanto, implicasse na realização de despesas significativas a cargo da Unidade, considerando o forte apoio
recebido da comunidade e do empresariado. Dentre elas destacam-se:
 Homenagem ao paisagista Ney Ururahy no Jardim Botânico de Brasília;
 Exposição Floradas e Texturas do Cerrado dos fotógrafos Cynthia Pastor e Sílvio Wolff e da artista plástica
Vânia Ferreira no Jardim Botânico de Brasília;
 Homenagem aos pioneiros do Lago Sul no Centro Comercial Gilberto Salomão;
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 Exposição do fotógrafo pioneiro Mário Fontenelle no Centro Comercial Gilberto Salomão;
 Encontro de carros antigos do Centro-Oeste no Pontão do Lago Sul;
 Mostra de filmes em parceria com o SESC/DF, Escola de Filosofia Nova Acrópole, Embaixada da Coréia e
Embaixada da África do Sul.
O tradicional cortejo náutico e a missa no Parque Ecológico Dom Bosco foram cancelados por razões alheias à
realização dos eventos.
Outro importante apoio desta Administração foi dado à formação do Coral do Lago Sul, com a infraestrutura e a
logística necessárias para os ensaios e apresentações e ao PROGRAMA CURTINDO A VIDA COM + 60, por meio do qual
20 idosos se reúnem semanalmente para atividades musicais, artísticas, físicas e de lazer, sob a coordenação de voluntárias de
diferentes áreas de formação.

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO / SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8504 - REINTEGRA CIDADÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
LAGO SUL
TOTAL DO PROGAMA 6222

DOTAÇÃ0O INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
78.328
76.821
76.821

0
0

78.328
78.328

76.821
76.821

76.821
76.821

Em 2013, movida pelo projeto de ressocialização do cidadão sentenciado, a Administração do Lago Sul efetivou
convênio com a Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP mantendo 5 reeducandos contratados e
prestando serviços de mão de obra, lotados na atividade fim e com desempenho satisfatório a ensejar novas alocações no
próximo exercício.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
4.423.774
4.330.671
4.330.671

8905 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALLAGO SUL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

4.423.774

4.330.671

4.330.671

0

270.000

265.078

265.078

9710 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- LAGO SUL

0

270.000

265.078

265.078

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

169.297

140.187

119.827

9787 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

169.297

140.187

119.827

0

4.863.071

4.735.937

4.715.577

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unidade de Medida
m³
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Quantidade
40
189
16
2.160
5
15
23.000
26.620
500
7.500
16.500
42.500

Os serviços de manutenção e recuperação foram realizados em parceria com os prestadores de serviço do
Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP.
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O Projeto Mãos Dadas pela Cidadania, uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania, disponibilizou a mão
de obra de 15 sentenciados, que em parceria com esta Unidade, auxiliaram na limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de
lobo. A ação, que durou duas semanas, de 17 a 29/10/2015, contou com a participação de servidores desta Administração
Regional e utilizou um caminhão carroceria e 3 caminhões caçamba, equipamentos disponibilizados por meio do contrato com a
NOVACAP. A ação, além do cunho social, colaborou para a remissão da pena daqueles cidadãos, atendeu concomitantemente
às demandas da comunidade do Lago Sul e minimizou problemas ocasionados pelas águas pluviais.

Programa Mãos Dada Pela Cidadania

Em que pese a escassez de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal, esta Unidade promoveu
entendimentos e parcerias com entidades e empresários comprometidos com o desenvolvimento da região, além do uso de
mão de obra própria, para alcançar a superação de problemas emergenciais existentes nas 5 escolas públicas, tendo em vista a
necessidade de início do ano letivo. Assim, foram realizadas intervenções nas escolas, a saber:
 Centro de Ensino Fundamental 06 - Dom Orione, situada na QI 15 – Reforma completa da rede elétrica,
reforma do piso do pátio interno, construção de rampa de acessibilidade, revisão e ampliação da rede de drenagem pluvial,
limpeza das calhas e substituição dos 23 computadores de mesa do laboratório de informática por laptops;

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO INSTITUTO DOM ORIONE

 Jardim de Infância do VI COMAR – Manutenção da rede elétrica e hidráulica, reforma do parque infantil e
desobstrução da drenagem pluvial;
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Reforma Parque Infantil do Jardim de Infância do VI COMAR

 Escola Classe 01 SHIS, situada na QI 05 – Manutenção da rede elétrica e hidráulica, ligação do esgoto, por
intermédio da CAESB, e limpeza das calhas;
 Escola Classe Jardim Botânico (Jardim Botânico de Brasília) – Manutenção da rede elétrica e hidráulica; e
 Centro Educacional do Lago Sul, situado na QI 13 – Manutenção elétrica e hidráulica.
A valiosa parceria com os empresários locais foi de inestimável importância no que tange ao encaminhamento e
execução das demandas da comunidade educacional que se traduziram em melhoria na qualidade do ensino e na prestação
dos serviços à população do Lago Sul.
No decorrer do exercício, a Administração Regional desenvolveu o Programa Lago Legal, no qual, como o
próprio nome define, se buscou o levantamento preliminar das atividades econômicas em curso nas 23 áreas comerciais
existentes. Iniciando a atuação em 3 delas, apurando as condições de legalidade do funcionamento das empresas instaladas,
de modo a regularizar suas Licenças de Funcionamento.
Com isso e por consequência do estreitamento das relações com a comunidade, resultou possível a elaboração
da Cartilha De Procedimentos, como ferramenta facilitadora para emissão de novas Licenças de Funcionamento, como meio
de orientar os usuários quanto aos procedimentos exigidos.
Foi instituído também o Programa Lago Limpo prevendo, dentre outras medidas, a retirada das faixas de
propaganda e publicidade que costumeiramente poluíam a paisagem urbana. Após o recolhimento de 6.980 faixas só nas vias
do Lago Sul e tendo constatado que a maioria delas se referia ao mercado imobiliário, foram estabelecidos entendimentos com
o CRECI-DF que resultou na formalização de Termo de Cooperação, com o propósito de implementar importantes inovações,
tendo como principal a Praça do Mercado Imobiliário, que implica a concentração das atividades em um único espaço,
facilitando o atendimento ao público e às atividades de corretagem. Uma dessas praças foi realizada em setembro/2015, com
significativo número de participantes. Outra foi realizada na Região Administrativa de Taguatinga, considerando que mais três
Administrações Regionais desde o início aderiram ao acordo. Estas e outras medidas contribuíram para que o GDF, sob a
coordenação do Vice-Governador, instituísse um Grupo de Trabalho com vistas à elaboração de minuta de plano de
regulamentação da publicidade em vias públicas, a revisão da legislação correspondente e a elaboração de planos para as
Regiões Administrativas, como ferramentas para atualizar, organizar, disciplinar e oxigenar o setor. O resultado desse trabalho
foi entregue ao coordenador do GT em dezembro.

Faixas Recolhidas nas Vias do Lago Sul

Assinatura do Termo de Cooperação com o CRECI-DF
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Dando continuidade à diretriz de inserção da questão ambiental em suas ações, a Administração assinou o
Termo de Adesão com o Ministério do Meio Ambiente, que implicou o comprometimento de implantar a Agenda Ambiental da
Administração Pública – A3P, que dentre outros objetivos, acarretou a redução do consumo de copos plásticos, papel, água e
energia elétrica.

Certificado de Adesão ao Programa A3P

A Administração do Lago Sul, além disso, prossegue com o projeto de coleta de óleo residencial – Projeto
Biguá, realizado em parceria com a CAESB e o importante projeto de descarte de resíduos eletrônicos, em parceria com o
Instituto GEA, de São Paulo. Ambos têm tido crescente engajamento da população local.

Programa de Descarte de Lixo Eletrônico

Projeto Biguá

Outra importante ação é o plantio de espécies nativas do Cerrado em datas comemorativas e mutirões
realizados por órgãos do GDF, com o envolvimento da comunidade e empresariado local.

Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade

1209

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA Lago Sul

Plantio de Mudas de Ipê no Pontão do Lago Sul

No importante aspecto do aperfeiçoamento das relações com os moradores, esta Unidade instituiu a realização
de reuniões com a comunidade, totalizando 36 encontros dessa natureza, para a discussão e encaminhamento de suas
aspirações, contando sempre que necessário com importantes participações de representantes dos mais diversos órgãos do
GDF, da Universidade de Brasília, do Setor Privado e de especialistas dos mais diferentes temas de interesse, segundo as
demandas dos participantes comunitários. Dessas reuniões com a comunidade surgiu a ideia da criação de grupos de trabalho
temáticos, constituídos por moradores da região e servidores da Administração. Assim, foram criados os grupos de trabalho
específicos para as questões relativas à roçagem, tapa-buraco, transportes e trânsito, calçadas, limpeza urbana, recolhimento
de faixas e uso do solo.
O Governador do Distrito Federal está empenhado no projeto que regulamenta os Conselhos Comunitários,
previstos no Art. 12 da Lei Orgânica do DF. Formados por representantes reconhecidos de cada Região Administrativa, os
conselheiros comunitários serão os olhos e os ouvidos da população que deverão fiscalizar e oferecer consultas às equipes do
Governador.
A Lei nº 507/1993, instituiu os Conselhos Locais de Planejamento Territorial Urbano – CLP, parte integrante do
Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Participam dos CLPs, as organizações comunitárias e
cidadãos indicados pela comunidade local que atuarão como órgãos auxiliares da Administração, na análise e no
acompanhamento das questões relativas ao Planejamento Territorial e Urbano. O Conselho Local de Planejamento do Lago Sul
já possui seus conselheiros devidamente eleitos e indicados, aguardando apenas a publicação do Manual com a nova estrutura
dos órgãos do GDF, bem como a publicação em Diário Oficial da constituição dos novos Conselheiros e a aprovação do
Regimento Interno.
Da mesma forma, o Conselho Comunitário de Segurança foi constituído por membros eleitos pela comunidade.
Com uma única chapa apresentada, esta foi aclamada em setembro/2015 e seus membros empossados em novembro/2015.

Reunião com a Comunidade do Lago Sul

Promoção e Assistência Social
Áreas
Trabalho com Grupos
Outras Atividades de Desenvolvimento Social

Idosos
Entrega de cestas básicas

Quantidades
36 encontros
01
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A Administração do Lago Sul oferece o apoio, infraestrutura e logísticas necessárias para o funcionamento do
Programa Curtindo a Vida com + 60, reunindo semanalmente, aproximadamente 20 idosos, que com a supervisão de equipe
multidisciplinar, desenvolve atividades lúdicas, culturais, musicais, artísticas, físicas e de lazer. Ao longo deste ano foram
realizados 36 encontros com os idosos. O Programa tem capacidade para atender até 35 participantes que poderão residir em
outras regiões administrativas.

Programa Curtindo a Vida com + de 60

Fruto da formalização do Termo de Cooperação com o CRECI-DF, que resultou na realização da primeira
PRAÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, a Administração do Lago Sul recebeu do Setor Imobiliário a doação de 17 cestas
básicas que foram entregues ao Lar dos Velhinhos, instituição indicada pela coordenação do PROGRAMA CURTINDO A VIDA
COM + 60, projeto apoiado por esta Administração.
A Vigilância Ambiental – Seção Lago Sul - teve importante participação na qualidade de vida dos moradores
desta Região Administrativa, quando disponibilizou, sempre que necessário, sua equipe para o enfrentamento e combate ao
mosquito da Dengue, o Aedes Aegypti. Ao longo de 2015 foram realizadas duas grandes operações, além das vistorias de
rotina.
A Vigilância Sanitária – Gerência Lago Sul – foi outra grande parceira desta Unidade na Campanha da Vacina
Influenza (idosos), ocasião em que foram vacinadas 4.659 pessoas no período abril e maio de 2015.

Agentes da Vigilância Ambiental na QL 14
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Música
Artes Plásticas
Eventos culturais
Outros eventos

Quantidade
12
04
02
01
36

Público presente
800
600
420
350
8.000

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Eventos esportivos

Quantidade
2

Público presente
400

Por ocasião das comemorações do Aniversário do Lago Sul, no tocante às atividades de esporte e lazer, foram
realizados dois grandes eventos, o passeio ciclístico com a participação de mais de 30 praticantes e o Aquatlhon, que dentre os
mais de 450 entre participantes diretos e acompanhantes, contou com um público assistente de mais de 400 pessoas.
Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
-

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
103
70
173

Total
103
70
173

A nomeação de servidores para o Núcleo de Licenciamento de Atividades Econômicas se deu apenas no final
do mês de janeiro de 2015, o que comprometeu a emissão das licenças requeridas até aquele momento. Os dados se referem
ao período fevereiro a dezembro de 2015.
Alvará de Construção
Setor

Quantidade
28
2
30

Residencial unifamiliar
Institucional Privado
Total Expedido

Área ( m² )
12.350,35
1.378,93
13.729,28

Os Alvarás de Construção referentes ao item “Institucional Privado” são os seguintes:
(i) Agência para Ensino Francês no Exterior, acréscimo de 42,71 m2, à SHIS QI 21, Bloco D;
(ii) Mitra Arquidiocesana de Brasília à SHIS QI 17/19, Áreas Especial, Tr. 6, no total de 1.336,22 m2.
(iii) Durante a maior parte do exercício, as atividades de Análise e Aprovação de todos os tipos de projetos para
emissão dos Alvarás, ficaram sob a responsabilidade da SEGETH, por meio da Central de Aprovação de Projetos – CAP.
Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Institucional Privado
Total Expedido

Quantidade
35
1
36

Área ( m² )
24.502,05
12.199,54
36.701,59

A Carta de Habite-se mencionada no item “Institucional Privado” refere-se à Agência para o Ensino Francês no
Exterior.
Topografia
Especificação
Cota de Soleira
Levantamento para Carta de Habite-se

Levantamento de Definições

Área / m2

Quantidade

116.311,82
36.701,59

16
36
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Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
02
1.933,50

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
10
6.692,65

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
-

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
12
8.626,15

Neste item, deve-se considerar o seguinte:
 Aprovação de guarita (Condomínios no Setor de Mansões Dom Bosco – SMDB): 01 com 11,12 m2;
 Análise e aprovação de Plano de Ocupação (Condomínios no Setor de Mansões Dom Bosco – SMDB): 02,
totalizando 22.880 m2;
 Canteiro de Obras: 01 com 1.348 m2.
O Decreto nº 36.339 de 29/01/2015, transferiu para a Central de Aprovação de Projetos – CAP / SEGETH – a
competência da análise e aprovação de todos os projetos. Assim, as Administrações Regionais ficaram sem executar essa
atividade até que o mesmo foi revogado e substituído pelo Decreto nº 36.700, de 26/08/2015, o qual devolveu às
Administrações Regionais as mesmas competências anteriores. Estes acontecimentos retardaram o atendimento aos
interessados, fazendo com que uma grande quantidade de processos tramitasse da R.A para a CAP, e vice-versa, sem que
fossem analisados/aprovados. Portanto, pelas datas dos Decretos, observa-se que por 08 (oito) meses os procedimentos de
análise e aprovação de projetos estiveram sob a responsabilidade daquela instituição, justificando assim os números referentes
a este exercício, comparativamente aos anos anteriores.
Diferentemente de outras regiões administrativas, na Região Administrativa do Lago Sul não existem feiras
permanentes nem Terminais Rodoviários.
Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias

Quantidade
13

Nesta Região Administrativa há 13 bancas de jornais e revistas instaladas, das quais apenas 8 possuem
TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADO, emitido pela antiga Diretoria de Serviços Públicos – DISERP da Coordenadoria
das Cidades, atual Diretoria de Atividades de Mobiliários Urbanos – DAMURB, da Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação – SEGETH. As 5 demais, funcionam sem a respectiva licença.
Mesmo que o Decreto nº 36.284, publicado no DODF de 21/01/2015, dispondo sobre a Estrutura Administrativa
das Administrações Regionais do Distrito Federal, tenha abrangido a possibilidade da instituição de Juntas do Serviço Militar no
âmbito de cada Administração Regional, inclusive com a criação de um cargo para a condução dos assuntos pertinentes, não
houve, no caso desta Unidade, a sua implementação, em que pese a designação de servidora aqui lotada para desempenhar a
função. Vários fatores colaboraram para isso. Vale ressaltar que durante o exercício 2015 apenas 3 jovens buscaram orientação
nesta R.A XVI ao que foram encaminhados para a Junta Regional do Serviço Militar da Administração Regional do Plano Piloto
– R.A I.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em que pese os esforços despendidos para o perfeito funcionamento de todas as atividades incumbidas a esta
Unidade, não há de passar despercebidas as dificuldades enfrentadas no atendimento da totalidade das demandas. Para tanto,
concorrem situações diversas que variam desde a restrição quantitativa de pessoal, que por circunstâncias alheias, determinou
a redução de 22% das funções. A isso acresceu o fato desta Administração Regional do Lago Sul responder interina pela
Administração Regional do Jardim Botânico, sem a necessária estruturação do quadro de pessoal daquela RA. Ressalte-se que
aquela RA XXVII conta com apenas 17 (dezessete) servidores efetivos dos quais APENAS 3 (três) foram nomeados para
cargos comissionados, para o desempenho de todas as atividades regimentais.
No entanto, tem sido possível ultrapassar tais óbices e dificuldades, mediante a indispensável criatividade e o
compromisso dos servidores, para o desenvolvimento e encaminhamento de iniciativas e providências, sem que implicasse no
aumento de dispêndio de verbas ou gastos financeiros complementares.
Nessa linha, esta Unidade deu continuidade ao funcionamento da Sala do Empreendedor, que tem como
objetivo orientar, regularizar, formalizar, fomentar e capacitar o empreendedor local, facilitando aos futuros empreendedores a
abertura de suas empresas.
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Sala do Empreendedor

AP

Devido o acordo com Ministério do Meio Ambiente para o Programa 3 – Agenda Ambiental na
Administração Pública, foram estabelecidas metas de redução do consumo de energia (30%), consumo de água (40%),
consumo de papel (60%), e consumo de copo plástico (60%).

Assinatura Acordo da A3P

Devido ao estreitamento natural das relações com a comunidade e também pelo advento da Lei de Acesso à
Informação, a Unidade tem sido crescentemente demandada em busca das mais diversas aspirações e interesses da
sociedade, encaminhando os assuntos aos órgãos correspondentes, tendo em conta que na maioria das atividades, as
soluções fogem à sua alçada. Até 31/12/2015 foram recebidas e encaminhadas 669 demandas, cuja média mensal é de 60
manifestações, aí incluídos os órgãos externos.
Demandas e sugestões registradas na ouvidoria:
 Estabelecer discussão permanente sobre a política de acesso às informações, buscando estratégias que
facilitem a localização, busca e clareza do conjunto de informações públicas disponibilizadas;
 Discutir sobre as responsabilidades dos dirigentes em relação aos serviços prestados e cumprimento dos
prazos para resposta;
 Dar maior divulgação aos projetos e programas da R.A XVI;
 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento de relações interpessoais de qualidade, na tentativa
de minimizar conflitos entre os segmentos da gestão pública valorizando o diálogo e o respeito à pessoa na condução do
processo; e
 Promover campanhas socioeducativas no âmbito da R.A XVI, de respeito ao meio ambiente, à sinalização
interna e normas de acessibilidade.
Uma iniciativa que trouxe resultados positivos foi a realização de reuniões semanais com a comunidade, ocasião
em que as pautas eram apresentadas previamente pelos moradores e discutidas com os representantes dos diversos órgãos
governamentais envolvidos.
Essa prática exitosa deve permanecer ao longo de toda esta gestão, o que aproxima a comunidade do poder
público.
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20.17. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII- UO: 28.119

Administração Regional do Riacho Fundo, criada pela Lei nº 620, de 15/12/1993, que transformou o
assentamento Granja do Riacho Fundo em Região Administrativa, conta, hoje, com uma população estimada de 69.287
habitantes, segundo projeção do IBGE de novembro de 2010, incluindo a Região administrativa do Riacho Fundo II, pois as
poligonais que delimitarão as duas áreas se encontram abertas.
Anteriormente vinculada à Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do Decreto nº 33.583 e tem por competência
regimental representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa XVII, assim como coordenar e
executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da
coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrente.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim
Total

6

14

Sem cargo em
comissão

Efetivos (Quadro do GDF)

1

7

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

16

-

24

Requisitados

Órgãos do GDF

1

3

2

4

10

Estagiários

-

10

-

4

14

Terceirizados (FUNAP)

-

1

-

9

10

Subtotal (Força de Trabalho)

18

21

26

23

88

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

18

21

26

23

88

Outros

Total Geral

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

40

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
6000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RIACHO FUNDO
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

12.173

12.173

12.173

0

12.173

12.173

12.173

0

12.173

12.173

12.173

Apesar das dificuldades orçamentárias enfrentadas, A Administração do Riacho Fundo realizou, em parceria
com a iniciativa privada e outros órgãos do GDF, diversos eventos esportivos, tais como: Torneios de futebol society, futsal,
judô, vôlei, futebol de areia, campeonato de moutain bike, batizados de capoeira e corrida de rua adulto e infantil, propiciando o
acesso da população a pratica esportiva.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Não houve Execução Orçamentária e Financeira neste programa.
Devido à contenção de gastos do governo do Distrito Federal, alguns contratos de equipamentos foram
cancelados, dificultando o atendimento momentâneo de algumas demandas inerentes. Entretanto, todos os serviços públicos
foram mantidos e até ampliados ao longo do ano.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

5999 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
TOTAL DO PROGRAMA 6219

0

12.698

12.698

12.698

0

12.698

12.698

12.698

0

12.698

12.698

12.698

Foram realizados eventos em diversos segmentos, com a finalidade de inserir e envolver a comunidade,
priorizando a produção cultural local, com artistas da cidade. Incluindo também nestes eventos as escolas públicas e privadas,
com a participação dos pais, aproximando as famílias e desenvolvendo os dons artísticos das crianças.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

8505 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

0

197.375

184.792

169.792

0

197.375

184.792

169.792

0

197.375

184.792

169.792

A Administração Regional participa do programa de reintegração social do cidadão, contando com dez (10)
trabalhadores da FUNAP, que estão desempenhando as atribuições previamente designadas de forma satisfatória, motivando
esta Regional a manter e se necessária ampliar o convênio.

PROGRAMA: 6003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

3.997.387

3.825.798

3.825.798

8906 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALRIACHO FUNDO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

3.997.387

3.825.798

3.825.798

0

290.230

289.896

289.896

9711 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

290.230

289.896

289.896

0

262.878

257.107

257.107

9788 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

262.878

257.107

257.107

0

4.550.494

4.372.800

4.372.800

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unid. de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Quantidade
27,35
215
60
1.490
329
2.622
122
70.950
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Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
30
30
40
56
70
84
18
23
36
350
66
-

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade
5
15
15
3
6
-

Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Público presente
500
3.000
3.000
150
1.200
-

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade
10
30
-

Lazer
Eventos esportivos
Outros

Público presente
1.200
4.000
-

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
-

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
26
9
35

Total
26
9
35

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
4
4

Residencial unifamiliar
Total Expedido

Área ( m²)
653,61
653,61

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Comercial
Institucional Privado
Total Expedido

Quantidade
7
1
1
9

Área ( m²)
9.844,69
140,00
101,36
10.086,05

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Levantamento para Carta de Habite-se

Habitação Unifamiliar
Outras

Área/m2
878,17
334,50
4.017,60

Quantidade
6
3
16
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Feiras Livres

1

30

Feiras Permanentes

1

97

Especificações
Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

Processos Protocolados

Localização
AC 3 estacionamento ao
lado da Adm. Regional
AC 3 lotes 02, 03 e 04

Quantidade
Diária
-

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
5

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento
Outros

Quantidade
1.010
860
203
18
1
10
175
205
1.010
856

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O ano de 2015 foi um ano atípico, tendo em vista a necessidade do Governo do Distrito Federal, readequar o
Orçamento ao programa de atividades planejadas para a cidade do Riacho Fundo I, em cumprimento as diretrizes da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Apesar das dificuldades apresentadas, varias ações foram executadas e ampliadas com êxito, tais
como: Combate a invasão de terras públicas, revitalização do parque vivencial, manutenção e limpeza das áreas públicas,
manutenção das atividades sociais, culturais e esportivas, contando com a parceria dos demais órgãos do GDF.
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20.18. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVIII- UO: 28.120

A Administração Regional do Lago Norte, criada pela Lei n.º 641 de 10/01/1994, é um órgão da Administração
Direta Regionalizada, anteriormente subordinada à Casa Civil, da Governadoria do Distrito Federal, de acordo com o Decreto
n.º 33.583, de 16 de março de 2012, que tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da
respectiva Região Administrativa, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
O Lago Norte é a região administrativa n.º XVIII do Distrito Federal, que abriga hoje quase 36 mil habitantes. O
bairro é dividido em quadras do Lago (QL) e quadras internas (QI). A região compreende ainda, o setor de mansões, os núcleos
rurais, o Taquari e o Centro de Atividades.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

04

03

04

07

18

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

20

-

09

-

29

Requisitados

Órgãos do GDF

05

01

02

01

09

Outros

Estagiários

-

02

-

05

07

Subtotal (Força de Trabalho)

29

06

15

13

63

(-) Cedidos para outros órgãos

-

02

-

02

04

29

04

15

11

59

Total Geral
Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS – ANIVERSÁRIO DO LAGO NORTE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5962 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO
NORTE
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Eventos realizados e apoiados pela Administração Regional sem custos Financeiros:
 55 anos do Lago Norte
O Lago Norte comemorou 55 anos, com atividades de cidadania, sustentabilidade e atrações musicais
diversificadas. A administração uniu-se a alguns parceiros como o “Instituto Oca do Sol” que realizou a Festa da Primavera.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9177 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
1.983
1.983
1.983
0
0

1.983
1.983

1.983
1.983

1.983
1.983

Um espaço educador que vem possibilitando a visita dos alunos dos colégios da região, para o desenvolvimento
de atividades que trabalham de forma ampla os aspectos ambientais e culturais. Esta é a proposta do Viveiro Comunitário do
Lago Norte, inaugurado pela administração regional em parceria com órgãos do governo e apoio de entidades civis. O local
abriga atualmente cerca de 20 mil mudas, preparadas especialmente para o trabalho de reflorestamento dos córregos e
nascentes da Serrinha do Paranoá.

Obra realizada através de parcerias sem custos financeiros:
 Primeira praça para pessoas com deficiência do DF
Pela primeira vez em Brasília, pessoas com deficiência têm um circuito público para praticar exercícios físicos
ao ar livre. A Praça da Acessibilidade inaugurada no dia 8 de outubro, fica localizada na QI 6 contempla aparelhos adaptados:
plataforma para cadeiras de rodas, instruções dos equipamentos em braille e calçadas e estacionamento com rampas de
acesso.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - CULTURAIS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5961 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- LAGO NORTE
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
3.400
3.400
3.400
0
0

3.400
3.400

3.400
3.400

3.400
3.400

Crédito Orçamentário utilizado para Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores, objeto de sindicância
.
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PROGRAMA: 6003-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8889 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALLAGO NORTE
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9695 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9772 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
4.655.983
4.582.590
4.582.590
0
0

4.655.983
254.582

4.582.590
254.582

4.582.590
254.582

0
0

254.582
961.702

254.582
959.436

254.582
952.906

0
0

961.702
5.872.267

959.436
5.796.608

952.906
5.790.078

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios

Unid.de
Medida
M²
ton
Unid.

Quantidade
1800
3000 ton
-

Em parceria com a NOVACAP e DER a Coordenadoria Executiva da administração regional do Lago Norte
realizou em 2015, cerca de 830 tapa buracos na região, utilizando cerca de 1.800 m2 de massa asfáltica. Dentro do programa
Asfalto Novo, a NOVACAP através de empresa contratada, refez algumas vias do Lago Norte. Totalizando 10,5 mil toneladas
de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), para o novo asfalto.

trabalho.

Os servidores da administração retiraram mais de 10 mil faixas de publicidade, realizando semanalmente o
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Foram retiradas três mil toneladas de ramagens depositadas indevidamente nos canteiros e áreas verdes da
região. A equipe consolidou a limpeza de 25 becos de servidão, atendendo solicitação dos moradores. Mais de 30 autorizações
para corte de árvores foram emitidas pela administração.

Também foram realizadas 60 vistorias nas estradas rurais, com manutenção de 65 quilômetros, para trazer
qualidade de vida aos moradores dos oito núcleos rurais espalhados pelo Lago Norte. Os parques Vivencial I, Vivencial II,
Parque das Garças e Quebra da Treze receberam manutenção ao longo deste ano. Foram feitas 22 inspeções acompanhadas
de limpeza dos parques.

Promoção e Assistência Social
Encaminhamento
Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Outros (Escolas, creches, etc)
Visitas a pessoas carentes
Outros

Quantidades
01
04

 Inauguração da horta do Celan
Incentivados pela administração regional, os alunos do Colégio Celan inauguram a primeira horta no espaço
externo da escola, antes ocupado por entulhos.
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 Inauguração da Sala do Empreendedor



Lago Norte se prepara para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti

Palestra da Vigilância Ambiental para conscientizar os servidores da administração do Lago Norte e Varjão
quanto aos cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O trabalho será intensificado no mês de janeiro de
2016 com a ajuda do Exército.

 Redução nos casos de dengue
Desde o início do ano a administração regional do Lago Norte em parceria com a Vigilância Ambiental vem
desenvolvendo ações de combate a dengue. Através de oficinas nas escolas para ensinar a fazer armadilhas para a captura do
mosquito Aedes Aegypi, e com intensificação das visitas dos agentes da vigilância com o apoio de homens do Exército nas
residências, o trabalho obteve sucesso. No período de janeiro a novembro o número de casos de dengue caiu 34,5% no Lago
Norte, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Informativo Epidemiológico de Dengue da
Secretaria de Saúde.
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Música
Eventos culturais
Outros eventos



Quantidade
02
01
06

Público presente
1000
1000
2000

Projeto Águas forma multiplicadores e lideranças no Lago Norte

Realizado nos dias 30 e 31 de maio no Instituto Oca do Sol, o curso de formação de multiplicadores
comunitários e lideranças do projeto Águas. O objetivo de criar uma rede de sustentabilidade nas microbacias hidrográficas do
Paranoá Norte, por meio da formação de lideranças comunitárias, que, de modo participativo, induzam ações coletivas de
proteção dos recursos hídricos nos nove córregos da Serrinha do Paranoá.

 Apoio ao evento Rock na Ciclovia
A proposta de resgatar o som eletrizante que entre 1982 e 1984 invadia a ciclovia do Lago foi retomada. Com o
apoio da administração do Lago Norte, o show Rock na Ciclovia realizado no Parque Vivencial II, na entrada do Lago Norte
contou com três edições em 2015.

 Canções Sacras no Lago Norte
No dia 8 de novembro foi apresentado o concerto Canções Sacras, com músicas de Johann Sebastian Bach. A
audição conduzida pela soprano Henriqueta Mattos e pelo tecladista Wander de Oliveira. O evento contou com o apoio da
administração do Lago Norte.
 Outubro Rosa
Para incentivar que as mulheres façam a prevenção do câncer de mama e cuidem melhor da saúde, a
Administração Regional do Lago Norte, em parceria com o Centro de Saúde nº 10, realizou palestra com a coordenadora da
Saúde da Mulher da Região Centro-Norte. Diversas atividades marcaram o evento.
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 Novembro Azul
Palestras de conscientização quanto aos cuidados com a saúde do homem foram destaques no “Novembro
Azul”, no auditório da administração do Lago Norte.


Reflorestamento na Cachoeira do Urubu

No Lago Norte, o mutirão de plantio da Virada do Cerrado ocorreu no dia 21 de novembro na Cachoeira Núcleo
Rural Córrego do Urubu, ponto de turismo e de grande beleza natural. A ação contou com o apoio da administração do Lago
Norte que se uniu aos moradores e frequentadores da área para reflorestar o local. Os índios do Xingu que estavam em
Brasília, ajudaram no plantio.

 Em parceria com o Movimento Ocupe o Lago a administração realizou o Plantio do Bosque do Atleta
A revitalização do Bosque do Atleta é uma iniciativa que ocorre na época das chuvas para recuperar áreas
degradadas na orla do Lago Paranoá. O plantio na QL 13, conhecida como a Quebra da Treze, ocorreu no dia 22 de novembro.
Além da recuperação ambiental e florestal, o projeto tem o objetivo de estimular a consciência ambiental de todos os
envolvidos: atletas, comunidade, apoiadores e frequentadores do local, a partir do plantio de mudas nativas do Cerrado.
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 Em parceria com a Adasa e outros colaboradores foi realizada a Semana Lago Limpo

 Audiência pública discute a democratização do uso da água do Lago Paranoá
No dia 28 de março no Parque das Garças/Lago Norte, foi realizada audiência pública sobre o tema "Água é
vida: vamos cuidar? Definindo o futuro do Lago Paranoá". A proposta serviu para discutir com a comunidade a democratização
do acesso ao Lago Paranoá e outros assuntos ligados à questão da água. A audiência contou com plantio de mudas nativas do
cerrado, palestras educativas e oficinas ambientais.

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
-

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
35
28
62

Total
35
28
62

Alvará de Construção
Setor
Residencial unifamiliar
Comercial
Total Expedido

Quantidade
21
01
22

Área ( m²)
9200
160
9360

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Comercial

Quantidade
23
02

Área ( m²)
9800
16600
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Área ( m²)
26400

Quantidade
25

Total Expedido

Topografia
Especificação

Área/m2

Quantidade

Elaboração de Croquis de Cadastro

17.381

45

Levantamento para Carta de Habite-se

30.695

83

Levantamento Planialtimétrico

15.000

05

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
2
640,0

Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
1
191,0

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
1
6,0

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
4
837,0

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade

Nº de Boxes

Localização

02

23

- Feira Agroecológica do Lago Norte; - Feira do Colorado

Feiras Livres

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação

Quantidade

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

05

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Vistorias realizadas

Quantidade
60

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No ano de 2015, apesar dos grandes problemas enfrentados pelo Governo do Distrito Federal, tais como: falta
de material, orçamento restrito e número de servidores insuficientes, a Administração Regional do Lago Norte realizou ações
importantes, buscando sempre atender o interesse da comunidade, apoiando diversos eventos culturais e educacionais,
levando a integração entre os seus moradores, crianças, adultos e idosos, além dos atendimentos de rotina tais como:
operação tapa-buraco, roçagem, entre outros, sempre contando com a parceria dos órgãos do Governo do Distrito Federal e
das empresas parceiras, o que pode ser considerado positivo tanto para o governo quanto para a sociedade.
O espaço físico continua sendo uma questão da maior importância e urgência. Esta Unidade Administrativa
ocupa um imóvel locado e que cada vez mais vem sofrendo com a falta de uma sede própria.
Do orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2015, a Administração Regional conseguiu utilizar 98%
do recurso.
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20.19. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA– RA XIX - UO: 28.121

A Região Administrativa de Candangolândia, criada pela Lei nº 658 de 27/01/1994, Órgão da Administração
Direta, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 33.583 de 16/03/2012. Tem
como objetivo representar o Governo do Distrito Federal na área de sua jurisdição, visando implementar as ações de Governo
em benefício da coletividade, atendendo aos anseios e necessidades da comunidade local na busca de melhor qualidade de
vida.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, que fixou a estrutura administrativa do
Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

1

3

-

2

6

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

3

-

5

-

8

Requisitados

Órgãos do GDF

3

3

1

3

10

Estagiários

-

11

-

7

18

Terceirizados (FUNAP)

-

10

-

-

10

Subtotal (Força de Trabalho)

-

-

-

-

52

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

7

27

6

12

52

Outros

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Não foi possível sua execução ao longo do exercício tendo em vista o replanejamento de ações ao longo do
exercício.
Porém, podemos descrever algumas atividades realizadas:
Copa Candangolândia
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Diante de um país em que os problemas sociais são a principal preocupação dos governantes, temos o dever
moral e ético de exercermos a Responsabilidade Social, principalmente no que tange à democratização do acesso ao esporte e
ao lazer para a infância e a adolescência.
Tendo como objetivo principal, a Responsabilidade Social e a importância do esporte como meio de inserção
social, a Copa Candanga já se encontra na sua 15ª edição.
São mil atletas divididos em 7 categorias participarão do Campeonato. Ginásios cheios para acompanharem as
partidas. Familiares e torcida organizada apoiando suas equipes.
Vários são os motivos que tornam a Copa Candanga de Futsal um evento ímpar, devendo ressaltar um dentre
tantos o de proporcionar o reencontro de amigos e familiares

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
exercício.

Não foi possível sua execução ao longo do exercício tendo em vista o replanejamento de ações ao longo do
Porém houve a execução de algumas ações de serviços de manutenção e recuperação:

No que se refere às ações de desenvolvimento urbano, a Administração Regional executou diversos serviços
manutenção, os quais contribuíram para a qualidade de vida dos moradores.
Há muito tempo havia algumas demandas solicitadas pela comunidade, e execução das mesmas contribuiu para
melhorar a organização do espaço público, facilitando a circulação de todos.
A pavimentação asfáltica trouxe qualidade e melhoria, além de facilitar o acesso de quem utiliza esses espaços.
A manutenção de ”bocas de lobo” faz o escoamento da água, evitando alagamento de pistas e residências dos
moradores.
Cabe detalhar ainda:
- Limpeza e recolhimento de entulho em diversas ruas e avenidas da região.
- Implantação de pavimentação asfáltica e meios fios, setor leste quadra. 07 conjunto 1/3, quadra 04conjunto
11/12 e quadra 05 conjunto9/15.
- Manutenção de calçadas e rampas de acessibilidade e via marginal estrutural
- Manutenção dos espaços e prédios próprios;
- Novas instalações da 2ª Companhia Operacional do 25º Batalhão da PM, na EQ 3/5 da Candangolândia. A
Companhia funcionará 24 horas e terá efetivo de 65 militares.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5955 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINSTRAÇÃO
REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
5956 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADECANDANGOLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
30.690
30.690

LIQUIDADO
30.690

0

12.860

12.860

12.860

0
0

17.830
30.690

17.830
30.690

17.830
30.690

Os com recursos deste Programa foram realizados atividades em homenagem ao Dia das Crianças e em
comemoração ao Aniversário da Cidade, com um público presente de aproximadamente 4.600 pessoas.
Aniversário da Candangolândia
A Candangolândia foi um povoado que teve origem com o início da construção da Nova Capital Brasileira. Para
celebrar a conquista e o desenvolvimento da região, a Administração Regional prepara todos os anos uma extensa
programação sociocultural durante todo o mês de novembro, para homenagear os pioneiros, comemorar e resgatar a história da
região.
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Em Cerimônia orquestrada pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros do DF, a população da
Candangolândia comemorou, na manhã da terça-feira (03), na Praça dos Estados, o 59º aniversário da cidade.
Para abrilhantar ainda mais a ocasião e se deliciar com o bolo da festa, compareceram ao local, crianças de
escolas públicas e privadas da região.
Na ocasião foram trocadas todas as bandeiras da Praça dos Estados. Houve atividades culturais, esportivas e
de lazer para toda a comunidade durante todo o mês.

As comemorações começaram no dia 3, com a troca das bandeiras e o momento cívico com alunos da rede
pública e banda do Corpo de Bombeiros Militares do DF na Praça dos Estados.
Logo após, houve o corte do bolo de aniversário.No dia 9, houve um plantio de 59 mudas nativas do cerrado no
Parque Ecológico alusivo à comemoração do aniversário, com a presença de alunos e pioneiros da cidade.
Já nos dias 13 e 14, aconteceu a 3ª Edição da Feira do Artesanato, a “Candango Arte”, na Praça dos Estados,
com apresentação de diversas bandas, cantores e poetas no palco de shows.
A programação de aniversário contou ainda com a 1ª Mostra de Cinema “Cine Pipoca Brasil”, exposição de
carros antigos, campeonato nacional de karatê, batizado de capoeira, entre outras atrações que estão programadas para todo o
mês de novembro.
A 1ª Mostra de Cinema “Cine Pipoca Brasil” teve em sua lista 70 filmes brasileiros que foram exibidos para a
comunidade.
Festival do Dia das Crianças;
A Administração Regional da Candangolândia todo ano prepara uma tarde divertida para celebrar o Dia das
Crianças com a comunidade local.
Este órgão corrobora com o entendimento de que assim como ter acesso a uma boa alimentação, a uma
educação de qualidade e a um atendimento médico adequado, direitos defendidos por lei e reconhecidos como primordiais, o
brincar também precisa ser visto como um direito essencial ao desenvolvimento infantil.
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Feira do Artesanato — Candangoarte
A Candangoarte é parte do calendário cultural da região administrativa e além da exposição de trabalhos
artesanais, há apresentação de bandas, músicos, poetas, palhaços, peças teatrais e outras manifestações artísticas e culturais
locais, com uma diversificada opção de barracas gastronômicas.
O evento reuniu artesanatos com identidade local, incrementando a produção e promovendo a diversidade dos
produtos. O público encontrou objetos artísticos exclusivos e personalizados, peças elaboradas e diferenciadas.
A feira tem como objetivo fomentar a atividade artesanal e ampliar os postos de venda dos produtos na cidade,
incentivando e valorizando os profissionais, promovendo o artesanato local.
O Projeto CandangoArte promove a difusão do artesanato e busca a gestão da atividade econômica da família.
Com isto, os artesãos estão aprendendo a comandar seus negócios e conquistar seu espaço no mercado.

Carteirinha do Artesão

A Administração Regional da Candangolândia junto com a Secretaria de Turismo do DF entregou carteirinhas
para os artesãos da Candangolândia. Com a carteirinha os artesãos da região poderão participar de feiras por todo o Brasil,
além de regularizar os profissionais do artesanato.
O evento aconteceu no Galpão Multiuso da Candangolândia.
A confecção das carteirinhas se deu por meio de uma parceria da administração regional e da Setur, que
realizaram o mutirão das carteirinhas na cidade. Na ocasião, agentes da Seturreceberam os artesãos para mostrar seus
trabalhos e o empoderamento da profissão.
A descoberta de tantos artesãos donos de diversificadas técnicas na região fez com que a cidade criasse sua
própria feira de artesanato que acontece mensalmente no estacionamento do Salão Comunitário da ccdade.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8490 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCANDANGOLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
78.072
78.072
64.317
0
0

78.072
78.072

78.072
78.072

64.317
64.317

A Administração da Candangolandia contratou, por meio deste programa, 10 reeducandos, priorizando sua
capacidade de aptidão, tendo como metas os seguintes princípios: restaurar a dignidade humana; elevar a auto-estima;
Qualificar e capacitar profissionalmente; Despertar o interesse pela atividade lícita, entre outros.
Este trabalho externo (extramuros) concedido aos mesmos, constitui importante passo para a sua (re)inserção
no mercado de trabalho.
Atividades Desenvolvidas pelos reeducandos no âmbito desta RA: prestação de serviços de
marcenaria/carpintaria; serviços de serralheria recuperação de móveis; manutenção de veículos pintura em geral, hidráulica e
elétrica; realização de operação tapa-buraco; manutenção e desobstrução de bocas de lobo; plantação de mudas diversas;
manutenção e recuperação de calçadas; manutenção e reforma de equipamentos públicos; manutenção e capina/rastelagem
remoção de entulhos; roçagem manual; serviços de roçagem mecânica; serviços de coperagem.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8888 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALCANDANGOLÂNDIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9694 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9771 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
1.937.862
1.927.148
1.927.148
0
0

1.937.862
107.950

1.927.148
74.293

1.927.148
74.293

0
0

107.950
230.422

74.293
208.425

74.293
206.713

0
0

230.422
2.276.234

208.425
2.209.866

206.713
2.208.155

Foi executado neste Programa, pagamento da folha de servidores ativos, concedidos benefícios assistenciais,
tais como, auxílios creche/pré-escola, transporte e alimentação.
Acrescentam-se, ainda, despesas com aquisição de materiais de consumo, como a manutenção de serviços
essenciais.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unid.de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
m³
m²
m²

Quantidade
30
240
25
40
14400
5400
1.500.000
1.500.00
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1233

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA XIX Candangolândia

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Artes Plásticas
Eventos culturais

Outros eventos

Quantidade
Exposição fotográfica Ensino sobre o Tempo
1º Encontro de artesões;
1º Feira de artesanato - (evento em 02 dias)
2º Feira de artesanato - (evento em 02 dias).
Plantio de mudas no Jardim do Cerrado
Feijoada pelo Dia do Gari
Oficina de capacitação - (01 mês de curso do SEBRAE)
Oficina de elaboração de projeto (curso em 02 dias
Oficina de elaboração de portfólio e captação de recursos - (curso em 02 dias);
Oficina de Serigrafia
Oficina de Elaboração de roteiro para cinema (curso em 01 dia).

Público presente
1000
300 pessoas
1000 pessoas
1000 pessoas
200 pessoas
300 pessoas
200 pessoas
100 pessoas
100 pessoas
100 pessoas
100 pessoas

Implementação do Programa de Contratações Públicas Sustentáveis – CPS
A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são temas que vêm ganhando destaque na agenda política
da Administração Pública ao longo dos últimos anos. Diante dessa nova realidade, o setor público está mais consciente sobre a
relevância do seu papel indutor de transformações estruturais nos setores produtivos e de consumo sustentáveis.
Nessa linha, esta Administração Regional por meio das contratações públicas sustentáveis vêm
desempenhando papel fundamental na implementação das políticas públicas de sustentabilidade. O poder de compra do
Estado passa a ser um instrumento de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento econômico e social.
Consoante com esse contexto de valorização das compras governamentais, como meio indutor de
desenvolvimento sustentável, temos buscado promover, por meio diferentes ações, o programa de Contratações Públicas
Sustentáveis – CPS, levando à comunidade local, a preocupação permanente com o meio ambiente.
De Olho na Coleta
Projeto de coleta seletiva em parceira com o SLU.
Foram realizadas reuniões com a comunidade da região para uma conversa sobre a fiscalização da coleta
convencional (lixo domiciliar).
A idéia principal é que o cidadão fique atento ao cronograma da coleta convencional, estabelecida pelo SLU.
Com isso o morador começou a observar os horários de coleta nas regiões administrativas.
Quando um caminhão não passa, o cidadão é orientado a recolher os resíduos de volta para casa, a fim de
evitar a presença de vetores e, em seguida, solicitamos que este entre em contato, pois p objetivo primordial é fazer com que o
cada um entenda que é responsável pelo lixo que produz.
Plantio de Mudas no Jardim do Cerrado
A implantação do Museu da Educação-MUDE. A proposta do Museu da Educação é preservar a história da
educação de Brasília e do Distrito Federal, por meio de exposições, vídeos e outras mídias, bem como recuperar, a partir
do Jardim do Cerrado, a flora da região, valorizando os recursos naturais e possibilitando à comunidade, professores e
estudantes participarem de atividades educativas e patrimoniais que levem a reconhecer a vegetação do Bioma Cerrado.
A Administração Regional da Candangolândia junto com o Museu da Educação do Distrito Federal, como ponta
pé inicial, realizou um plantio de 180 mudas de árvores nativas do cerrado no Parque Ecológico e Vivencial da Candangolândia.
A área cedida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Ibram, à Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, será as instalações que abrigará o Museu da Educação - MUDE.
O plantio é parte do Programa de Compensação Ambiental do IBRAM/DF e foi realizado em parceria com a
NOVACAP, que fornecerá o total de 2460 mudas. Sendo nesse primeiro momento plantadas 180 mudas na área degradada,
que receberá espécies nativas, como Ipê amarelo; Ipê verde; Ipê branco; Ipê roxo; Jequitibá; Pau Rosa; Cagaita; Sucupira Preta
e Sucupira Branca.
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Ensaio sobre o Tempo

Oficina de Serigrafia

Dia Com Garis

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Eventos esportivos
Outros

Quantidade
Festa pelo Dia do Idoso
Batizado de capoeira;
Copa candanga
Salão Comunitário: 17 atividades semanalmente
Campo sintético do Bosque: 23 atividades semanalmente
Galpão da Administração: 16 atividades semanalmente
Ginásio de Esportes: 16 atividades semanalmente
Praça dos Estados: 10 atividades por ano
Quadra Coberta: 22 atividades semanalmente
Campo Sintético da Entrada da Cidade: 24 atividades
semanalmente

Público presente
200 pessoas
200 pessoas
1000 pessoas
Público estimado em todos os eventos: 3400 pessoas
-
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
06
-

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
03
-

Total
09
13
22

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
09
-

Residencial unifamiliar
Total Expedido

Área ( m²)
09

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Total Expedido

Quantidade
02
02

Área ( m²)
-

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
-

Habitação Unifamiliar
Levantamento de Definições

Quantidade
06
05
06
06

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Permanentes

Quantidade
01

Nº de Boxes
95

Localização
Qd 01 Cj MI lote 04 - Candangolândia.

Aos sábados o salão da feira recebe a feira itinerante da Ceasa

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
03 bancas
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Tendo em vista a situação econômico-financeira do Governo do Distrito Federal, muitas atividades foram
replanejadas em busca de um maior equilíbrio das contas públicas.
Assim, foram encontrados alguns empecilhos de ordem jurídica, econômica e administrativa, que dificultaram a
gestão, deixando de atender de modo satisfatório, as demandas dos moradores;
Principais dificuldades e/ou problemas encontrados, que interferiram na execução dos programas de governo:
– Falta de máquinas e equipamentos suficientes para efetuar os serviços simples de manutenção diária, como
roçagem mecânica, retirada e poda de árvores, operação tapa buraco, drenagem pluvial, terraplanagem, entre outros.
– Dependência de outros órgãos, que prestam serviços a todo o Distrito Federal, por falta de contratos de
execução;
– Frota de carros oficiais insuficiente para atender as demandas diárias, dos diversos setores desta
Administração;
– Indisponibilidade de recursos orçamentários para executar algumas das principais obras e demandas
oriundas da comunidade;
– Inexistência de contrato de mão de obra qualificada para execução de serviços de manutenção da
infraestrutura urbana;
Apesar de todas essas dificuldades e problemas relacionados, esta Administração trabalhou de forma efetiva
para o cumprimento de sua missão institucional na promoção de melhor qualidade de vida à comunidade local, com projetos e
ações voltadas para preservação do meio ambiente, idosos, crianças e adolescentes e pessoas em risco social.
Além desses serviços realizados esta Administração também fez inúmeras gestões junto a outros órgãos do
Governo, com o objetivo de atender as demandas da comunidade, contando assim com a contribuição de vários deles, na
realização de serviços e obras de grande vulto.
Expectativas:
I - Implementação do Planejamento Estratégico
Para que esta Administração possa alcançar excelência no atendimento ao público, temos como expectativa
primordial, a implantação do Plano Estratégico para nortear as ações desta RA.
II - Plano Anual de Compras e Licitações
Tendo como objetivo principal a ampliação do atendimento à comunidade e a melhoria da qualidade dos
serviços a ela ofertados, é essencial a qualidade e produtividade do gasto.
Esta demanda surgiu para atender a necessidade de possuirmos uma ferramenta de gestão com capacidade de
identificação de demandas para cada exercício, o mapeamento dos processos críticos e prioritários e a sua respectiva
distribuição.
Com isso, buscamos aproximar as áreas demandantes e os setores de compras imprimindo eficiência ao
atendimento por bens e serviços para a realização de políticas públicas na promoção do uso dos recursos públicos com
máxima eficiência.
A. Plano de Gestão de Logística Sustentável-Programa A3P
A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P é hoje a principal ação para estabelecimento de um novo
padrão de responsabilidade nas atividades meio da gestão pública.
A A3P foi concebida com o objetivo principal de estimular os gestores públicos a incorporarem princípios e
critérios socioambientais em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos
institucionais por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão adequada dos resíduos.
No último ano, a A3P tem promovido diversas ações voltadas para a educação ambiental integrada às políticas
e programas socioambientais, contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis.
Assim, temos como finalidade promover a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração
Regional e na comunidade local.
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20.20. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS– RA XX - UO: 28.122.

A Administração Regional de Águas Claras, criada pela Lei nº 3.153 de 06/05/2003, é um órgão da
Administração Direta, anteriormente coordenada e supervisionada pela Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, tendo
por competências representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa de Águas Claras, bem como,
coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, que fixou a estrutura administrativa do
Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Efetivos (Quadro do GDF)

8

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

23

Requisitados

Órgãos do GDF
Estagiários
Terceirizados (FUNAP)

Outros

Total

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

21

1

10

40

0

29

0

52

1

1

2

0

4

0

3

0

0

3

0

0

0

4

4

Subtotal (Força de Trabalho)

103

(-) Cedidos para outros órgãos

0

1

0

1

2

Total Geral

32

25

32

13

101

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
2805 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE
ACADEMIA AO AR LIVRE PARA P´RATICA DE CALISTENIA- ÁGUAS
CLARAS
5106 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE
INFRAESTRURTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ENA
RA DE ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS, AREAL E ADE- ÁGUAS CLARAS
5467 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ESTRUTURAÇÃO DA
PRAÇA 01 DA QS 11 DI AREAL- ÁGUAS CLARAS
5848 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE
OBRAS EM AGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS
9891 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA UTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
3.750.072
3.750.072
350.072
0

60.418

60.418

60.418

0

2.500.000

2.500.000

0

0

400.000

400.000

0

0

500.000

500.000

0

0
0
0

289.654
0
3.750.072

289.654
0
3.750.072

289.654
0
350.072

– Obra de construção de academia ao ar livre para prática de calistenia no Parque Ecológico de Águas Claras,
piso concreto 120,00 m2, construção de passeio 15,00 m2 e fornecimento e instalação de equipamentos de calistenia. 1º Termo
Aditivo ao contrato referente a mais 65m2 de piso concreto, 17 m2 construção de passeio e 300 m2 de plantio de grama. Obra
concluída. Processo nº 300.000.290/2015.
– Descentralização de crédito para a NOVACAP, por meio das Portarias Conjuntas nº s 02, 04 e 05/2015,
publicada nos DODF nº 234, 248 e 250, respectivamente.
– Descentralização de crédito para a NOVACAP, por meio da Portaria Conjunta nº 03/2015, publicada no
DODF nº 237.
– Pagamento referente às obras de exercício anterior executadas (construção da sede da diretoria de obra;
fornecimento e instalação de alambrados; demolição e construção de guarita na Residência Oficial e construção de pista de
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skate) conforme publicação no DODF nº 111, de 11/06/2015, DODF nº 118, de 22/06/2015, DODF nº 201, de 19/10/2015.
Processos. nºs 300.000.240/2013, 300.000.537/2013; 300.000.590/2013 e 300.000.314/2012.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
9544 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM
ARNIQUEIRA- ÁGUAS CLARAS
TOTAL DO PROGRAMA 6209

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
495.181
495.181
0
0
0

495.181
495.181

495.181
495.181

0
0

A ampliação da rede de iluminação foi empenhada no exercício de 2015 e será a executada no exercício de 2016.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8489 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS
CLARAS
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
50.000
50.000
43.277
0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

43.277
43.277

Contratação de sentenciados por meio da FUNAP, onde foram assistidos 04 sentenciados. Processo nº
300.000.268/2013.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
5798 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONALÁGUAS CLARAS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8885 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALÁGUAS CLARAS
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9691 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9768 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
1.465
1.465
1.465
0
0

1.465
7.658.008

1.465
7.537.937

1.465
7.537.937

0
0

7.658.008
451.900

7.537.937
440.834

7.537.937
440.834

0
0

451.900
1.112.119

440.834
1.112.119

440.834
1.000.064

0
0

1.112.119
9.223.492

1.112.119
9.092.355

1.000.064
8.980.300

Capacitação de uma servidora em pós-graduação em Gestão Pública. Processo nº 300.000.210/2014.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Serviços de roçagem mecânica

Unidade de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
m²
m³
Unid.
m²
m²

Quantidade
451,76
1,00
40,00
36,00
60,00
29.200,00
2.788,00
36,00
14.518,00
112.000,00
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade
1
24
1
10

Cinema
Música
Artes Plásticas
Eventos culturais

Público presente
200
2.500
150
4.950

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Eventos esportivos

Quantidade
8

Público presente
2.600

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços.
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
264
46
310

Provisório
5
5

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
269
46
315

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
2,00
2
7

Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva
Comercial

Área ( m²)
487,98
519,68
4802,15

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Comercial

Quantidade
12
6

Área ( m²)
230.293,17
2.176,97

Topografia
Especificação
Levantamento de Definições

Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
46.852,71
214.964,01

Quantidade
24
1
47

Junta Regional do Serviço Militar
Especificação

Quantidade
Alistamentos efetuados
58
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
61
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
109
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
01
2ª Via CI-Certificado de Incorporação
00
Atestado de desobrigação
03
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo
01
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
07
Transferência de domicílio
182
Averbações de certificado de alistamento
30
Outros
Observação: Junta de Serviço Militar da Administração Regional de Águas Claras teve suas atividades iniciadas no dia 27 de julho de 2015. Sua área de
atuação compreende Águas Claras, Arniqueira, Areal, Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) e Vicente Pires.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Realizamos algumas obras de urbanização em parceria com a NOVACAP e construtoras privadas, como
recapeamento de vias, instalação de meios-fios, construção e reforma de praças, construção de equipamento público no
Parque Ecológico de Águas Claras, ainda em parceria com o Procon/DF foi feita a reforma nas instalações da Biblioteca Pública
de Águas Claras.No mês de maio foi comemorado o aniversário da cidade e com o apoio da comunidade e dos empresários
locais, sem ônus para os cofres públicos, foram realizados diversos eventos culturais durante todo o mês. Contudo, outros
projetos não puderam ser executados em virtude dos recursos escassos.
Uma questão de extrema importância, conforme já informado nos relatórios dos anos anteriores, é a falta de
publicação da poligonal desta RA-XX, definindo os limites de sua abrangência, o que dificulta o planejamento de novas obras
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para a cidade. Outro limitador é a falta de regularização do Setor Habitacional Arniqueira, o que inviabiliza a emissão de
documentos como alvarás, aprovação, licenciamento, bem como a realização de obras de infraestrutura pública no local.
Complementamos que a Região Administrativa de Águas Claras existe há 12 anos, no entanto, ainda possui
carências na área de saúde, educação, infraestrutura, segurança, mobilidade urbana e de legalização de área.
Atualmente existe somente um posto de saúde e uma clínica da família no Areal, contudo há grande demanda
por um posto de vacinação na área vertical. Em relação à educação tivemos uma evolução esse ano com a inauguração de 3
creches, sendo duas no Areal e uma em Águas Claras vertical, entretanto a população demanda a construção de escolas
públicas na área vertical.
A mobilidade urbana continua sendo a questão mais exigida pela população, pois existem vários trechos da
cidade sem calçadas, acessibilidade e ciclovia.
Por fim no âmbito da segurança, há necessidade de uma delegacia na área vertical, considerando uma
população atual de 73.586 pessoas.*
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20.21. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – RA XXI- UO: 28.123
A Administração Regional de Riacho Fundo II - RAXXI foi criada por força da lei nº 3.153 de 06/05/2003, é um
Órgão da Administração Direta, que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Está previsto na Lei Orgânica do
Distrito Federal que cada Região Administrativa do Distrito Federal terá um Conselho de Representantes Comunitários, com
funções consultivas e fiscalizadoras, na forma da Lei e a sua criação ou extinção somente ocorrerá mediante lei aprovada pela
maioria absoluta dos Deputados Distritais.
A Administração Regional de Riacho Fundo II anteriormente vinculada à Casa Civil da Governadoria do Distrito
Federal tem por competência representar o Governador do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa XXI, assim
como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da
supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrentes.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
Suas competências e atribuições das suas Unidades estão fundamentadas no Decreto nº 16.247, de 29 de
dezembro de 1994, que aprova o regimento interno das Administrações Regionais e cumprir-se-ão através do planejamento da
supervisão, do contrato, da fiscalização especifica e da execução direta das atividades delas decorrentes.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

04

-

01

05

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

25

-

25

-

50

Requisitados

02

02

01

03

08

Estagiários

-

-

-

02

02

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

05

05

Jovens Candangos

-

10

-

04

14

Subtotal (Força de Trabalho)

27

16

26

15

84

(-) Cedidos para outros órgãos

01

-

-

-

01

Total Geral

26

16

26

15

83

Outros

Órgãos do GDF

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5959 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RIACHO FUNDO II
4090 - APOIO A EVENTOS
5988 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOSRIACHO FUNDO II
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
15.051
15.051
15.051

0

15.051

15.051

15.051

0

200.000

84.314

0

0

200.000

84.314

0

0

215.051

99.365

15.051

Houve aquisições de materiais esportivos para realizar campeonatos de voleibol (bolas, antena para vôlei,
redes, saco para armazenar bolas, conjunto de uniformes, e elástico extensor), com o objetivo de fomentar o esporte na
comunidade local através da modalidade de voleibol, propiciando às crianças, adolescentes e jovens, atividades esportivas de
cunho social:
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Realização do evento “Projeto Geração Vôlei” em 10/05/2015 para 100 pessoas, com o objetivo de implementar
a prática de esportes na cidade.
 Realização do Circuito Brasiliense de Vôlei de Praia de 05 a 06/06/2015 para 600 pessoas nos três dias de
evento e também a III Rodada do Boxe Brasiliense, em 14/06/2015, para 400 pessoas.
Foram apoiados também outros eventos esportivos, tais como: II Etapa Copa DRIFIT, dias 26 e 27/12/2016 para
600 pessoas; Copa Interquadra e Copa Condomínio dia 12/12/2015 para 600 pessoas.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS
TOTAL DO PROGRAMA 6207

DOTAÇÃO INICIAL
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
5868 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA RA DO RIACHO
FUNDO II- RIACHO FUNDO II
5872 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RIACHO FUNDO
II
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
TOTAL DO PROGRAMA 6208

0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
332.627
216.939
0

0

300.000

191.962

0

0

32.627

24.977

0

0
0

0
332.627

0
216.939

0
0

Realizações:
 Instalação de 119 Braços de Rede Aérea Pesado (2853x60mm); 06 Postes de Concreto Circular de 16
metros.
 Contratação de Empresa Especializada para realizar manutenção no sistema elétrico de Iluminação nas
Quadras Esportivas.
 Instalação de 27 Braços de Rede Aérea Pesado (2853x60mm) com luminária e lâmpada VSAP 150 W.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5958 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RIACHO FUNDO II
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
TOTAL DO PROGRAMA 6219

de evento.

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
104.772
104.772
104.772

0

104.772

104.772

104.772

0
0

0
104.772

0
104.772

0
104.772

– Realização do 20º Aniversário do Riacho Fundo II de 21 a 24/05/2015 para 4.000 pessoas nos quatro dias

– Realização do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas de 07 a 09/08/2015 para 15.000 pessoas nos
três dias de evento.
A Administração Regional do Riacho Fundo II promoveu um grande incentivo à cultura de forma a beneficiar a
comunidade, com a realização de vários eventos culturais, valorizando e desenvolvendo a cultura local, de modo a contribuir
para a cultura brasileira.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8491 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO II
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
88.325
88.325
83.895

0

88.325

88.325

83.895

0

88.325

88.325

83.895

Com o contrato firmado entre a Administração Regional do Riacho Fundo II e a FUNAP – Fundação de Amparo
ao Trabalhador Preso, foram assistidos de 03 à 07 sentenciados, cujo objetivo é a prestação de serviços inerentes à
manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas e na manutenção e preservação dos prédios e próprios desta RAXXI, cujo
resultado alcançado foi a melhoria da qualidade de vida da população do Riacho Fundo II.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
Ação/Subtítulo

0
0
0

Despesa
Autorizada
0
0
3.074.555

0

Dotação Inicial

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8886 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO II
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9692 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RIACHO FUNDO II
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9769 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II
TOTAL DO PROGRAMA 6003

Empenhado

Liquidado

0
0
3.000.072

0
0
3.000.072

3.074.555

3.000.072

3.000.072

0

272.850

254.037

254.037

0

272.850

254.037

254.037

0

213.290

213.290

197.148

0

213.290

213.290

197.148

0

3.560.695

3.467.399

3.451.258

Foram adquiridos materiais para a manutenção de bens imóveis e móveis, materiais de expediente, assinatura
de periódicos, serviços de manutenção dos próprios, como as despesas com o consumo de água e serviços de esgoto,
despesas de consumo de energia elétrica serviço de telefonia fixa além de outros serviços indispensáveis para a manutenção e
funcionamento da Administração.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unidade de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Quantidade
300
80
20
15
12
2.000
5.000
800
2000
2000
3000
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Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
10
02
20
70
18
10
100
15
05
20
15
-

Ações Culturais
Educação e Cultura
Quantidade

Público presente

Música

Setor

06

1200

Dança

06

1200

Literatura

01

100

Eventos culturais

07

1400

Outros eventos

02

300

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade
12
-

Lazer
Eventos esportivos
Outros

Público presente
1500
1200
-

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
-

Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
48
21
69

Total
48
21
69

Alvará de Construção
Setor

Quantidade

Área ( m²)

Residencial unifamiliar

26

66.785,82

Habitação Coletiva

03

15.691,53

Industrial

-

-

Comercial

01

1.710,12

Total Expedido

30

84.187,47

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Total Expedido

Quantidade
197
197

Área ( m²)
204.098,33
204.098,33
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Topografia
Especificação
Habitação Unifamiliar
Outras
Levantamento de
Definições

Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
66.785,82
17.401,65

Quantidade
26
4

204.098,33

24

204.098,33

24

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
01
111,50
-

Característica do Uso
Restrito

Residencial
Outros

Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
-

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
-

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
01
111,50
-

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
01
01

Feiras Livres
Feiras Permanentes
Especificações

Nº de Boxes
15
61

Localização
AE QS 16
AE QN 10/15

Quantidade
02

Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
02
-

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário

(m2)

Estradas recuperadas

Quantidade
04

Vistoria realizadas

02

Propriedades rurais

100

Associações

08

Cooperativas

48

Visitas e reuniões

186

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)

600

Junta Regional do Serviço Militar
A Junta de Serviço Militar do Riacho Fundo II, por estar em andamento a construção das instalações físicas, e
em acordo às orientações técnicas (NT03-DSM), toda demanda do alistamento militar obrigatório da RA XXI está,
provisoriamente, sendo direcionada para Administração do Riacho Fundo I, pois desmembrar tais dados causaria duplicidade
de informações.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Em 2015, a RA do Riacho Fundo II encontrou dificuldades principalmente por falta de maquinários como
caminhões e tratores, dificultando o atendimento às demandas da população e restrições orçamentárias dificultando a
realização das obras de realização da Administração Regional.
Para 2016, espera-se que esta Administração Regional do Riacho Fundo II/RA XXI seja fortalecida com
recursos tecnológicos, humanos, materiais e principalmente de infraestrutura urbana, considerando o crescimento demográfico
desta RA, oriundo da entrega das unidades habitacionais do Programa Morar Bem. E que também não haja bloqueio no
orçamento para que os Contratos possam ser executados na sua totalidade, de forma que os serviços sejam prestados com
excelência, eficiência e economicidade e esta Administração Regional possa cumprir sua missão institucional de atender bem a
Comunidade.
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20.22. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL– RA XXII- UO: 28.124

A Administração Regional do Sudoeste/ Octogonal, Órgão de Administração Direta regionalizada, anteriormente
vinculada à Casa Civil, de acordo com o Decreto nº. 33.583, de 16/03/2012, tem por competência representar o Governo do
Distrito Federal no âmbito de respectiva Região Administrativa, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público
em sua jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, a Administração Regionais passou a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

04

02

02

08

10

-

18

-

28

08

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)

Atividade-Fim

-

03

-

11

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

01

01

02

18

04

24

03

49

Órgãos do GDF
Requisitados

Outros

Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5965
- REALIZAÇÃO
DE EVENTOS-ESPORTIVOS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

0

0

EMPENHADO LIQUIDADO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

TOTAL DO PROGRAMA 6206
Obs.: Recursos cancelados

Eventos esportivos: Durante o ano de 2015, a administração regional fomentou a participação comunitária no
esporte, com a equipe de Futsal Sudoeste/Octogonal na Copa Brasília de Futsal (realizada pelo Sesc e Rede Globo) que
conseguiu patrocínios, por conta própria, de empresários do Sudoeste para disputar a competição. Houve ainda a participação
nos jogos abertos de Brasília, realizado pela Secretaria de esportes, nas modalidades futsal feminino e masculino, natação e
judô.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

0

0

0

0

9908 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRA DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
SUDOESTE - RA XXII- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

9909 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS COM RAMPA DE
ACESSIBILIDADE- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

9910 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃOADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

8508 - MANUTENÇÃO
AJARDINADAS

0

17.000

0

0

DE

ÁREAS

URBANIZADAS

EMPENHADO LIQUIDADO

E
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AÇÃO/SUBTÍTULO
9178 - MANUTENÇÃO DE
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO
SUDOESTE/OCTOGONAL

ÁREAS

URBANIZADAS E
REGIONAL-

TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

0

17.000

0

0

0

17.000

0

0

Obs.: A manutenção de áreas urbanas e ajardinadas, na medida do possível, foi realizada em parceria com
outros órgãos do Governo de Brasília

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Execução Orçamentária e Financeira
DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO/SUBTÍTULO

0

0

EMPENHADO LIQUIDADO
0

0

6960 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6209

0

0

0

0

Obs.: Recursos foram cancelados.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5963 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL
5964 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA
1.119

EMPENHADO LIQUIDADO
1.119
1.119

0

1.119

1.119

1.119

0
0

0
1.119

0
1.119

0
1.119

Obs.: Os recursos foram utilizados na instalação de ponto de Energia elétrica da CEB no evento do aniversário
da cidade, devido à ausência de cabeamento no interior do Parque do Bosque do Sudoeste
O evento do aniversário da cidade teve como único empenho financeiro a utilização de ponto de Energia elétrica
da Ceb, devido à ausência de cabeamento no interior do Parque do Bosque do Sudoeste, inviabilizando a utilização de som e
iluminação caso não fosse contratado.
Na infra-estrutura da festa foram utilizados bens próprios desta administração, da regional do Cruzeiro e
cedidos pela Secretaria de Agricultura do DF, tais como tendas, caixas de som, microfone, extensões, além de pessoal e
veículos.
De outros órgãos vieram as atrações como banda militar, samuzinho, previsão do tempo, caminhão prev-fogo,
bombeiro nas quadras, escada magirus e carreta do Detran (Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal, Instituto
de Meteorologia – Inmet, Ibama, Detran e SAMU-DF), todos sem custo para a Administração Regional.
No campo das atrações houve ainda apresentação de contação de histórias infantis e pinturas de rosto, por
meio da disponibilização de artista do FAC – Fundo de apoio à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.
Outros eventos realizados pela administração foram a Festa Junina do Sudoeste/Octogonal e Virada sustentável
do Cerrado. O primeiro contou com apresentação de barraquinhas e quadrilhas comunitárias e o segundo com apresentação de
dança espanhola por crianças, além de atrações disponibilizadas pela Secretaria de Meio ambiente, idealizadora do evento.
O apoio aos eventos comunitários culturais Música por um pulso, Chorinho na Praça Esaú de Carvalho, Miss
Sudoeste/Octogonal e Apresentação da nova diretoria do Conseg se deu da mesma forma: disponibilização, por parte desta
administração, de infraestrutura existente no órgão (tendas, som, veículos para transporte de equipamentos), intermediação
junto aos órgãos, como para solicitar a utilização do parque do Bosque (IBRAM), divulgação nos canais institucionais e
estrutura de pessoal próprio qualificado para apoiar o evento.
.
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PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

0

0

0

0

5856 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOADMIISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0

0

0

0

5185 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMISTRAÇÃO REGIONALSUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

0

0

0

0

5802 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

0

3.081.878

2.944.791

2.944.791

8890 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

3.081.878

2.944.791

2.944.791

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

206.324

195.066

195.066

9696 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

206.324

195.066

195.066

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS

0

788.131

788.016

720.874

9773 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS-ADMINISTRAÇÃO
REGIONALSUDOESTE
/
OCTOGONAL

0

788.131

788.016

720.874

TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

4.076.333

3.927.873

3.860.731

Obs.: Recursos foram utilizados no pagamento das despesas com pessoal da Administração (salários,
gratificações etc); Despesas com o custeio da folha de pessoal (auxilio alimentação, transporte) e na manutenção dos contratos
de fornecimento de energia, água, telefonia fixa e aluguel.
Foram capacitados 29 servidores, entre efetivos e comissionados no decorrer do exercício de 2015, através da
Escola de Governo, sem custo direto para esta Administração.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

2426 - REINTEGRA CIDADÃO

0

0

0

0

8492 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
SUDOESTE/OCTOGONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6222

0

0

0

0

Obs.:Recursos foram cancelados.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Administração realizou no ano de 2015 ações cotidianas para limpeza e manutenção da Região Administrativa
do Sudoeste/ Octogonal. Foram realizadas várias retiradas de entulho, podas de árvores, roçagem das áreas verdes, limpeza
de bueiros e reposição de tampas de PV. Realizou ainda reformas em equipamentos públicos para uso da comunidade.
Não obstante, esta Administração coordenou ações conjuntas com a AGEFIS na fiscalização e retirada de
engenhos publicitários em estacionamentos e de trailers e quiosques irregulares.
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Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
83
371
23
481
18
30810
3614
20280
12220

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade
1
2
2
1
-

Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Público presente
-

Promoção e Assistência Social
Áreas
Área Médica
Habitação, CEB,
CAESB
Encaminhamento
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas,
creches, etc)
Gestantes
Trabalho com
Idosos
Grupos
Remoções
Visitas a pessoas
carentes
Visitas a entidades
assistenciais
Entrega de cestas
básicas
Reuniões com
outros órgãos
Outros
Outras Atividades
de
Desenvolvimento
Social

Quantidades
(01)
Programa Morar bem – * Encaminhamento através do Centro Pop para pessoa em situação de
rua que tinha cadastro desatualizado.
02
02
01
02
04
01
14
Realizadas 02 Campanhas:
1) Campanha do Agasalho – 01/6/2015 a 30/6/2015
2) Campanha “ Ajude um atleta a tornar um futuro craque do amanhã” – 03/11/2015 a 27/11/2015
Realizadas três Reuniões de Rede Social
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1@ Reunião de Rede Social Sudoeste/Octogonal – 23/4/2015
2@ Reunião de Rede Social Sudoeste/Octogonal – 11/8 /2015
3@ Reunião de Rede Social Sudoeste/Octogonal – 7/12/2015
Apoio da Assistência Social nas ações realizadas pela a RAXXII no período noturno e diurno - 2015
Participação 4@ Conferência de segurança Alimentar e Nutricional – 07/2015
Participação da primeira reunião do governo SEDHS com as Administrações Regionais – 05/2015
Ações e abordagens sociais com as Pessoas em situação de Rua juntamente com a cidade acolhedora
Casa Santo André.
10) Curso: Cuidando de quem cuida/Reconstruindo vínculos e Tecnologias sociais e abordagem ao
adolescente – Instituto Berço da Cidadania//Petrobrás - Abril a agosto/ 2015
11) Oficina de Nivelamento Compartilhada – Escola de Formação Cidadã – Subsecretaria de movimentos
sociais e participação Popular- Setembro/2015
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
190
10
200

Provisório
-

Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
190
10
200

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
2
2

Residencial unifamiliar
Habitação Coletiva
Total Expedido

Área ( m²)
12.704,20
12.704,20

Topografia
Especificação
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
838,25

Quantidade
2

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Outros

Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
3
941,86

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
0

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
0

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
3
941,86-

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
0
5

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Considerando as restrições impostas pela LRF ao Governo de Brasília, bem como a limitação de recursos para
2015, o aproveitamento desta Unidade se mostrou satisfatório, considerando que a administração consegui manter os serviços
essenciais à sua área de atuação.
A Administração não possui equipamentos, maquinas, veículo de carga e nem mão de obra especializada para
desenvolvimento das atividades de serviço de manutenção e recuperação, porém, a integração com outros órgãos do governo,
foi a forma encontrada por esta Administração para manter tais serviços de forma satisfatória.
Importante destacar que caso a Administração possuísse estrutura, maquinas, equipamentos e veículos de
carga os serviços seriam prestados com maior rapidez e eficiência.
Devido ao limite imposto pela LRF ao Governo do Distrito Federal, a administração regional do
Sudoeste/Octogonal também ficou impedida de preencher alguns cargos de sua estrutura, dificultando de certa forma a
expansão de suas atividades em algumas áreas.
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20.23. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII- UO: 28.125

A Administração Regional do Varjão - RA XXIII, órgão da Administração Direta é uma Unidade que tem como
função básica, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, bem como representar
o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa.
A Administração Regional do Varjão - RA XXIII anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil,
conforme art. 2 § 3º do Decreto nº 33.583 de 16.03.2012, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado
da Casa Civil do Distrito Federal.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

-

-

-

-

14

-

09

-

23

Órgãos do GDF

07

-

02

-

09

Órgãos do Governo Federal

01

-

-

-

01

-

-

-

02

02

22

-

11

02

35

-

-

-

-

-

22

-

11

02

35

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados
Outros

Atividade-Fim

Terceirizados (FUNAP)

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral
Dados de 31/12/2015

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Não houve execução Orçamentária Financeira neste programa.
Atualmente a Região Administrativa do Varjão abriga cerca de 13.000 habitantes, é uma área urbana com
pequenos pedaços de parque e pouca infraestrutura sem atendimento. Possui serviços de energia elétrica, água e tratamento
de esgoto 100% atendida, faltando algumas redes de águas pluviais, por se tratar de uma área muito úmida.
Com o objetivo de realizar a urbanização, a manutenção das áreas ajardinadas, reflorestamento, arborização e
a preservação ambiental, além de aumentar as áreas verdes na cidade, a Administração Regional, promoveu diversas ações
em parceria com outros Órgãos: Drenagem de águas pluviais, construção de rampas de acessibilidade e colocação de piso tátil,
confecção e Implantação de placas, reposição de meio fio vazado e o plantio de 40 mil mudas no Parque Vivencial do Varjão.
Com essas medidas, a RA proporcionou aos quase 13.000 habitantes mais qualidade de vida, bem como, controlar o
desmatamento do cerrado, além de recuperar os estragos já sofridos pelo meio-ambiente.
Serviços Realizados:
– Demarcação para plantio de Mudas no Parque do Varjão – Serviço realizado por orientação da
TERRACAP, com apoio desta Administração Regional, com objetivo de atender o TAC 01/2007 – Ordenamento Urbanístico
(Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD) e compensação florestal, que seria o termo de compromisso para o
Setor Noroeste. Será realizado o plantio de 40 mil mudas nativas do cerrado, para garantir a recuperação da mata de galeria.
– Reparo/Troca de cano de esgoto – Realizou-se a substituição de canos de esgoto de 3mm para 6mm, nos
limites da área do Varjão com o Lago Norte, para melhoria da rede de esgoto.
– Serviços de Contenção de Água – Obra realizada na Quadra 07, com intuito de diminuir a velocidade da
água que desce pelo morro, evitando sobrecarga nas redes de águas pluviais e transbordo das respectivas bocas de lobo.
– Colocação de fresado – Obra realizada para melhoria dos Próprios desta RA XXIII, Escola classe do
Varjão e Conselho Tutelar.
– Troca de PV e manutenção da caixa de esgoto – Serviço realizado pela RA XXIII com parceria da
NOVACAP e CAESB, no Posto de Saúde do Varjão, para sanar os problemas existentes no local, oriundos de construções
irregulares adjacentes ao Posto de Saúde.
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– Levantamento de Nascentes - Serviço realizado pela Administração Regional do Varjão – Serviço de
levantamento topográfico e identificação de Nascentes no Varjão, para realização de estudo de preservação das mesmas.
Foram identificadas mais de 11 nascentes.
– Reparo/Construção em muro de contenção de aguas pluviais – Serviço realizado pela Administração
Regional do Varjão, obra do muro de contenção realizada na Quadra 03/05 (encosta do morro), tem como objetivo prevenir as
águas remanescentes do Taquari, que descem pelo morro, evitando que as mesmas invadam as residências próximas ao local.
– Confecção e Implantação de placas – Serviço realizado para melhoria na identificação de vias de acesso.
– Plantio de Árvores – Desenvolvimento de parcerias, buscando melhorias na arborização da cidade. Foram
plantadas 30 mudas de ipês, além da sinalização para proteção das mesmas.
– Construção de rampa de Acessibilidade e colocação de piso tátil.
– Serviço realizado para facilitar o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, garantindo
assim a mobilidade de todos.
– Reposição de meio fio vazado.
– Serviço realizado periodicamente por esta RA XXIII, com a finalidade de garantir o uso seguro do acesso
aos pedestres às calçadas.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5966 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VARJÃO
5967 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADEVARJÃO
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
11.676
11.676
11.676
0

0

0

0

0
0

11.676
11.676

11.676
11.676

11.676
11.676
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A Administração Regional do Varjão, busca, entre outros:
 Proporcionar espaços de lazer e cultura; interlocução com a comunidade local;
 Conscientização e estimulo ao pensamento crítico;
 Capacitação;
 Levantamento de propostas para novos eventos, promovendo a mobilização social.
Para realizar esta missão a Região Administrativa do Varjão possui diversos espaços que possibilitam o
desenvolvimento dessas ações:
 Um Galpão de Eventos;
 Uma Casa de Cultura;
 Um Galpão Social;
 Um centro esportivo contendo um Campo de Grama Sintético;
 Uma quadra poliesportiva e um campo de areia;
 Vestiário;
 Galpão para atividades.
No ano de 2015 foram promovidos diversos eventos na RA tais como: CarnaVarjão; Aula do curso arte em vidro;
Páscoa em parceria com a Polícia Militar; Comemoração do Aniversário da Cidade em parceria com o SESC DF; Concurso
Miss Terceira idade do Varjão; Festa Junina; Festival Internacional de Percussão; Quatro Dias da V Chamada da Mulher, Grupo
de Capoeira Angola; Circuito Popular de Cinema; Caravana da Juventude Negra; Semana do Projeto Sonar; Reggae nas
Praças Com Amor e Graça; Teatro com a peça – Quando o Coração Transborda; Oficina de Percussão Sementeira
Sociocultural; Desfile de 7 de Setembro na Avenida principal até a Praça com o grupo musical de percussão do Chile;
Espetáculo FRÁGIL (Construído por meio colaborativo) - o espetáculo FRÁGIL tem curiosidades que envolvem as fragilidades
do ser humano; Oficinas de Teatro Além de outras atividades (Grafite, pintura de rosto, pintura de tela, confecção de pífano,
serigrafia, instrumentos musicais, trança afro, duas hortas, manutenção básica para bicicletas, percussão, capoeira e Oficina
circense), em parceria com alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNB, ONG Rodas da Paz, Fundo de Apoio a Cultura
FAC, Escola Classe Varjão; Rua do Lazer (Rua do Jovem todo segundo domingo do mês); apresentação de Maracatu e
Capoeira- realização “Grupos Culturais; Mostra Itinerante Cidade dos Bonecos; Projeto de artes plásticas; Festa cultural com
Deficientes; Festa em comemoração ao Dia das Crianças; Encontro Automotivo, realização equipe My Style; Festival Hip Hop;
Apresentação da Cia teatral, Bumba meu Mamulengo; Me. Teodoro, Me. Solon; Show /aula de percussão, São Batuquerealização, Rosas dos Ventos; Cinema Para Todos; Exposição “Ensaios sobre o Tempo”; Natal com Bagagem Cia de Bonecos.
Festival Internacional de Percussão

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8493 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
13.956
10.254
10.254
0
0

13.956
13.956

10.254
10.254

10.254
10.254

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP é representante exclusiva do Sistema Penitenciário de
Brasília, que cuida da inserção do trabalhador preso à sociedade. Diante disso, este Órgão demonstrou interesse em contratar
o trabalhador preso a exemplo de outros Órgãos do Governo do Distrito Federal. A necessidade da Administração Regional do
Varjão em executar serviços de reforma e manutenção de próprios, limpeza e manutenção de áreas urbanizadas, roçagem de
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mato, remoção de entulho, operação de tapa buracos, atividades de construção civil e outras atividades fins, levou à
contratação de dois reeducandos da Fundação, que com seu trabalho, junto à equipe, beneficiaram os quase 13.000 habitantes
desta Região Administrativa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO
PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8891 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VARJÃO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9697 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9774 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
1.719.048
1.633.505

LIQUIDADO
1.633.505

0
0

1.719.048
107.179

1.633.505
107.179

1.633.505
107.179

0
0

107.179
265.877

107.179
265.877

107.179
265.877

0
0

265.877
2.092.105

265.877
2.006.562

265.877
2.006.562

A execução orçamentária deste Programa de Trabalho foi investida na remuneração, concessão de benefícios e
ressarcimento dos servidores, bem como, o pagamento do aluguel da Sede da Administração e prestação dos serviços de água
e esgoto, luz e telefonia fixa e compra de materiais de consumo.
Vale ressaltar que houve redução de cerca de 36,4% no valor mensal no contrato de telefonia fixa e boa
parte do material de consumo utilizado para manter o Órgão, foi conseguido por meio de permuta com outros almoxarifados do
GDF, o que possibilitou a movimentação de materiais que estavam parados nos estoques.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Administração Regional do Varjão desenvolveu diversas ações com o objetivo de promover a manutenção e
recuperação das áreas comuns da cidade. Algumas delas desenvolvidas em parceria com outros órgãos governamentais.
Foram desenvolvidas ações de capacitação profissional e empreendedorismo, promoção social e eventos
esportivos.
A intenção de promover eventos (culturais/esportivos) e cursos de qualificação e profissionalização é a
promoção do bem-estar social e da qualidade de vida dos quase 13.000 habitantes. São elas:
Mutirão do emprego com os seguintes serviços: emissão de carteira de trabalho, levantamento de cursos de
capacitação e qualificação de interesse da comunidade, informação sobre empreendedorismo, acesso a agencia virtual e
encaminhamento às vagas de emprego, informações sobre cursos do PRONATEC; Montagem da estrutura para os praticantes
de slackline do Varjão na entrada da cidade; Palestra abordando direitos e violência contra a mulher; Combate ao abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes; Assistência Jurídica com parceria UNICEUB; Inauguração da casa da
Cidadania; Curso gratuito de encadernação; 5 cursos formação de projeto cultural junto ao FAC, capacitando 50 participantes;
Inauguração da horta comunitária da Escola Classe do Varjão e da Creche comunitária Zilda Arns; Assinatura do Protocolo de
Intenções - Instituto Mãos de Artes – IMA que atende pessoas com deficiência física, cognitiva e intelectual e funcionará na
Casa da Cidadania do Varjão; PROERD lutando contra as drogas parceria Administração do Varjão/ Policia Militar/Escola
Classe; Inauguração do Instituto Federal de Brasília – IFB - 90 alunos inscritos nos cursos de Técnico em Serviços Públicos e
Técnico em Administração, que terão duração de dois anos; Projeto Luta Pela Cidadania do Instituto Social Luta Olímpica do
Brasil. O público-alvo são as crianças que ficam no período integral na escola, mas todas puderam participar do Projeto; Posto
de Saúde do Varjão em parceria com a administração apresenta práticas integrativas em saúde (automassagem) e a terapia
comunitária integrativa; Abertura da 78ª corrida do fogo diversas atrações; Virada do Cerrado; Comemoração do dia 21 de
Setembro Dia Nacional de Luta de Pessoas com Deficiência; Inauguração da Sala do Trabalho e Empreendedorismo;
Participação no Jogos Abertos do Distrito Federal, nas modalidades: Basquete, futsal feminino e atletismo; Feira com pequenos
fabricantes de roupa acessórios e artesanato de São Paulo; Escolinha de tênis; Cursos profissionalizantes do SENAC
(Manicure, Depilação, Designer de sobrancelha, maquiagem e confeitaria), totalizando 140 vagas.
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Serviços de manutenção e recuperação
– Roçagem e Manutenção de Placas - Serviço realizado periodicamente, visando a manutenção e melhoria
no visual da cidade;
– Pintura/Varrição de Meio Fio - Serviço de sinalização e manutenção realizado periodicamente, visando à
melhoria no aspecto da cidade;
– Tapa Buraco - Serviço realizado periodicamente, para garantir a adequada mobilidade nas vias desta RA
XXIII;
– Reparos em PEC´s e Parquinhos - Foram realizados diversos consertos em brinquedos e alambrados,
limpeza, evitando acidentes e preservando a segurança dos usuários;
– Manutenção de Alambrado - Serviço realizado periodicamente para manutenção de praças, quadras
poliesportivas e parquinhos, equipamentos passíveis de vandalismo constante. Tal trabalho visa prevenir acidentes e preservar
o bom funcionamento dos mesmos;
– Limpeza de área pública e lotes desocupados - Serviço realizado periodicamente em áreas públicas, com
intuito de recolher o lixo/entulho, melhorar o aspecto visual da cidade, e diminuir foco de pragas, insetos e animais nocivos à
saúde;
– Retirada de Lixo/Entulho - O entulho é um dos maiores problemas encontrados no Varjão, esse serviço
vem sendo realizado periodicamente visando à limpeza, evitando risco de doenças e propagação de pragas. Várias parcerias
vêm sendo desenvolvidas para continuidade do mesmo, como por exemplo, aquelas realizadas com o VI COMAR, Exército,
SLU e NOVACAP; além do trabalho para conscientização que vem sendo implantado, com apoio da Vigilância Sanitária e
AGEFIS;
– Limpeza de Bocas de Lobo - Serviço realizado periodicamente, e com maior intensidade no período
chuvoso. Por não haver conscientização da população sobre descarte do lixo e entulho, tais serviços se fazem necessário como
prevenção e combate de pontos de alagamento na cidade;
– Irrigação de Vegetação em praças e áreas verdes - Serviço realizado periodicamente para manutenção
de arborização e área verde na cidade;
– Reparo em Containers - Serviço de manutenção em equipamentos visando facilitar o trabalho do SLU na
retirada de lixo da cidade, Colaborando para manutenção e limpeza na cidade;
– Reparo em rede de água - Serviço de manutenção da rede de água em próprio desta RA XXIII, visando o
bom funcionamento do mesmo.
– Reparo do quadro de Luz - O serviço foi realizado na Casa da Cidadania a pedido da CEB, para melhorar
o fornecimento de energia no local;
– Manutenção em Postes de Iluminação - A Administração após vistoria mantém contato com a CEB para
troca de lâmpadas, reatores e reparo em poste. Com isso possibilita um melhor uso da rede elétrica;
– Limpeza de Canaletas - Serviço realizado periodicamente e com maior rigor no período chuvoso.
Enfatizando que parte de dejetos do Taquari desce pelo morro, e juntamente com o lixo jogado no local pelos moradores do
Varjão, acarreta o entupimento das redes de águas pluviais. Constatou-se ainda, algumas irregularidades praticadas pela
população local, tais como água servida canalizada diretamente para as canaletas;
– Limpeza e reparo da Fonte Ornamental - Serviço de troca de água, limpeza, e reparo estrutural da fonte;
visando o bom funcionamento da mesma e prevenção de foco do mosquito Aedes Aegypti;
– Retirada de Concreto Usinado. Serviço realizado pela RA XXIII em parceria com NOVACAP Manutenção do retorno que dá acesso ao Varjão, proporcionando uma melhoria no trânsito e prevenindo danos a veículos;
– Reparo de mastros de bandeiras - Serviço realizado na Escola Classe do Varjão, para garantir o respeito
ao símbolo nacional e educação cívica;
– Recapeamento das pistas do Varjão - Serviço realizado na Avenida Principal, acionando-se a garantia da
obra para realização de recapeamento da via;
– Retirada de Faixas e Placas - Serviço de retirada realizado periodicamente, visando à segurança do
tráfego, diminuindo assim a poluição visual na cidade;
– Vistoria para realização de aceiro - Após vistoria foi realizado o aceiro dos locais identificados como
críticos, como prevenção de focos de incêndio nos locais;
– Levantamento de Carros Abandonados - Serviço realizado periodicamente, a pedido do DETRAN, para
identificação de veículos abandonados. Com intuito de garantir maior segurança a comunidade;
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– Levantamento para cadastro de Ambulantes, trailers e quiosques - Serviço realizado para coleta de
dados, locação e envio a SEGETH com intuito de criar um estudo de viabilização econômica e regularização da cobrança de
uso de áreas públicas.

Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de

Discriminação das Obras

Medida

Operação tapa-buraco

Quantidade

m³

1.740,00

Desobstrução de bocas de lobo

Unid.

79

Reposição de tampas de PV e boca de lobo

Unid.

25

m²

42

Reforma de equipamentos públicos

Unid.

47

Transporte de material apreendido

Viag.

05

Capina, varrição e rastelagem

m²

30.857,00

Remoção de entulhos

m³

3.135,00

Recuperação de calçadas

Reposição de meios-fios

Unid.

20

Roçagem manual

m²

266.940,00

Serviços de roçagem mecânica

m²

543.100,00

Promoção e Assistência Social
Áreas

Quantidades

Encaminhamento

Habitação, CEB, CAESB

66

Trabalho com Grupos

Idosos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

3

Visitas a pessoas carentes

250

Entrega de cestas básicas

2

Reuniões com outros órgãos

28

Ações Culturais
Educação e Cultura
Quantidade

Público presente

Cinema

Setor

17

480

Teatro

23

320

Música

28

3000

Dança

8

400

Artes Plásticas

41

800

Literatura

2

250

Eventos culturais

49

2100

Outros eventos

53

1600
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Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade

Público presente

Lazer

24

1100

Eventos esportivos

84

350

Outros

29

210

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Alvará de Funcionamento

Setor

Provisório

Definitivo

Total

Comercial

45

-

45

Total Expedido

45

-

45

Alvará de Construção
Quantidade

Área ( m²)

Residencial unifamiliar

Setor

09

1.350,00

Total Expedido

09

1.350,00

Carta de Habite-se
Setor

Quantidade

Área ( m²)

04

14.850,00

04

14.850,00

Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Total Expedido

Topografia
Especificação
Habitação Unifamiliar

Demarcação para Alvará de Construção

Área/m2

Quantidade

1.350,00

09

-

-

1.800,00

15

600,00

04

Outras

Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Restrito
Misto

Residencial

Unifamiliar

Residencial/Comercial

Projetos Novos (A)

Acréscimos (B)

Decréscimo (C)

Total (A+B+C)

Quant.

Área (m²)

Quant.

Área (m²)

Quant.

Área (m²)

Quant.

Área (m²)

05

750,00

03

300,00

-

-

08

1.050,00

02

400,00

02

200,00

-

-

04

600,00

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Administração Regional do Varjão, no ano de 2015, desenvolveu diversas ações que corroboram com o
Programa do Governo do Distrito Federal, tendo como foco principal a promoção da qualidade de vida da população, redução
da desigualdade social e um modelo de sustentabilidade. Muitas dessas ações foram promovidas em parceria com os demais
órgãos do DF, gerando integração governamental, fundamental para amenizar os problemas orçamentários enfrentados pelo
GDF. Contudo, a equipe conseguiu desempenhar com bastante eficiência suas atribuições, com objetivo de atender os
interesses da comunidade do Varjão, aumentando a confiança da população no Estado.
Dentre as principais dificuldades enfrentadas por esta Administração estão o quadro reduzido de servidores, o
contingenciamento dos recursos financeiros, as paralizações dos serviços terceirizados e públicos e as condições inadequadas
das instalações físicas da Sede da Administração e seus próprios.
Outra grande dificuldade encontrada é a questão da regularização fundiária e o cumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta pelo Governo de Brasília que exige remoções na região (área dos oficineiros e chácaras em áreas de
parque). Esse TAC tem mais de 10 anos faltando registro de negociações, centralização das informações e continuidades nas
ações, ficando o varjão com muitas áreas irregulares e edificações, moradias e comércios sem condições de tirar habite-se ou
Alvarás de Funcionamento, que acabam por forçar comerciantes a trabalharem na ilegalidade.
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20.24. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV- UO: 28.126

A Administração Regional do Park Way, criada pela Lei nº 3.255 de 29/12/2003, é um órgão da Administração
Direta, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme o Decreto nº 33.583, de 16/03/2012. Tem por
competências representar o GDF no âmbito de sua Região Administrativa, coordenar e executar atividades de interesse público
em sua jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, que fixou a estrutura administrativa do
Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

4

-

-

4

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

5

-

6

-

11

Requisitados

Órgãos do GDF

3

-

2

-

5

Estagiários

-

2

-

-

2

Terceirizados (FUNAP)

-

8

-

-

8

Subtotal (Força de Trabalho)

-

-

-

-

30

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

8

14

8

-

30

Efetivos (Quadro do GDF)

Outros

* Outros: - Estagiários: contrato RENAPSI (Jovem Candango) – 2 pessoas - Terceirizados (Contrato FUNAP) - 8, refere-se à mão de obra para execução de
serviços externos de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana e áreas verdes.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Os recursos destinados a este Programa tratava de Emenda Parlamentar e não foi possível sua execução tendo
em vista o replanejamento de ações ao longo do exercício.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9180 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
6.862
6.862
6.862
0
0

6.862
6.862

6.862
6.862

6.862
6.862

No Programa houve a execução de alguns serviços de manutenção e recuperação os quais contribuíram para a
qualidade de vida dos moradores e para atender algumas demandas solicitadas pela comunidade, sendo:
– Diversos serviços de manutenção na região, entre eles a limpeza da quadra 01, conjunto 05 com execução
de serviços de roçagem e recolhimento de entulho;

– Reforma do Posto Policial na quadra 14, executada em parceria com a Associação de Moradores da Cidade,
sendo construído banheiros, rampa para as viaturas e seu respectivo calçamento e elevação do telhado;
acesso;

–

Implantação de pavimentação asfáltica e meios fios trazendo qualidade e melhoria, além de facilitar o
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–
–
–
–

Manutenção de bocas de lobo evitando alagamento de pistas e residências;
Limpeza e recolhimento de entulho em diversas ruas e avenidas da região;
Manutenção de calçadas e rampas de acessibilidade e via marginal;

Manutenção dos espaços públicos.
A seguir algumas fotos relacionadas aos servidos realizados:

.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5968 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK
WAY
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2.860
2.860
2.860

0
0

2.860
2.860

2.860
2.860

2.860
2.860

Despesa realizada para Comemoração do Aniversário da cidade, com participação de um público
aproximadamente de 500 crianças.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8494 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK
WAY
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
86.000
86.000
73.073
0
0

86.000
86.000

86.000
86.000

73.073
73.073

Realizada a contratação junto à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP de 8 sentenciados para
prestação de diversos serviços tais como roçagem, capinarem, limpeza dos jardins e da manutenção da infraestrutura urbana,
operação tapa buraco, recuperação de calçadas, reposição de meios fios.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8892 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALPARK WAY
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9698 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9775 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
1.407.949
1.260.706
1.248.839
0
0

1.407.949
71.838

1.260.706
69.479

1.248.839
69.362

0
0

71.838
88.641

69.479
88.045

69.362
85.514

0
0

88.641
1.568.428

88.045
1.418.229

85.514
1.403.716

Foi efetuado pagamento da folha de servidores ativos, concedidos benefícios assistenciais aos servidores, tais
como, auxílios creche/pré-escola, transporte e alimentação. Destacam-se, também, despesas com aquisição de materiais de
consumo e equipamentos permanentes.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unidade de Medida
m³
Unid.
Unid.
Viag.
m²
m³
m²
m²
m²

Quantidade
10
3
1
16 (brita)
62000
3600
36.000
7.693.743
53.856.201

Ações Culturais
Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Quantidade
Festa pelo Dia das Crianças ( 01 evento)

Setor
Lazer

Público presente
300 pessoas

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
-

Provisório
05
05

Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
5

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
32
-

Residencial unifamiliar
Total Expedido

Área ( m²)
32

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Total Expedido

Quantidade
41
-

Área ( m²)
41

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira
Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Habitação Unifamiliar
Levantamento de Definições

Área/m2
2100
-

Quantidade
21
5
47
47

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Característica do Uso
Restrito

Unifamiliar
Habitação Coletiva

Residencial

Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
23
-

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
-

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
-

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
-

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Livres
Especificações
Recadastramento de Feiras
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

Processos Protocolados

Quantidade
01

Nº de Boxes
17

Localização
SMPW Qd 14 Park Way.

Quantidade
Semestral
Semanal
20

Detalhamento das ações:
– Realização de Whorkshop educativos em parcerias com outros órgãos públicos tais como EMATER, UNB,
IBRAM, CBMDF, PMDF, para atendimento das demandas da comunidade relacionadas à preservação do meio ambiente, em
sua maioria para combater a ocupação irregular do solo.
– Participação em diversas reuniões do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável de Vargem
Bonita/CRDRS, com outros grupos de trabalho de órgãos públicos e privados, para deliberar ações conjuntas, com vistas à
melhoria da qualidade de vida da comunidade rural e a preservação das áreas verdes.
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Tendo em vista a situação econômico-financeira do Governo do Distrito Federal, muitas atividades foram
replanejadas em busca de um maior equilíbrio das contas públicas.
Empecilhos de ordem jurídica, econômica e administrativa, que dificultaram a gestão, deixando de atender de
modo satisfatório, as demandas dos moradores;
Principais dificuldades e/ou problemas encontrados, que interferiram na execução dos programas de governo:
– Falta de máquinas e equipamentos suficientes para efetuar os serviços simples de manutenção diária, como
roçagem mecânica, retirada e poda de árvores, operação tapa buraco, drenagem pluvial, terraplanagem, entre outros.
– Dependência de outros órgãos, que prestam serviços a todo o DF, por falta de contratos de execução;
– Frota de carros oficiais insuficiente para atender as demandas diárias, dos diversos setores desta
Administração;
– ndisponibilidade de recursos orçamentários para executar algumas das principais obras e demandas
oriundas da comunidade;
– Inexistência de contrato de mão de obra qualificada para execução de serviços de manutenção da
infraestrutura urbana.
Apesar de todas essas dificuldades e problemas relacionados, esta Administração trabalhou de forma efetiva
para o cumprimento de sua missão institucional na promoção de melhor qualidade de vida à comunidade local, com projetos e
ações voltadas para preservação do meio ambiente, idosos, crianças e adolescentes e pessoas em risco social.
Além desses serviços realizados esta Administração também fez inúmeras gestões junto a outros órgãos do
Governo, com o objetivo de atender as demandas da comunidade, contando assim com a contribuição de vários deles, na
realização de serviços e obras de grande vulto.
Expectativas
Para que esta Administração possa alcançar excelência no atendimento público são necessários:
I - melhoria da estrutura física e das condições de trabalho da Administração
– Valorização dos servidores, essencial para o envolvimento de servidores que perpetuam a informação e o
conhecimento de processos e procedimentos, colaborando para o êxito do serviço público;
– O ingresso de mais servidores efetivos, principalmente das áreas de arquitetura e urbanismo, gerenciamento
de redes, engenharia civil e topografia no quadro de pessoal;
– Ampliação da frota de veículos, diversificação e quantitativo de máquinas e equipamentos para melhor e
maior atendimento das demandas da comunidade;
– Maior disponibilização de recursos financeiros para aquisição de bens e contratação de serviços e obras
diretamente pela administração;
– Disponibilidade orçamentária para contratação de mão de obra especializada para execução de pequenos
serviços de manutenção da infraestrutura urbana.
– Elaboração e publicação do regimento interno desta Administração definindo formalmente as competências
de cada setor e as atribuições dos titulares destes setores.
II - Atendimento das principais demandas da comunidade
 Ampliação e melhoria do transporte público para a região e complementação do trajeto da ciclovia integrandoos às estações do expresso DF facilitando ainda mais a mobilidade urbana na região.
 Continuidade do recapeamento asfáltico nas vias coletoras desta região administrativa, e contratação de
empresa para execução de recapeamento asfáltico nas vias locais que se encontram mais depredadas do que as vias
coletoras.
III – Manutenção e ampliação das parcerias com outros órgãos públicos e privados:
 Maior disponibilidade de cursos de capacitação e aperfeiçoamento que prepare os servidores desta
Administração para o exercício das mais variadas funções, considerando a alta rotatividade de servidores comissionados;
 Ampliação e aprimoramento das redes de informática e sistemas de informação e implantação de um sistema
de gerenciamento administrativo;
 Realização de projetos conjuntos, inclusive com a participação de RA’s vizinhas, promovendo encontros,
cursos, palestras e eventos, na área de assistência médica e social, cultura, lazer, esporte e segurança, melhorando,
principalmente, a qualidade de vida dos idosos e das pessoas carentes que moram nas áreas rurais.
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Apesar de todas essas dificuldades e problemas relacionados, esta Administração trabalhou de forma efetiva
para o cumprimento de sua missão institucional na promoção de melhor qualidade de vida à comunidade local, com projetos e
ações voltadas para preservação do meio ambiente, idosos, crianças e adolescentes e pessoas em risco social.
Além desses serviços realizados esta Administração também fez inúmeras gestões junto a outros órgãos do
Governo, com o objetivo de atender as demandas da comunidade, contando assim com a contribuição de vários deles, na
realização de serviços e obras de grande vulto.
IV – Implementação do Planejamento Estratégico
Para que esta Administração possa alcançar excelência no atendimento ao público, temos como expectativa
primordial, a implantação do Plano Estratégico para nortear as ações desta RA.
V - Plano Anual de Compras e Licitações
Tendo como objetivo principal a ampliação do atendimento à comunidade e a melhoria da qualidade dos
serviços a ela ofertados, é essencial a qualidade e produtividade do gasto.
Esta demanda surgiu para atender a necessidade de possuirmos uma ferramenta de gestão com capacidade de
identificação de demandas para cada exercício, o mapeamento dos processos críticos e prioritários e a sua respectiva
distribuição.
Com isso, buscamos aproximar as áreas demandantes e os setores de compras imprimindo eficiência ao
atendimento por bens e serviços para a realização de políticas públicas na promoção do uso dos recursos públicos com máxima
eficiência.
VI - Plano de Gestão de Logística Sustentável-Programa A3P
A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P é hoje a principal ação para estabelecimento de um novo
padrão de responsabilidade nas atividades meio da gestão pública.
A A3P foi concebida com o objetivo principal de estimular os gestores públicos a incorporarem princípios e
critérios socioambientais em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos
institucionais por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão adequada dos resíduos.
No último ano, a A3P tem promovido diversas ações voltadas para a educação ambiental integrada às políticas
e programas socioambientais, contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis.
Assim, temos como finalidade promover a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração
Regional e na comunidade local.
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ABASTECIMENTO – RA XXV – UO: 28.127
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SETOR

COMPLEMENTAR

DE

INDÚSTRIA

E

A Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, criada pela Lei nº. 3.315 de
27/01/2004, anteriormente vinculada a Casa Civil de acordo com art. 2º, § 3º do Decreto nº 33.583, de 16/03/2012, têm por
competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa XXV (SCIA), assim como
coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da
coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrente.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Atividade-Fim

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

2

3

Efetivos (Quadro do GDF)

1

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

-

-

-

39

39

Requisitados

Órgãos do GDF

4

-

-

-

4

Estagiários

-

-

-

6

6

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

5

5

Subtotal (Força de Trabalho)

5

-

-

2

57

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

5

-

-

52

57

Outros

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Não teve execução no Programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS
9181 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE
IND. E ABASTECIMENTO
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0

LIQUIDADO
0

0

40.026

40.026

40.026

0
0

40.026
40.026

40.026
40.026

40.026
40.026

Realizada reforma do Galpão de Múltiplas Funções (35,20m²).

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Não teve execução no Programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Não teve execução no Programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8495 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-

DOTAÇÃO INICIAL
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
44.269
44.269
44.269
44.269

LIQUIDADO
9.024
9.024
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AÇÃO/SUBTÍTULO
SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL

Relatório Anual de Atividades 2015 – RA XXV SCIA
DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

44.269

44.269

9.024

Em 2015 foram contratados 5 sentenciados para prestação de serviços na Administração Regional conforme
contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Preso – FUNAP.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8894 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9699 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9776 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0

LIQUIDADO
0

0
0

0
3.171.800

0
2.702.740

0
2.702.740

0
0

3.171.800
207.531

2.702.740
205.322

2.702.740
205.322

0
0

207.531
158.121

205.322
158.121

205.322
105.882

0
0

158.121
3.537.452

158.121
3.066.184

105.882
3.013.945

A execução orçamentária deste Programa foi para efetuar a remuneração, concessão de benefícios, bem como,
a manutenção dos serviços administrativos gerais da Administração.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Unid. de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
1.200
20
90
15
3.000
10
8.000
15.000
1.600
15.000
10.000
4.000

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos
Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos

Quantidades
12
42
9.720
22
16
26
12
130
298
52
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade
7
3
3
7
4
3
6
3

Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Público presente
600
120
1.200
2.000
72
600
10.000
300

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade
3
8
6

Lazer
Eventos esportivos
Outros

Público presente
6.000
3.000
1.500

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
36
7
43

Provisório

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
36
7
43

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
6
6

Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
7.327
7.327

Carta de Habite-se
Setor

Quantidade
6
6

Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
2.915
2.915

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
2
149

Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
1

Feiras Livres
Especificações

Nº de Boxes
400

Localização

Quantidade
96

Fiscalização de Feiras

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário (m2)

10.000

Estradas recuperadas

Quantidade
11.000

21.000

Vistoria realizadas

51

Propriedades rurais

51

Associações

1

Cooperativas

7

Visitas e reuniões

48

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)

4
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Junta Regional do Serviço Militar
Especificação
Alistamentos efetuados
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação
1ª Via CI-Certificado de Incorporação
Atestado de desobrigação
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar
Transferência de domicílio
Averbações de certificado de alistamento

Quantidade
57
60
20
1
1
2
80
80
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20.26. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI- UO: 28.128

No início de 1990 foi criado o Núcleo Habitacional Sobradinho II como parte integrante da Região Administrativa
V – Sobradinho, como consequência do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, que tinha como objetivo
transferir as famílias que residiam em um mesmo lote e também fixar os moradores das invasões do Ribeirão Sobradinho e
Lixão.
O Decreto nº 13.362 de 07 de agosto de 1991, publicado no DODF de 12/8/1991, declarou ser de utilidade
pública, as glebas de terras de particulares, e direitos de arrendamentos de chacareiros das fazendas Sobradinho e
Paranoazinho, para ser desapropriado e para dar continuidade ao programa de assentamento da população de menor poder
aquisitivo.
A Administração Regional de Sobradinho II, criada pela Lei nº 3.314 de 27/01/2004, é um órgão da
administração direta regionalizada, anteriormente vinculada à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal para fins de
controle e supervisão. Embora não tenha sido aprovado o regimento interno até a presente data, a mesma, por analogia às
demais Administrações Regionais, tem atuado representando o Governo do Distrito Federal por meio do planejamento,
supervisão, coordenação, fiscalização específica e execução direta de atividades delas decorrentes.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

02

07

-

-

09

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

31

-

-

-

31

-

12

-

-

12

Subtotal (Força de Trabalho)

33

19

-

-

52

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

33

19

-

-

52

Outros

Jovem Candango

Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TÉMATICO: 6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Não Houve Execução neste programa. A emenda parlamentar da reforma da feira permanente só foi liberada na
3ª semana do mês de novembro, por este motivo não foi licitada.

PROGRAMA TÉMATICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5973 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SOBRADINHO II
5974 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SOBRADINHO II
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
4.766
4.766
4.766

0

340

340

340

0
0

4.426
4.766

4.426
4.766

4.426
4.766

Foi feita a aquisição de material de premiação desportiva com troféu e medalhas para o evento “ Copa dos filhos
de Deus” em parceria com a Administração Regional e a entidade esportiva social. A entidade e sem fim lucrativo e atuante
nesta Administração Regional, que utiliza nossos espaços esportivos para trabalhar com crianças e jovens semanalmente, na
conscientização dos problemas gerados pelo uso de drogas e evasão escolar.
A Feira da Lua de Sobradinho II é tradicional nesta região e faz parte do cenário cultural, devido a atual
localização da feira, no estacionamento desta RA XXVI, os feirantes solicitaram a locação de banheiros químicos para melhor
atender comunidade.
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Com o projeto do Governo “Voz Ativa No Planejamento” realizado no Ginásio de Esportes de Sobradinho II, a
assessoria do governador solicitou apoio desta Ra XXVI, com 02 banheiros químicos para o evento, pois os banheiros do
ginásio seriam insuficientes para atender ao evento.
Com o evento da Primeira Copa de Futsal de Sobradinho II realizado na área externa do Ginásio de Esportes de
Sobradinho II, foi solicitado à CEB a instalação de um ponto provisório de energia para atender a demanda de alguns
equipamentos, iluminação nas tendas do evento.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Não Houve Execução Orçamentária Financeira neste programa. Todo orçamento foi bloqueado em 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - ENERGIA
Não Houve Execução Orçamentária Financeira neste programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211- GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Não Houve Execução Orçamentária Financeira neste programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Não Houve Execução Orçamentária Financeira neste programa. Este orçamento foi bloqueado no nosso QDD
de 2015, só autorizado pelo Deputado da Emenda (EP).

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8895 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALSOBRADINHO II
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9700 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9777 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
2.469.869
2.448.580
2.448.580
0

2.469.869

2.448.580

2.448.580

0

206.541

186.740

186.740

0
0

206.541
176.952

186.740
176.952

186.740
170.673

0
0

176.952
2.853.362

176.952
2.812.271

170.673
2.805.992

Os recursos destinados à administração de pessoal aos 34 servidores da Administração Regional de
Sobradinho II foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha de janeiro a dezembro de 2015, os servidores
empenharam-se em zelar pela ética e transparência das atribuições sob nossa competência, e aprimorar a qualidade do
atendimento ao público, que é a atividade fim desta Administração Regional. Os benefícios assistenciais aos servidores da RAXXVI proporcionam o recebimento de auxílios referentes a vale transporte, auxílio creche e auxílio alimentação.
O orçamento para a execução mediante pessoa jurídica, foi insuficiente para as despesas de caráter continuado
tais como: fornecimento de água, luz, telefonia e demais despesas de serviço. Foi solicitado a Fercal orçamento para
complementar o pagamento das despesas continuadas, que só foi liberada no SIGGO em dezembro de 2015.
A Administração Regional comprou os materias para pintura da Sede, em parceria com o Centro de Integração e
Reintegração –CIR os sentenciados entraram com a mão de obra sem custos pra esta RA XXVI.
Os gastos com material de consumo, tais como: fogos de artifícios, materiais para pintura, camisetas e
corresponderam a aproximadamente 28% do total dos recursos utilizados para a custeio da máquina pública.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
m²
m³
m²
m²

Quantidade
760
05
43
10
03
9.330
2.654
5.090
220

Fevereiro de 2015, esse voluntariado executou serviços de pintura e reforma nos finais de semana, nas escolas
e creches da cidade.

Parcerias com órgãos públicos
A Administração Regional de Sobradinho II realizou durante todo o ano de 2015 diversas parcerias com outros
órgãos na limpeza da cidade e no combate ao Aedes Aegypti. NOVACAP, SLU, Vigilância Ambiental, Exército Brasileiro,
Agentes Comunitários de Saúde e Lideranças Comunitárias. As datas listadas incluem mutirões de limpeza e combate ao
mosquito: 27/02 – 17/03 -15/04 – 14/05 – 16/09 – 30/09 - 27/10 – 17/11.

Meio Ambiente
O cerrado é o segundo bioma mais rico em biodiversidade e também é o berço de muitas espécies de vegetais
e animais. Este importante ecossistema está ameaçado. Visando recuperar e reparar danos no nosso bioma, a Administração
Regional de Sobradinho II plantou dezenas de mudas de espécies nativas do cerrado, numa área degradada do parque
ecológico de Sobradinho II. As mudas foram doadas pelo RRPMOURA.
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Limpeza em Creches e escolas
A Administração Regional de Sobradinho II realiza constantemente, as podas de arvores, roçagem e limpeza
nas Creches e escolas de sobradinho II. As ações complementam o combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Campanha de combate à Dengue - Governo de Brasília
Lançado em dezembro, pelo Governo de Brasília, em Sobradinho II o mutirão de combate ao Aedes Aegypti, a
ação conta com Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, 150 agentes de
vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, agentes comunitários de saúde e servidores da administração regional de
Sobradinho II.

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
15
37
281
16
20
08
400
41
25

Cinema Social
O projeto conta com apoio da Administração Regional, lideranças comunitárias e a própria comunidade.
Itinerante, o evento contou com 03 edições para comunidades carentes de Sobradinho II, basicamente tenda e Datashow
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fornecidos pela administração e cadeiras por comerciantes locais montaram a estrutura física. Filmes, palestras e pipocas,
levados pela comunidade. Uma receita simples que leva cultura, aprendizado e encantamento a crianças, jovens e adultos.

Evento ABRAPP
A Administração Regional de Sobradinho II apoiou o evento realizado pela ABRAPP (Associação Brasileira das
Pessoas Portadoras de necessidades especiais) dia 30 de maio no ginásio de esportes de Sobradinho II, em homenagem as
mães mais que especiais. Foram parceiros também o Grupo Filhos da Providência e a ONG Acolhe.

Câmara em Movimento
A Administração Regional de Sobradinho II recebeu a oitava edição do "Câmara em Movimento" da Câmara
Legislativa do Distrito Federal e tem como objetivo aproximar o poder legislativo da população. As sessões ordinárias, que
normalmente ocorrem em plenário, são realizadas nas cidades para facilitar o acesso e a participação dos moradores. O evento
aconteceu no ginásio de esportes de Sobradinho II onde a administração regional apoiou com a estrutura do ginásio, tendas
próprias.
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Ação solidaria
A Administração Regional de Sobradinho II, realizou ação solidaria na feira permanente com aferição de
pressão arterial, glicemia, encaminhamento médico, beleza, corte de cabelo e apresentações musicais. O evento foi totalmente
realizado com parcerias da iniciativa privada.

Ação solidaria
Primeira ceia solidária realizada na cidade pela Administração Regional de Sobradinho II em parceria com a
Igreja Adventista do Sétimo dia. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes de Sobradinho II e contou com a presença de mais
de 500 pessoas, entre elas, famílias carentes e moradores de rua. A solidariedade é, sem sombra de dúvidas, a forma maior de
alguém expressar o seu amor.

Ação solidaria
Celebração do término das atividades de 2015 da Guarda Mirim Social de Sobradinho II, com projeto em
Sobradinho II apoiado pela administração Regional. A Comemoração reuniu mais de 200 pessoas entre convidados, alunos,
pais e funcionários que prestigiaram apresentações e vídeos das atividades desenvolvidas ao longo do ano.
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Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Música
Dança
Eventos culturais
Outros eventos

Quantidade
02
4
2
12
24

Público presente
200
280
100
2.680
4.750

15ª Via Sacra de Sobradinho II
Evento tradicional na cidade da Igreja Católica São José Sorriso de Maria, onde a administração regional apoiou
com material próprio: tendas, palco, som e recursos humanos.

Dia do Trabalhador
A Administração Regional de Sobradinho II realizou o evento dia do trabalhador com brinquedos, jogos, dança,
beleza, apresentações musicais, ações sociais como corte de cabelo, aferição de pressão arterial, glicose e glicemia onde todos
os serviços foram patrocinados por empresas do setor e comercio local.

26º Aniversário da Cidade
Aniversário de Sobradinho II – A Administração Regional de Sobradinho realizou o evento evangélico Celebra
Sobradinho II em comemoração ao aniversário da cidade, onde inúmeros shows e apresentações aconteceram em espaço
cedido pela empresa que realizou o rodeio. Artistas da cidade também puderam se apresentar na estrutura cedida pela
empresa privada. Os grupos gospel e os artistas da cidade apresentaram-se voluntariamente abrindo mão de cachês.
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Polo do Instituto Federal de Brasília (IFB)
Instalado em Sobradinho II, por meio de articulação da administração regional, o Instituto Federal de Brasília
(IFB) é uma instituição pública que oferece cursos gratuitos, que vão desde o Ensino Técnico de Nível Médio até a Pósgraduação. Criado em dezembro de 2008, por meio da Lei 11.892, o IFB compõe a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.
O Ato Oficial para as inscrições dos cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) foi assinado na
própria Administração Regional de Sobradinho II. No ato estiveram presentes, representante do instituto, o administrador
regional de Sobradinho II e a Diretora do CEF 08. O polo já em funcionamento na região administrativa, oferece 300 vagas para
cinco cursos técnicos (60 vagas para cada curso) que são: Técnico em Administração, Logística, Meio Ambiente, Segurança do
Trabalho e Serviços Públicos.

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros

Quantidade
10
11
15

Público presente
2.300
2.860
3.850

Avenida do Lazer
O projeto prevê a interdição da avenida contorno aos domingos de 08h às 18h, para apropriação da comunidade
com intuito de se divertir. A parceria com órgãos públicos (DETRAN-DF, PMDF E CAESB) e empresas privadas (clinicas de
saúde, academias, empresas de festas) tornaram possível a realização do evento sem custos para administração regional de
Sobradinho II.
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Caminhada da Paz
Evento nascido de movimentos sociais da região, a caminhada “Sobradinho II Pede Paz” teve o apoio da
Administração Regional de Sobradinho II. A caminhada foi um convite para que todos tenham um momento de reflexão a favor
da paz e valorização da vida.

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
40
68
108

Comercial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
-

Total
40
68
108

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
06
02
08

Residencial unifamiliar
Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
755,16
207,67
962,83

Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Comercial
Total Expedido

Quantidade
10
05
15

Área ( m²)
2.481,24
537,27
3.318,51

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Livres
Feiras Permanentes

Quantidade
01
01

Nº de Boxes
61
220

Localização
Estacionamento da ADM
AR 05 Área Especial Nº05

Terminal Rodoviário
Inauguração do terminal rodoviário de Sobradinho II.

Especificações
Recadastramento de Feiras

Quantidade
184

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Mesmo enfrentando problemas como a falta de verbas, a administração regional de sobradinho II em conjunto
com a Administração Regional da Fercal, conseguiram realizar uma rotina de trabalhos que tem rendido bons frutos. Contando
com o apoio dos sentenciados da FUNAP com serviços de mão de obra e manutenção dos próprios desta RA XXVI. Além das
demandas oficiais inerentes a função da administração regional, a gestão vem convocando o voluntariado, como os próprios
servidores da administração regional, pessoas da comunidade, além de órgãos públicos, assim como entidades privadas.
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20.27. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII - UO: 28.129

A Administração Regional do Jardim Botânico, órgão integrante da estrutura básica da Administração Direta
regionalizada, anteriormente coordenada e supervisionada pela Casa Civil, nos termos do artigo 1º, da Lei nº 3.435, de
31/08/2004, compete, por analogia com o Regimento de órgãos semelhantes, já que a Unidade aguarda a publicação do seu
Regimento próprio, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da respectiva Região Administrativa, bem como
coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua Jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH.
A reestruturação dos órgãos do GDF, a partir da decisão do Governador Rodrigo Rollemberg, visava reorganizar
sua estrutura administrativa, com foco no enfrentamento da crise percebida no processo de transição. Assim, o Governo
determinou medidas de contenção financeiro-administrativas que dentre outras particularidades, resultou na redução de pessoal
do quadro das Administrações Regionais, inclusive a determinação de interinidades, como foi o caso desta Unidade, sem
prejuízo da realização de todas as medidas que lhe são afetas.
Para atender às circunstâncias do momento, o Administrador Regional Interino do Jardim Botânico assumiu a
gestão com 18 servidores efetivos já lotados na RA XXVII, dos quais APENAS 03 (três) ocupam Cargos Comissionados, o que
implicou a designação posterior de 18 (dezoito) servidores do Lago Sul para exercerem interinamente cargos específicos
complementares, conforme o DODF nº 48 e nº 161/2015.
A última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2013/2014, realizada pela CODEPLAN,
demonstrou que a Região Administrativa do Jardim Botânico conta com uma população urbana estimada em 26.000 habitantes,
com 7.700 domicílios, destacando a grande dinâmica de ocupação da região. A região abordada pela CODEPLAN é constituída
predominantemente por condomínios horizontais e fechados, situados entre o Lago Sul, São Sebastião e as Fazendas
Taboquinha e Papuda.
De acordo com a Portaria Conjunta nº 4 de 23/06/2015, entre a SEGETH e as Administrações Regionais de São
Sebastião, Santa Maria, Lago Sul e Jardim Botânico, a RA XXVII passou a se responsabilizar pelo Setor Habitacional Jardins
Mangueiral, para efeito de expedição de Alvarás de Funcionamento de atividades econômicas e Cartas de Habite-se, passaram
a ser analisados por esta Unidade. Segundo informação fornecida pela Associação de Moradores - AAMJM, o Setor
Habitacional Jardins Mangueiral é constituído por 15 condomínios fechados composto por casas e apartamentos, totalizando
8.000 unidades, das quais 5.000 já ocupadas.
A Administração Interina, a exemplo das práticas dos Lago Sul e em concordância com a comunidade local,
instituiu a realização de reuniões semanais com os representantes dos moradores, estabelecendo assim, a oportunidade de
recolher as demandas e encaminhá-las para as soluções no seio dos órgãos apropriados. Em 2015 foram realizadas 30
reuniões com a comunidade do Jardim Botânico.
Nesse sentido, a Unidade logrou despertar o interesse da maioria da comunidade no sentido de identificá-la
como o melhor endereço da intermediação de suas relações com o Governo de Brasília, a partir de uma relação de confiança
construída conjuntamente com os representantes dos condomínios existentes, que constituem a principal característica da sua
organização urbana. Essa relação estendeu-se aos representantes dos empreendimentos comerciais aqui instalados,
especialmente aqueles estabelecidos ao longo da Avenida Comercial.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados
Órgãos do Governo Federal
Outros

Estagiários

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
( - ) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
1
8
1
1
-

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
1
4
0
2
-

Total
14
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

9
1
8

1
1

6
18
1
6
17
Fonte: GEPES – 31/12/2015
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1. REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5978
REALIZAÇÃO
DE
EVENTOS-ESPORTIVOS:
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0
0
0

0

0

LIQUIDADO
0
0

0

0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0
0
0

LIQUIDADO
0
0

Valores contingenciados conforme Decreto nº 36.282 de 19/01/2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
9922 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO
DE OBRA DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII- JARDIM BOTÂNICO
9923 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃOADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS
9183 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO
REGIONALJARDIM
BOTÂNICO
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
2.100
2.100

LIQUIDADO
2.100

Valores contingenciados conforme Decreto nº 36.282 de 19/01/2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

DOTAÇÃO INICIAL
0

5976 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADEJARDIM BOTÂNICO
5977
REALIZAÇÃO
DE
EVENTOS-CULTURAIS:
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO

0

2.100

2.100

2.100

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6219

0

2.100

2.100

2.100

A realização do Aniversário do Jardim Botânico ocorreu no pátio destinado à Feira do Produtor, entre os dias
17 e 27/09/2015 com a realização de uma série de palestras sobre temas de interesse da comunidade, apresentação de grupo
de capoeira, exposição de animais, atividades musicais e esportivas. Cumpre notar que a maioria das despesas veio de
doações e patrocínios do comércio local, restando à Administração apenas o pagamento das tendas alugadas para o evento.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8496 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALJARDIM BOTÂNICO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0

LIQUIDADO
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL

8896 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9701 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS
9778 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

0

2.021.600

1.960.151

1.960.151

0

2.021.600

1.960.151

1.960.151

0

73.387

73.387

73.387

0

73.387

73.387

73.387

0

22.171

18.169

17.220

0

22.171

18.169

17.220

0

2.117.157

2.051.706

2.050.757

A despesa com manutenção das atividades da Unidade foi reduzida, considerando que o número de servidores
ficou limitado em 18 efetivos, bem como a área ocupada para as atividades administrativas.
Em termos de economia com gasto de pessoal, considerando a dotação aprovada na LOA, até a presente data
representou uma economia de 43%, aproximadamente, o que em valor liquido / autorizado fica em torno de 12%.
O valor da dotação inicial referente às ações/subtítulos aprovados inicialmente na LOA, Lei nº 5.442, de
30/12/2014, no entanto foram transpostos para atender ao Decreto nº 36.236 de 01/01/2015, conforme 2015ND00040, de
09/01/2015.
Em 01/04/2014 venceu e não foi renovado o contrato de locação do imóvel onde se instalara a Administração
Regional, foi encerrado por falta de providências da Administração à época.
Por recomendação da Controladoria do Distrito Federal foram suspensos, a partir de janeiro de 2015, os
pagamentos dos aluguéis e taxas referentes ao mês de dezembro de 2014, e aos meses de Janeiro a Novembro de 2015.
Decorrente das opções avaliadas pela Administração e discutidas com a comunidade do Jardim Botânico e
Jardins Mangueiral, foi formalizada solicitação junto ao IBRAM/DF, para ocupação de espaço físico disponível no imóvel que
seria entregue ao domínio daquela instituição (Centro de Práticas Sustentáveis), que até a presente data não foi apresentada
nenhuma manifestação daquele órgão.
Em dezembro de 2015 foi assinado contrato de comodato com vistas a ocupação de um espaço menor, no
mesmo imóvel anterior e sem ônus para a Administração, com vistas a regularizar, mesmo que temporariamente, a situação de
instalação física da Administração.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viagem
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Quantidade
38
72
40
18.000
3.675
50
42.735
6.000
20.600
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A Administração Regional do Jardim Botânico – RAXXVII realiza os serviços de manutenção e recuperação em
parceria com os prestadores de serviço do Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, os quais auxiliam nas atividades
correlatas à Coordenadoria Executiva – COEX da Administração Regional do Lago Sul, mais especificamente da Gerência de
Obras, uma vez que no âmbito da RA XXVII não existe contrato de prestação de serviços com a referida Fundação.
A melhoria de 3 km da Avenida Nacional, acesso ao Condomínio Itaipu, antiga reivindicação dos moradores da
região, foi possível com o reaproveitamento do asfalto fresado, material proveniente da recuperação da DF 035.

Após o recolhimento de 7.011 faixas nas vias do Jardim Botânico, além das 6.980 faixas recolhidas nas vias do
Lago Sul e tendo constatado que a maioria delas também se referia ao mercado imobiliário, a Administração foi inserida no
contexto dos entendimentos estabelecidos com o CRECI-DF, que resultou na sua inclusão no Termo de Cooperação, com o
propósito de implementar importantes inovações, tendo como principal a PRAÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, que implica a
concentração das atividades em um único espaço, facilitando o atendimento ao público e às atividades de corretagem. Essas
praças foram realizadas, uma na Região Administrativa do Lago Sul, em setembro/2015 e outra na Região Administrativa de
Taguatinga, com significativo número de participantes. Estas e outras medidas contribuíram para que o GDF, sob a
coordenação do Vice-Governador Renato Santana, instituísse um Grupo de Trabalho com vistas à elaboração de minuta de
plano de regulamentação da publicidade em vias públicas, a revisão da legislação correspondente e a elaboração de planos
para as Regiões Administrativas, como ferramentas para atualizar, organizar, disciplinar e oxigenar o setor.
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A Operação Tapa Buraco iniciada em fevereiro de 2015 que se estendeu durante o período de chuva e
enquanto teve disponibilidade de máquinas e equipamentos, eliminou uma média de 20 buracos/dia de operação.

A operação de desobstrução de bueiros e bocas de lobo foi realizada pelos servidores da Gerência de Obras da
Administração do Lago Sul.
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Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros (reunião com a comunidade)

Quantidades
30

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor

Quantidade
-

Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Público presente
-

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
-

Provisório
6
6

Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
6
6

A nomeação de servidores para o Núcleo de Licenciamento de Atividades Econômicas se deu apenas no final
do mês de janeiro de 2015, o que comprometeu a emissão das licenças requeridas até aquele momento. Os dados se referem
ao período fevereiro a dezembro de 2015.
Alvará de Construção
Setor
Residencial unifamiliar
Total Expedido

Quantidade

Área ( m² )

48
48

14.362,48
14.362,48

Do total de alvarás emitidos, 14 deles foram de responsabilidade da Central de Aprovação de Projetos –
CAP/SEGETH, correspondendo a 4.691,90m².
O Decreto nº 36.339 de 29/01/2015, transferiu para a Central de Aprovação de Projetos – CAP / SEGETH, a
competência área análise e aprovação de todos os projetos. Assim, as Administrações Regionais ficaram sem executar essa
atividade até que o mesmo foi revogado e substituído pelo Decreto Nº 36.700, de 26/08/2015, o qual devolveu às
Administrações Regionais as mesmas competências anteriores. Estes acontecimentos retardaram o atendimento aos
interessados, fazendo com que uma grande quantidade de processos tramitasse da RA para a CAP, e vice-versa, sem que
fossem analisados/aprovados.
Portanto, pelas datas dos Decretos, observa-se que por 08 (oito) meses os procedimentos de análise e
aprovação de projetos estiveram sob a responsabilidade daquela instituição, justificando assim os números referentes a este
exercício, comparativamente aos anos anteriores.
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Carta de Habite-se
Setor
Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva
Total Expedido

Quantidade
46
46

Área ( m² )
14.925,15
14.925,15

Topografia
Especificação
Cota de Soleira
Levantamento para Carta de Habite-se

Levantamento de Definições

Área/m2
14.362,48
14.362,48

Quantidade
48
48

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos
Projetos Novos (A)
Quant.
Área (m²)
1
61,56

Característica do Uso
Restrito

Residencial

Unifamiliar

Acréscimos (B)
Quant.
Área (m²)
06
2.059,26

Decréscimo (C)
Quant.
Área (m²)
-

Total (A+B+C)
Quant.
Área (m²)
7
2.120,82

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações
Feiras Permanentes

Quantidade
01

Nº de Boxes
39

Localização
-

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
1

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As Administrações Regionais, órgãos integrantes do complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal,
atuam de forma descentralizada e com finalidades diversas, destacando-se a possibilidade de aproximação das comunidades e
suas demandas junto ao poder público.
Em que pese os esforços despendidos para o perfeito funcionamento de todas as atividades incumbidas a esta
Unidade, não há de passar despercebidas as dificuldades enfrentadas no atendimento da totalidade das demandas.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Cabe ressaltar que concorrem situações relativas à restrição quantitativa de
funções, que determinaram a redução de 5% (Decreto nº 36.236, de 01/01/2015). No tocante a este mesmo Decreto, a redução
financeira (ECONOMIA FORÇADA) foi de 95,3%, tendo-se em conta a não autorização para nomeações/ocupações das 50
funções disponibilizadas para a RA XXVII. Essa medida implicou o fato da Administração Regional do Lago Sul responder
interinamente pela Administração Regional do Jardim Botânico, resultando na significativa diminuição das qualidades
administrativas das duas Regionais. Observa-se que esta RA XXVII conta com apenas 17 (dezessete) servidores efetivos dos
quais APENAS 3 (três) foram nomeados para cargos comissionados, para o desempenho de todas as atividades regimentais.
No entanto, tem sido possível ultrapassar tais óbices e dificuldades, mediante a indispensável criatividade e o
compromisso dos servidores, para o desenvolvimento e encaminhamento de iniciativas e providências, sem que implicasse o
aumento de dispêndio de verbas ou gastos financeiros complementares.
Até 31/12//2015 foram recebidas na Unidade e encaminhadas a outros órgãos do governo 112 demandas da
comunidade, cuja média mensal é de 10 manifestações.
Uma iniciativa que trouxe resultados positivos foi a realização de reuniões semanais com a comunidade,
ocasiões em que as pautas eram apresentadas previamente pelos moradores e discutidas com os representantes dos diversos
órgãos governamentais envolvidos. Essa prática exitosa deve permanecer ao longo de toda essa gestão, o que aproxima a
comunidade do poder público.
Cabe ressaltar algumas reivindicações de maior relevância, apresentadas e discutidas no decorrer da maioria
das reuniões realizadas com a comunidade do Jardim Botânico durante o exercício, tais como a não aceitação da situação de
dependência da Administração do Lago Sul (interinidade), principalmente depois que a proposta de fusão foi retirada da
Câmara Legislativa; a não instalação da sede própria da RA XXVII; a recomposição (preenchimento) do quadro de servidores
conforme Decreto de 1º de janeiro de 2015; a ausência de quaisquer equipamentos públicos, tornando a Administração
Regional totalmente dependente das Regiões Administrativas adjacentes; a indefinição e formalização da poligonal da RA
XXVII.
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20.28. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ -RA XXVIII- UO: 28.130

A Administração Regional do Itapoã – RA XXVIII, criada pela Lei 3.527/2005, é órgão da Administração Direta
do Governo do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Gestão do Território e Habitação.
Tem por competência, de acordo com o Decreto nº 16.247 de 29/12/1994, representar o Governo do Distrito
Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em
sua circunscrição.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

1

-

-

2

3

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

14

-

22

-

36

Órgãos do GDF

5

2

2

0

9

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

Terceirizados (VIGILANTES)

-

-

-

18

18

Terceirizados (LIMPEZA)

0

12

0

0

12

Projeto Jovem Candango

-

14

-

-

14

Subtotal (Força de Trabalho)

20

28

24

20

92

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

20

28

24

20

92

Requisitados

Outros

Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

4090 - APOIO A EVENTOS

0

45.000,00

0

0

5938 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- ITAPOÃ

0

45.000,00

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6206

0

45.000,00

0

0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO

0

0

0

0

9924 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE
OBRA DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ
- RA XXVIII- ITAPOÃ

0

0

0

0

9925 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ RA XXVIII.- ITAPOÃ

0

0

0

0

9926 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- ITAPOÃ

0

0

0

0

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

0

0

0

0

9184 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6208

0

0

0

0
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Apesar de ter constado no orçamento inicial os subtítulos 9924, 9925 e 9926 da ação 1110, os seus valores
foram 100% (cem por cento) cancelados, bloqueados ou contingenciados, além do subtítulo 9184 da ação 8508 ter o valor de
R$5.007,00 (cinco mil e sete reais) cancelado.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

LIQUIDADO

0

8.918

8.918

8.918

5979 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ

0

8.918

8.918

8.918

5980 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO
PADROEIRO DO ITAPOA- ITAPOÃ

FESTIVIDADES

0

0

0

0

5981 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO "SAMBA É
CULTURA PARA TODOS"- ITAPOÃ

0

0

0

0

5982 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ

0

0

0

0

4090 - APOIO A EVENTOS

0

0

0

0

5937 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO
DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - 2015- ITAPOÃ

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6219

0

8.918

8.918

8.918

Apesar de ter constado no orçamento inicial os subtítulos 5980, 5981 e 5937 da ação 3678 e 4090, os seus
valores foram 100% (cem por cento) cancelados, bloqueados ou contingenciados.
O valor empenhado e liquidado no subtítulo 5979 (REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ) é referente ao aluguel da estrutura de palco, som, iluminação e ponto de energia para
dar suporte à realização do evento, conforme os Autos do Processo n.º 308.000.276/2015.

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8517 - REINTEGRA CIDADÃO-REINTEGRA CIDADÃO- ITAPOÃ
TOTAL DO PROGRAMA 6222

0
0
0

75.007
75.007
75.007

0
0
0

0
0
0

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
9790 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE
PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ITAPOÃ
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
5803 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ITAPOÃ
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8897 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALITAPOÃ
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9702 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9779 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

0
0

61.619
61.619

56.365
56.365

52.253
52.253

0
0
0
0

0
0
2.071.847
2.071.847

0
0
1.970.462
1.970.462

0
0
1.970.462
1.970.462

0
0

213.668
213.668

194.474
194.474

194.474
194.474

0
0

104.923
104.923

81.061
81.061

81.061
81.061

0

2.452.057

2.302.362

2.298.250

O valor empenhado e liquidado no subtítulo 9790 da ação 3903 refere-se à reforma em caráter emergencial que
ocorreu na sede da Administração Regional de Itapoã, conforme os Autos do Processo n.º 308.000.317/2015.
Os valores empenhados e liquidados no subtítulo 8897 e 9702, das ações 8502 e 8504, referem-se aos
pagamentos de salários e benefícios dos servidores da Administração Regional de Itapoã, conforme os Autos do Processo n.º
140.000.016/2015 e outros.
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Os valores empenhados e liquidados no subtítulo 9779, da ação 8517, referem-se aos pagamentos de serviços
prestados por pessoa jurídica à Administração Regional de Itapoã, como fornecimento de água, energia e telefonia fixa, bem
como compra de materiais de consumo, conforme os Autos do Processo n.º 308.000.185/2015 e outros.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Administração Regional realizou diversas ações de limpeza e manutenção da cidade, com a ausência de
Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) e Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs), a população desenvolveu a cultura de depositar
o entulho em diversos pontos da região, produzindo um montante de 38.335 m³ de material removido.
Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
Unid.
Viag.
m²
m³
Unid.
m²
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Confecção de quebra molas
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Recuperação de calçadas
Reforma de equipamentos públicos
Transporte de material apreendido
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Reposição de meios-fios
Serviços de terraplanagem
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
3
0
10
38.335
5
22.400
2.400
30.200

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Trabalho com Grupos

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
CDS/ Na hora
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Gestantes
Idosos
Remoções
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
193
-

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Artes Plásticas
Literatura
Eventos culturais
Outros eventos

Quantidade
1
3
4
2
0
0
2
3

Público presente
200
2.000
2.500
1.200
6.000
2.000

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Lazer
Eventos esportivos
Outros

Quantidade
0
3
0

Público presente
2.000
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Provisório
5
3
8

Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Alvará de Funcionamento
Definitivo
0

Total
5
3
8

Topografia
Especificação
Demarcação para Alvará de Construção
Cota de Soleira

Habitação Unifamiliar
Outras
Levantamento de
Definições

Elaboração de Croquis de Cadastro
Levantamento para Carta de Habite-se

Área/m2
0
35.648
137.984

Quantidade
4
1048

137.984
0

1078
-

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas

Quantidade
11
-

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Devido ao contingenciamento do orçamento, praticamente todas as atividades previstas para o ano de 2015
foram canceladas, com recursos escassos e sem mão de obra e maquinário, além de problemas na rede de informática e
quadro reduzido de servidores, a Administração Regional recorreu a parcerias junto a órgãos distritais para desenvolver
serviços como operação tapa buracos, recapeamento asfáltico, terraplanagem, retirada de entulhos, poda de arvores e limpeza
de bocas de lobo.
A perspectiva para 2016 é reformar a quadra de esportes, realizar pequenos eventos culturais e esportivos,
executar pequenas reformas nos próprios da administração, construir Pontos de Entregas Voluntárias (PEVs), investir
aproximadamente R$ 4.000.000,00 advindos de emendas parlamentares, em obras de infraestrutura e urbanismo, além de
firmar convênio com a FUNAP para contratação de mão de obra por meio de dez reeducandos para auxiliar em trabalhos
externos, principalmente na manutenção da cidade.
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20.29. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO -RA XXIX- UO:
28.131
A Administração Regional do SIA – RA-XXIX é um órgão da Administração Direta criada por meio da Lei nº
3.618, de 14/07/2005, anteriormente vinculada à Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do Decreto nº 33.583. Tem por
competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar
atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

1

3

-

-

4

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

18

-

-

-

18

Órgãos do GDF

4

-

-

-

4

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

-

-

-

-

-

Requisitados

Outros

-

-

-

6

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

23

9

-

-

32

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

23

9

-

-

32

Total Geral

Obs.: Dados de 31/12/2015. Preencher devidamente o quadro, inserindo a quantidade de servidores na coluna que melhor represente suas atividades, sem
duplicar a informação. No caso das Unidades extintas, absorvidas, os dados devem ser da data de encerramento das suas atividades, conforme Decreto.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9185 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

13.690

13.690

13.690

0
0

13.690
13.690

13.690
13.690

13.690
13.690

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Não houve Execução Orçamentária ou Financeira neste programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

2426 - REINTEGRA CIDADÃO

0

40.220

40.220

29.919

8497 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
SETOR DE IND. E ABAST.- SIA

0

40.220

40.220

29.919

TOTAL DO PROGRAMA 6222

0

40.220

40.220

29.919
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PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8898 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9703 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9780 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

0

2.567.817

1.686.925

1.686.925

0
0

2.567.817
117.454

1.686.925
117.413

1.686.925
117.413

0
0

117.454
375.896

117.413
370.022

117.413
362.428

0
0

375.896
3.061.167

370.022
2.174.360

362.428
2.166.766

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m³
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Reforma de equipamentos públicos
Remoção de entulhos
Serviços de terraplanagem

Quantidade
40
45
20
9
920
120

Promoção e Assistência Social

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
8
3
30
-

Ações Culturais
Educação e Cultura
Eventos culturais
Outros eventos

2
2

100
200

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor

Alvará de Funcionamento
Definitivo
25
7
32

Provisório
2
2

Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Total
25
7
2
34

Alvará de Construção
Setor

Quantidade
3
3

Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
4.248,83
4.248,83

Carta de Habite-se
Setor

Quantidade
6
6

Comercial
Total Expedido

Área ( m²)
26.735,42
26.735,42

Topografia
Especificação
Outras

Área/m2
--

Quantidade
2
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Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
3

Feiras Livres
Feiras Permanentes
Especificações
Fiscalização de Feiras
Documentação Expedida

(x)

Processos Protocolados

Nº de Boxes
2.671

Localização
SIA TRECHO 07 LT 100

Quantidade
2
271

Bancas de Jornais e Revistas
Especificação
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias

Quantidade
4
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20.30. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX- UO: 28.133

A Administração Regional de Vicente Pires – RA-XXX é um órgão da Administração Direta criada através da Lei
n.º 4.327 de 26 de maio de 2009, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
A Administração Regional tem por competência, de acordo com o Decreto nº 16.247 de 29/12/1994 (Regimento
Interno), representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar
atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

5

4

1

0

10

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

22

0

19

0

41

Órgãos do GDF

1

2

2

1

6

Órgãos Estaduais

0

0

0

0

0

Órgãos do Governo Federal

0

0

0

0

0

Estagiários

0

0

0

0

0

0

Requisitados

Outros

0

5

0

0

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

28

6

27

1

62

(-) Cedidos para outros órgãos

0

0

0

0

0

Total Geral

28

6

27

1

62

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
9186 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADASADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
11.919
11.919
11.919

0
0

11.919
11.919

11.919
11.919

11.919
11.919

Da Ação 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Orçamento cancelado nos demais subtítulos conforme Projeto de Lei nº 627 de 2015, de autoria do bloco força
de trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Lei nº 5.540 de 17/09/2015, publicado no DODF Nº 181 suplemento do
dia 18/09/2015, para suplementar o fundo de saúde do Distrito Federal e Decreto nº 36.662 de 11/08/2015, publicado no DODF
Nº 155 DE 12/08/2015, para renovação do contrato de vigilância da SEGAD.
Por meio da Ação 8508 - Subtítulo 9165 - recurso referente compra de material tais como: concreto betuminoso,
cabo elétrico, extensão, fechadura, torneira, dsjuntor, arame, vergalhão, tubo para esgoto, ralo PVC, prego, tinta acrílica, rolo de
lã, trena, botina, luva de raspa e luva de borracha. Para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da RA XXX.
O planejamento do exercício de 2015 ficou bastante prejudicado, devido à não liberação do recurso
orçamentário. Com isso a diversas obras que foram planejadas no inicio e no decorrer do exercício de 2015 não foram
executados. Temos enfrentado inúmeras dificuldades com a falta de infraestrutura na Região Administrativa de Vicente Pires,
principalmente por ser uma área que ainda depende de regularização ambiental e fundiária. Por isso é de fundamental
importância definir as regras de urbanização e edificações na cidade, para que a RA XXX possa ter um orçamento adequado.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5984 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE
VICENTE PIRES - RA XXX
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
1.005
1.005
1.005
0
0

1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
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Por meio da Ação 3678 – Realização de Eventos
Por meio do Subtítulo 0107 - recurso utilizado para evento “Aniversario de Vicente Pires 2015” ,realizados nos
dias dia 24 a 30 de maio de 2015, em comemoração ao 6º ano de aniversario de Vicente Pires. O evento foi realizado no intuito
de levar a população entretenimento de qualidade e gratuito por meio de projetos propostos por essa RA XXX. A participação
nos eventos da região é um direito do cidadão, e uma necessidade básica, estimula a criatividade, o desenvolvimento de
pessoal, a valorização da diversidade, promove a inclusão social e motiva o desenvolvimento de uma sociedade. A participação
da comunidade foi fundamental para realização dos eventos.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8498 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONALVICENTE PIRES
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
75.078
75.078
0
0

75.078
75.078

LIQUIDADO
74.484

75.078
75.078

74.484
74.484

Por meio da Ação 2426 – Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Por meio do subtítulo 8498 – recurso utilizado referente a parceria da Administração Regional de Vicente Pires
com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, no que concerne à reintegração social do preso, dando sua
parcela de responsabilidade social no que couber.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

0

0

0

5805 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONALVICENTE PIRES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

0

0

0

0

0

3.174.534

3.168.426

3.168.426

8899 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONALVICENTE PIRES
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

3.174.534

3.168.426

3.168.426

0

259.098

252.093

252.093

9704 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

259.098

252.093

252.093

0

62.912

62.912

59.232

0

62.912

62.912

59.232

0

3.496.545

3.483.432

3.479.752

9781 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
TOTAL DO PROGRAMA 6003

Da Ação 4088 - por meio do Subtítulo 5805 – referente à remuneração e contribuições dos servidores ativos da
RAXXX.
Da Ação 8502 - por meio do Subtítulo 8502 – referente à remuneração e contribuições dos servidores ativos da
RAXXX.
Da Ação 8504 - por meio do Subtítulo 9704 - referente à concessão de benefícios aos servidores da
Administração Regional de Vicente Pires.
Da Ação 8517 - por meio do Subtítulo 9781 - referente a compras de Materiais de Consumo tais como: material
de copa e cozinha, material de escritório. Serviços Prestados por terceiro tais como: água, esgoto, energia, reprografia,
chaveiro, correios, assinatura de periódico (anuidade de jornais) para manutenção da Administração Regional de Vicente Pires.
Aproximadamente 99,5% dos valores autorizados foram empenhados demonstrando que as metas foram
totalmente alcançadas para pagamento dos servidores e manutenção serviços administrativos desta RA XXX.
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2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços de manutenção e recuperação
Unid.de
Medida
m³
Unid.
Unid.
m²
m³
m²
m²

Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Quantidade
600
138
7
1.505
323
300
180

Promoção e Assistência Social
Encaminhamentos

Áreas
Habitação, CEB, CAESB

Quantidades
35

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Música
Dança
Literatura
Eventos culturais

Quantidade
6
6
11
5

Público presente
3.000
3.000
200
400

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor
Eventos esportivos

Quantidade
2

Público presente
1.500

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços
Licenciamento de Atividades Econômicas
Setor
Comercial
Industrial
Outros (Eventual)
Total Expedido

Provisório
76
1
77

Alvará de Funcionamento
Definitivo
-

Total
76
1
0
77

Alvará de Construção
Obs.: A região de Vicente Pires é uma área não regularizada por isso não houve emissão de alvará de
construção e nem Carta de Habite-se.em 2015.
Obs.: A região de Vicente Pires é uma área não regularizada por isso não houve emissão de

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O planejamento do exercício de 2015 ficou bastante prejudicado, devido à não liberação do recurso
orçamentário. Com isso a diversas obras e serviços que foram planejadas no inicio e no decorrer do exercício de 2015 não
foram executados.
Além disso, Região Administrativa de Vicente Pires está em processo de regularização fundiária e ambiental.
Com isso tem-se muita dificuldade na elaboração e execução dos projetos de implantação de infraestrutura na região. Mesmo
assim na medida do possível estamos procurando alternativas para melhorar as condições de vida da população de Vicente
Pires/DF.
No decorrer do ano sofremos não só com a falta de recurso orçamentário, más também com a falta de
infraestrutura para realização dos trabalhos. Condições mínimas necessárias para melhorar a qualidade na prestação dos
serviços. Como exemplo das condições precárias podemos citar a falta de máquinas e equipamentos para atender as
demandas dos moradores da cidade. Neste ano houve treinamento para os servidores, no entanto ainda muito abaixo do
necessário. Os servidores carecem de aperfeiçoamento através de cursos de treinamento/reciclagem para qualificar a mão-deobra e consequentemente o melhor desempenho de atendimento ao público, informatização e digitalização para melhor
rapidez/encaminhamento de documentos, processos, etc. Quanto aos recursos materiais para atender a demanda, diante da
insuficiência de mão-de-obra, máquinas e equipamentos continuam as dificuldades na área da Coordenadoria Executiva.
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Espera-se para o próximo ano que caso aconteça a regularização da Região de Vicente Pires, possamos ter a
possibilidade de arrecadar mais recursos financeiros para aplicar na infraestrutura da cidade com aquisição de novas máquinas
e equipamentos para atender aos serviços inerentes à Coordenadoria Executiva e de interesse das unidades desta RA-XXX.
Esse processo é fundamental para dar continuidade ao crescimento da cidade, e com isso dar uma melhor qualidade de vida
para a população.
Que os recursos financeiros vindouros continuam sendo plenamente utilizado para melhoria da cidade e
qualidade de vida da população.
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20.31. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI - UO: 28.135

A Fercal está situada às margens da APA Cafuringa, é muito rica em recursos minerais, a exemplo do calcário
que contribui significativamente para o crescimento socioeconômico da região, complementado pela beleza geográfica e outras
riquezas naturais e culturais que servem de atrações turísticas por meio das pequenas cachoeiras, grutas, cavernas, riachos,
trilhas e áreas de preservação ambiental.
Os recursos naturais para a construção da Capital foram extraídos daqui. Atualmente, é a região maior geradora
de impostos de todo o Distrito Federal, oriundo das grandes empresas produtoras de cimento, usinas de asfalto e derivados,
instaladas em nossa região, que também dão preferência à mão-de-obra dos moradores das comunidades da Grande Fercal,
contribuindo para a diminuição do desemprego na Região. Desta forma, a Fercal, é a 1ª Cidade Operária do Distrito Federal,
considerando a sua existência em função das grandes e pequenas empresas instaladas.
A Fercal contribui, ainda, para o abastecimento de produtos agrícolas nas feiras da própria Região, Sobradinho
I, Sobradinho II, Grande Colorado e CEASA.
É composta por 14 comunidades, das quais 06 são rurais e as demais são urbanas.
A Administração Regional da Fercal – RA-XXXI é um órgão da Administração Direta criada através da Lei nº
4.745, de 29.01.2012, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Decreto nº 33.583 no art. 2, § 3º.
Tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além
de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.
Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º janeiro de 2015, que fixou a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

01

-

-

-

01

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

02

-

-

-

02

Jovem Candango

-

02

-

-

02

Terceirizados (FUNAP)

-

12

-

-

12

Subtotal (Força de Trabalho)

03

14

-

-

17

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

03

14

-

-

17

Outros

Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5985 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCAL
TOTAL DO PROGRAMA 6206

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0

600
600
600

6000
600
600

600
600
600

Locação de equipamento de sonorização do Tipo PA08, para um evento da Cavalgada no aniversário da cidade.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Não houve Execução Orçamentária Financeira neste programa. Todo orçamento foi bloqueado em 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA
Não houve Execução Orçamentária Financeira neste programa.
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222– PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8499 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
100.375
100.375
75.072
100.375
100.375
75.072
100.375
100.375
75.072

A Administração da Fercal é uma região predominante rural e necessita de muitos reparos nas vias de acesso a
comunidade e que contou com a colaboração dos sentenciados assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso –
FUNAP, com execução de apoio às tarefas de conservação, recuperação e manutenção de áreas urbanizadas, rurais e
ajardinadas na Cidade.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0

652.947

388.709

388.709

8900 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- FERCAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

652.947

388.709

388.709

0

14.009

14.009

14.009

9705 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

0

14.009

14.009

14.009

0

57.833

57.833

56.026

9782 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
TOTAL DO PROGRAMA 6003

0

57.833

57.833

56.026

0

724.789

460.551

458.745

Os recursos destinados à administração de pessoal seriam para nomear 30 servidores, mas só foi autorizado
nomear 03(três) servidores nesta a Administração Regional da Fercal, sendo o Administrador e alguns servidores da
Administração Regional de Sobradinho II nomeados interinos. Com pouco servidor não teve prejuízo no atendimento a
comunidade, que é a atividade fim desta Administração Regional.
Os benefícios assistenciais aos servidores da RA-XXXI proporcionam o recebimento de auxílios referentes a
vale transporte, auxílio creche e auxílio alimentação.
Os gastos com material de consumo, tais como: camisetas e coletes, manutenção de equipamentos, material
esportivo e material permanente matérias de informática, máquina protocoladora corresponderam a aproximadamente 28% do
total dos recursos utilizados para a custeio da máquina pública.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviços de manutenção e recuperação
Discriminação das Obras
Operação tapa-buraco
Desobstrução de bocas de lobo
Reposição de tampas de PV e boca de lobo
Reforma de equipamentos públicos
Capina, varrição e rastelagem
Remoção de entulhos
Roçagem manual
Serviços de roçagem mecânica

Unidade de Medida
m³
Unid.
Unid.
Unid.
m²
m³
m²
m²

Quantidade
8.600
31
20
2
3.967
1.016
2.237
1.800
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Limpeza e roçagem de algumas áreas da Fercal Oeste, com a comunidade e apoio da Administração Regional.

A Administração Regional reinaugurou o posto Policial juntamente com o Comando do 13º Batalhão da PMDF e
guarnições que assumem o policiamento da Região Administrativa da Fercal.

A Administração Regional da Fercal acompanha as obras de restauração da ponte do Bananal, onde o leito do
rio está sendo desviado em parceria com a Novacap.

A Administração Regional da Fercal recebeu a nova frota de patrulha para a operação de terraplanagem e recuperação de vias
de acesso das comunidades da região.

A Administração Regional da Fercal com o apoio dos voluntários do SOS Fercal e do Conselho Comunitário
realizou a recuperação e urbanização do Parque Vivencial da Fercal, situado entre a prainha e a boca do lobo. A ação resultou
na retirada de inúmeros sacos de lixos do local. Existe um longo caminho pela frente, mas com dedicação e muito trabalho
conquistaremos mais qualidade de vida para a nossa região.
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A Administração Regional da Fercal em parceria com DER recuperou a DF 205 Leste, trecho que vai da
comunidade Boa Vista até a ponte do Rio do Sal. Esta importante rodovia por onde passa o escoamento da produção rural e do
agronegócio da região, é também rota dos ônibus escolares das escolas públicas, A Administração Regional conseguiu a
doação de todo material para execução deste serviço e de outras áreas com empresas privadas da região.

A Administração Regional da Fercal, em parceria com a NOVACAP, fez o recapeamento asfáltico na DF 150. O
serviço beneficia as áreas desgastadas com o tráfego pesado de caminhões.

As fortes chuvas que aconteceram no mês de outubro provocou vários prejuízos a inúmeras famílias da
comunidade da Fercal e da Vila Basevi. O temporal foi o suficiente para moradores perderem móveis e até mesmo as casas.
A equipe da Administração Regional de Fercal juntamente com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros visitaram os pontos mais
críticos da cidade e adotaram medidas emergenciais.
A Administração Regional da Fercal lançou a campanha “EU QUERO AJUDAR”, com o objetivo de arrecadar
recursos para reconstruir as casas das famílias com os mais diversos artigos para construção, como: ferro, tijolo, cimento,
caibros, telhas, esquadrias, peças sanitárias, entre outros.
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A Administração Regional da Fercal em parceria com o SLU realizou o Mutirão da Limpeza, com o objetivo de
deixar a cidade limpa e livre do mosquito Aedes Aegypti.

A Administração Regional da Fercal, em parceria com o DER, revitalizou e fez a manutenção ao longo da
rodovia DF 150 até a Fercal com o intuito de evitar o transtorno com alagamentos, garantindo o devido escoamento das águas
pluviais, as fortes chuvas que ocorreram no mês de dezembro, danificaram vários pontos..

Promoção e Assistência Social

Encaminhamento

Outras Atividades de
Desenvolvimento Social

Áreas
Área Médica
Habitação, CEB, CAESB
SINE/ APEC/ CRAS
Outros (Escolas, creches, etc)
Visitas a pessoas carentes
Visitas a entidades assistenciais
Entrega de cestas básicas
Reuniões com outros órgãos
Outros

Quantidades
10
35
162
08
37
04
260
23
30

O evento em parceria com a Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo e apoio da Administração de
Fercal estão promovendo um Mutirão do Trabalho, com prestação de serviços como emissão de Carteira de Trabalho,
levantamento de cursos de capacitação e qualificação de interesse da comunidade, com pré-inscrição e orientação das normas
do benefício seguro-desemprego, empreendedorismo e microcrédito e informações sobre cursos do Pronatec - Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego; acesso à Agência Virtual e encaminhamento às vagas de emprego; e
cadastramento via Mais Emprego no site do Ministério do Trabalho e Emprego.
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Ação de combate à leishmaniose visceral canina e vacinação antirrábica, que contou com rodas de conversa,
stand para exposição do mosquito-palha, coleta para diagnóstico da leishmaniose visceral canina e entrega de coleira de
proteção individual contra a doença no cão e um posto de vacinação antirrábica.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR-DF, com apoio da Administração Regional de Fercal
ofereceu a população da Fercal, curso de monitores em turismo rural - arvorísmo, o objetivo do curso é fomentar o turismo rural
na região.

A Administração Regional da Fercal em parceria com Sebrae-DF em sua unidade móvel, ofereceu à população
e aos micros e pequenos empresários, acesso a todos os produtos e serviços: palestras, minicursos, orientações, ideias de
negócios e atendimento individual, realizados por técnicos e consultores.

Ações Culturais
Educação e Cultura
Setor
Cinema
Teatro
Música
Dança
Eventos culturais
Outros eventos

Quantidade
3
3
3
3
16
3

Público presente
350
380
360
410
4.100
450

Aniversário da Fercal – A Administração Regional da Fercal realizou durante todo o mês de setembro evento
aniversário da cidade o tradicional Desfile Cívico com Escolas Públicas e Privadas, participação e o apoio da PMDF e do
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CBMDF e depois o corte do Bolo comemorativo do quinquagésimo nono aniversário da Fercal. E também teve cursos de
apicultura, cozinha sustentável, agricultura familiar, entre outras atividades como aferição de pressão arterial e sorteios de
brindes. Ação social com brinquedos, algodão doce e pipocas para as crianças. Os Artistas da cidade apresentarem sua arte e
em seguida aconteceu o tradicional evento Celebra Fercal. Para finalizar as comemorações tivemos a tradicional Cavalgada
com as comitivas com Moda de Viola e Catira.

O evento valorizou a diversidade cultural e a história das pessoas que são pioneiras da Fercal, histórias de vidas
resgatadas e gravadas em depoimentos, daqueles que ajudaram e contribuíram com a transformação sociocultural, deixando
um legado para a cidade.

Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Setor

Quantidade
33
9

Lazer
Eventos esportivos

Público presente
4.300
1.200

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários
Especificações

Quantidade
01

Feiras Livres

Nº de Boxes
70

Localização
DF 150 KM 12 Q 11

Apoio Industrial e Rural
Atividade
Sistema Viário

(m2)

Estradas recuperadas

Quantidade
56.000

Vistoria realizadas

07

Propriedades rurais

40

Associações

14

Visitas e reuniões

12

Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)

26
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Mesmo enfrentando problemas como a falta de servidores e em conjunto com a Administração Regional de
Sobradinho II que tem o Administrador e alguns servidores nomeados interinos, esta RA XXXI tem conseguido realizar uma
rotina de trabalhos que tem rendido bons frutos com a comunidade. Contamos com o apoio dos sentenciados da FUNAP com
serviços de mão de obra e manutenção dos próprios desta RA XXVI.
Além das demandas oficiais inerentes a função da administração regional, a gestão vem convocando o
voluntariado, como os próprios servidores da administração regional e pessoas da comunidade, para ações diversas e eventos
sem custo para a administração.
Houve durante o ano, algumas manifestações da comunidade, ocasionando fechamento do único acesso à
Cidade, mas a Administração agiu como mediadora dos conflitos, buscando junto a outros órgãos a solução dos problemas
reivindicados.
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20.32. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 28.209

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB-DF, empresa pública integrante
da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
do Distrito Federal – SEGETH, tem por competência o disposto na Lei nº 4.020, de 26 de setembro de 2007, em suas
alterações e regulamentações, no Estatuto Social da empresa e nas demais normas que dão amparo legal à execução da
Politica Habitacional do Distrito Federal, em especial:
I. coordenar e executar as ações relativas à Política Habitacional do Distrito Federal, conforme a Lei n°
3.877/06 e demais diplomas legais;
II. desenvolver planos, programas e projetos habitacionais, em consonância com as diretrizes definidas pela
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH;
III. articular com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal - RIDE as formas de participação na política habitacional daqueles entes políticos, de modo a compatibilizar a
Política Habitacional do Distrito Federal com as praticadas no Entorno, quando couber;
IV. articular as ações dos diversos órgãos setoriais do Governo do Distrito Federal envolvidos na execução da
política habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecidas;
V. promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas integrantes de programas
habitacionais de interesse social do Distrito Federal;
VI. executar medidas que visem à remoção de aglomerados informais precários ou ilegais, quando não
passiveis de regularização;
VII. priorizar projetos e programas que visem à otimização das condições de qualidade das habitações do
Distrito Federal, com ênfase no segmento de menor poder aquisitivo;
VIII.

desenvolver projetos sociais e intervenções urbanas objetivando a fixação dos moradores;

IX. planejar, produzir, comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros para locação,
aquisição, construção, ampliação e reforma de moradias, especialmente as destinadas à população de baixa renda, obedecidas
as diretrizes estabelecidas;
X. sistematizar as informações habitacionais, mantendo-as atualizadas no Banco de Dados do Sistema de
Habitação do Distrito Federal – SIHAB/DF, de forma a planejar sua atuação nos diversos programas habitacionais;
XI. propor e assinar convênios, contratos, participar de consórcios com autorização legislativa e efetivar outras
formas de parcerias com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à RIDE, instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, organizações não-governamentais, cooperativas, associações e organizações da sociedade civil de interesse
público, isoladamente ou em conjunto com o Distrito Federal, na forma do art. 11, VII, da Lei nº 4.020/2007;
XII.

garantir à população o acesso às informações pertinentes a sua área de atuação.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

79

0

86

0

165

Órgãos do GDF

11

0

6

2

19

Órgãos Estaduais

1

0

0

0

1

Estagiários

0

21

0

7

28

Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados

Outros

Atividade-Fim

0

5

0

0

5

Subtotal (Força de Trabalho)

Terceirizados (FUNAP)

91

26

92

9

218

Total Geral

91

26

92

9

218
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COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6218 - HABITAÇÃO
OBJETIVO GERAL: Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária .
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0906 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHABDISTRITO FEDERAL
2482 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MEIRELLES - PPP
0001 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MEIRELLES - PPP-SANTA MARIA
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
0088 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACMELHORIA DE HABITAÇÕES NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE
IND. E ABASTECIMENTO
0090 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACMELHORIA DE HABITAÇÕES NAS QNR'S 2,3 E 5- CEILÂNDIA
0091 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL.
DE IND. E ABASTECIMENTO
0092 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE UH- CEILÂNDIA
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS
0001 - MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL
4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP
0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPPCODHAB- SÃO SEBASTIÃO
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
0005 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA
MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL
5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE
COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS
0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE
COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO
PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6218

DOTAÇÃO INICIAL
0

AUTORIZADO
0

0
1.800.000

EMPENHADO
0

LIQUIDADO
0

0
0

0
0

0
0

1.800.000
16.903.002

0
10.000

0
0

0
0

9.000

0

0

0

7.058.369

0

0

0

9.825.633

0

0

0

10.000
5.056.364
5.056.364
2.793.104

10.000
1.674.675
1.674.675
5.326.084

0
1.674.675
1.674.675
5.326.084

0
1.674.675
1.674.675
4.814.273

2.793.104
2.156.053

5.326.084
1.296.009

5.326.084
1.296.009

4.814.273
1.289.464

2.156.053

1.296.009

1.296.009

1.289.464

2.895.947

2.536.416

2.210.615

2.210.615

2.895.947
31.604.470

2.536.416
10.843.184

2.210.615
10.507.382

2.210.615
9.989.027

Diante de tais competências, a CODHAB estabeleceu como MISSÃO: Prover habitação de qualidade, com
cidadania.
São inúmeros os desafios. A permanência de um elevado déficit habitacional concentrado na baixa renda tem
ressaltado a necessidade de se formular estratégias mais eficazes para atender as faixas de menor poder aquisitivo e a questão
habitacional não pode ser equacionada apenas com a oferta de novas unidades, requerendo uma ação articulada com as
politicas urbana, fundiária e de saneamento.
Conforme avaliação do IPEA, o modelo adotado no programa Minha Casa Minha Vida aponta soluções não
adequadas às peculiaridades do atendimento habitacional amplo, que incorpora não somente o déficit habitacional como
indicador de atendimento, como também a inadequação.
Nesse contexto, a política habitacional do Distrito Federal para o quadriênio 2015/2018, denominada HABITA
BRASILIA, partiu da premissa que a questão da moradia significa garantir o direito à cidade, envolvendo o acesso à
infraestrutura e aos serviços urbanos. Foi traçada tendo como indicador não apenas o déficit habitacional, que segundo a
Fundação João Pinheiro em 2013 era estimado em 116.155 unidades, segmento que sinaliza a necessidade de reposição e
incremento do estoque de moradias existentes, constituído por excedentes, coabitações, adensamentos e precariedades, mas
também as inadequações habitacionais, estimada em 2013 em 107.785 unidades, constituída por domicílios carentes de
infraestrutura, sem banheiro, com adensamento excessivo, cobertura inadequada e inadequação fundiária, segmento da
demanda que não necessita, com prioridade, de uma nova moradia, mas intervenções para dar condições dignas a sua
habitação.
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Déficit Habitacional

Inadequação Habitacional

Fonte:Dados da Fundação João Pinheiro – Elaboração dos gráficos pela SEGETH

Para a construção do novo Programa Habitacional para o Distrito Federal foram traçados os seguintes objetivos:
 Diversificar soluções para moradia de forma a ampliar as alternativas frente ao déficit, especificidade e demanda
habitacional;
 Promover o uso racional do espaço urbano consolidado, implantando moradias em áreas com infraestrutura existente e
próximas aos centros de emprego;
 Quebrar o paradigma da propriedade privada como provisão habitacional;
 Integrar as ações do Estado no sentido de agregar a questão da moradia, da regularização e da ocupação irregular do solo.
Para atingir esses objetivos, o HABITA BRASILIA priorizará a moradia em diferentes modalidades, segundo os
eixos temáticos abaixo:
 provimento habitacional para atender prioritariamente famílias com renda de até 5 sm;
 regularização fundiária de áreas passiveis de legalização, e
 combate à grilagem de terras.
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Eixos E Programas do Habita Brasília

Programas Habitacionais
 Lotes urbanizados de interesse social - Venda de lote ao beneficiário a um custo relativo de produção, que
remunera as glebas, a infraestrutura urbana, os projetos necessários para desenvolvimento do parcelamento e o agente
financeiro.
 Locação Social - Ação conjunta entre SEGETH, CODHAB, TERRACAP e a Secretaria do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para adoção de uma política de aluguel social como provisão habitacional
permanente por meio de um parque público de habitações, para atender a população em situação de ônus excessivo,
preferencialmente as famílias com rendimento inferior a 3 sm.
 Assistência Técnica - Qualificar e ampliar o atendimento da Assistência Técnica a Habitação de Interesse
Social promovido pela CODHAB, com foco na população socialmente vulnerável, em situação de inadequação domiciliar.
 Incorporação de edifícios de uso misto - Promoção e fomento de Cooperação Pública e Privada em
parcerias com setores da sociedade civil organizada, setores da construção civil, empresas imobiliárias e concessionárias de
serviços públicos na promoção de empreendimentos para atendimento da demanda por solução habitacional.
 Produção de unidades habitacionais – Promoção de moradias em sua dimensão mais ampla, com a oferta
de equipamentos públicos comunitários, serviços públicos essenciais e mobilidade urbana.
Em 2015 a CODHAB lançou um concurso com o objetivo é eleger sua nova marca institucional. O autor da
logomarca vencedora recebeu R$ 25 mil. As propostas apresentadas foram avaliadas por uma comissão julgadora formada por
representantes da CODHAB, Secretaria de Gestão do Território e Habitação (Segeth), Institutos de Arquitetos do Distrito
Federal (IAB/DF) e pela Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal (Adegraf). A proposta vencedora apresentou
uma abordagem em que a identidade visual é múltipla em significado e utilização, onde "A geometria simples comporta-se bem
do cartão de visita ao outdoor".

Objetivo Específico: 002 – Recuperar créditos oriundos da carteira imobiliária.

Indicadores:
Denominação
do indicador
Contratos
888 Novados
(FCVS)
Zerar a
Dívida em
893 Atraso (<)
Contratos
Novados
(FCVS)

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

Unidade

-

-

Mensal

R$
Unidade

9.000.000

31/05/2011

Mensal

Resultado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

Desejado

20.000

52.000

-

-

Alcançado

0

0

720

5.027

Desejado

5.000.000

4.000.000

Fonte da
Informação
DIFIN/
CODHAB

3.000.000 2.000.000

Alcançado 2.000.000 37.756.858 1.549.869 2.210.615

DIFIN/
CODHAB
DIFIN/CODHA
B

No âmbito desse Programa foram desenvolvidas uma série de ações, a seguir descritas.
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Há que destacar que a Construção de unidades habitacionais: não ocorreu realização no presente programa,
contudo, a produção habitacional em 2015 foi promovida no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos
procedentes do FGTS/FAR/FDS, empreendimentos relacionados no Item 2 do presente relatório.
As ações relacionadas ao programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas – promoção de melhorias
habitacionais na Estrutural e na QNR 2 a 5 de Ceilândia: foram implantados cinco postos nas localidades: QNR, Estrutural, Sol
Nascente, Porto Rico e Por do Sol, estruturas suportes para a promoção de melhorias habitacionais relacionadas a questões de
habitabilidade, bem como a requalificação do espaço público, oferecendo também serviços de assistência técnica gratuita nas
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia para projetos de habitações de interesse social. Devida a complexidade do
programa, processo que envolve várias etapas (instalação de posto de atendimento, levantamento de campo das necessidades,
elaboração de projetos, promoção de cursos de treinamento e qualificação de mão- de- obra e acompanhamento da execução
das obras), foram finalizadas em 2015 melhorias habitacionais na Estrutural, envolvendo a reforma de 270 unidades
habitacionais.
Unidade Habitacional Reformada

Unidade Habitacional Reformada

recuperação de forro e colocação de rodateto
em pvc

recuperação de azulejos e piso

Foram desenvolvidas também ações relacionadas ao programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas –
construção de unidades Habitacionais na Estrutural e na QNR 2 a 5 de Ceilândia: metas não cumpridas devido a ocorrência de
ocupações irregulares nas áreas de projeto como também da iniciativa das próprias famílias em construir suas moradias. Foi
solicitada ao Ministério das Cidades a mudança dessa meta para a promoção de melhorias habitacionais.
A Manutenção do Jardins Mangueiral se deu conforme previsto na Cláusula Décima Nona do Contrato nº
007/2009, celebrado na modalidade Parceria Público Privada-PPP entre a CODHAB/DF e a empresa Jardins Mangueiral
Empreendimentos Imobiliários S.A., que contempla a manutenção das áreas comuns (externas aos condomínios), incluindo
áreas verdes, sistema viário e limpeza urbana.
JARDINS MANGUEIRAL

JARDINS MANGUEIRAL

Quanto a Manutenção do Setor Meireles por meio de Parceria Público-Privada – PPP foi cancelada.
As ações relacionadas à gestão da política habitacional ocorreram com o empenhado dos
recursos execução do contrato de prestação de serviços de atendimento ao público, serviços de postagem e para a contratação
do Projeto Técnico do Trabalho Social – PTTS – QNR/Ceilândia, para atender 2.040 famílias, componente do contrato
formalizado no âmbito do programa PAC-PPI/Intervenções em Favelas, projeto licitado, em fase de inicio da execução.
A CODHAB é responsável pelo cadastro e habilitação de candidatos interessados no Programa Morar Bem,
assim como, do relacionamento com as entidades habitacionais devidamente cadastradas.
No quadriênio 2011/2014, o processo de seleção de demanda habitacional era dividido em seis etapas:
cadastramento/recadastramento, classificação, comprovação de dados, manifestação de interesse, indicação de demanda e
titularização.
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Obedecendo a essas etapas, os candidatos inscritos eram convocados para comprovar os dados declarados no
cadastro e fazerem a manifestação de interesse por até três opções de empreendimentos de acordo com a indicação da
demanda e a faixa de renda do candidato.
Em abril/2015, a na nova gestão da CODHAB fez uma proposta de mudança na forma de beneficiar os
candidatos do Programa Morar Bem, que foi apresentada ao MPDFT. As tratativas originaram o Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC nº 01/2015, de 02/06/2015, onde as novas regras estabeleciam maior clareza, objetividade, transparência e
simplificação no uso das ferramentas de pesquisa de visualização do portal www.codhab.df.gov.br pela população do Distrito
Federal, as quais são apresentadas a seguir:
A segregação de listas, trabalho que consistiu na reordenação da classificação e segregação das listas dos
candidatos dentro dos preceitos da Lei nº 3.877/2006, com a implementação e divulgação das listas de inscritos, habilitados
fracionados por faixa de renda e contemplados.
Em observância ao disposto no art. 5º da mencionada Lei, a qual reserva as áreas destinadas à habitação de
interesse social na proporção de 40% ao atendimento do cadastro geral de inscritos, 40% ao atendimento de
cooperativas/associações habitacionais e 20% casos de interesse social e no intuito dar cumprimento integral à legislação
específica e respectivos estatutos, a CODHAB fracionou o último percentual citado da seguinte forma: 8% para os portadores
de deficiência; 5% para os idosos; e 7% para os casos de vulnerabilidade social.
Reserva de áreas (Lei nº 3.877/2006)

cooperativas/
associações
habitacionais
40%

cadastro geral
de inscritos
40%

PNE - 8%
Casos de
Interesse Idosos - 5%
Social
20% Vulnerabilidade
Social - 7%

Outro melhoria implementada refere-se à extinção da manifestação de interesse dos candidatos. Anteriormente
a CODHAB lançava chamamento público por edital próprio para as empresas interessadas apresentarem projetos/propostas. As
vencedoras do certame licitatório eram incluídas no sistema pela Unidade de Tecnologia – UNTEC/CODHAB, abrindo opção
para os candidatos fazerem escolhas por empreendimento, de acordo com sua faixa de renda.
Entretanto, algumas empresas vencedoras desistiram desses certames gerando expectativas nos candidatos
em adquirir uma unidade habitacional em empreendimentos que não prosperaram.
Alguns candidatos bem classificados, que fizeram escolhas por empreendimentos que não chegaram a iniciar as
obras, eram preteridos por outros que, mesmo com uma classificação inferior, eram atendidos primeiro, caso a escolha pelo
empreendimento tivesse êxito na sua consecução.
A cada desistência das empresas, os candidatos eram migrados para suas outras opções, caso essas
estivessem ativas. Dessa forma, os empreendimentos vigentes passaram a ter um número bem maior de demanda do que de
unidades habitacionais que seriam ofertadas, bem como o esgotamento de manifestações de interesses, deixando os
candidatos sem tratamento por parte da CODHAB.
Desta forma, passou-se a convocar o candidato submetido à pontuação hierarquizada, calculada de acordo com
as fórmulas instituídas no programa, por faixa de renda, indicando-o a um empreendimento quando disponibilizado. O candidato
é chamado de acordo com a classificação, podendo aceitar ou recusar o empreendimento ofertado a qualquer momento e
permanecerá na lista, com a mesma pontuação, pelo período de 4 anos, a contar da primeira recusa.
A CODHAB definiu, por intermédio de súmula, que os convocados no período entre 2011 e 2014 que não
compareceram para apresentar documentação em tempo hábil, a fim de formalizar processo administrativo, devem ser
sensibilizados com a alteração da situação para “convocado não habilitado”, necessitando aguardar abertura de novas
inscrições para se recadastrarem.
O Portal da CODHAB foi totalmente repaginado, visando oferecer total transparência e exposição das atividades
e serviços realizados à população do Distrito Federal, com a apresentação dos seguintes pontos:
 Informações sobre nossos programas habitacionais e a documentação necessária;
 Implementação e divulgação das listas de Inscritos, habilitados, contemplados e convocados não
habilitados;
 Divulgação e detalhamento da pontuação e situação de cada candidato;
 Divulgação da classificação e posicionamento nas listas de habilitados;
 Informação sobre o cadastro único;
 Agendamento de serviços pelo próprio candidato;
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 Informações sobre as entidades cadastradas; e
 Georreferenciamento – mapeamento das famílias habilitadas no DF por região.

O cadastro dos Habilitados está dividido em 5 listas: Relação de Inscrição individual-RII, Relação de Inscrição
por Entidade, Deficientes, Idosos e casos de Vulnerabilidade. Abaixo apresentamos o cenário atual destes candidatos
cadastrados nos bancos de dados da CODHAB.

Este trabalho foi e continua sendo de extrema importância para identificação de inconsistências e cruzamentos
das informações declaradas pelos participantes, dando maior fidelidade e fiscalização aos processos estabelecidos. Importante
ressaltar que todas as situações identificadas como fora dos normativos, são corrigidas imediatamente.

De janeiro a maio de 2015 o atendimento ao público foi suspenso para reformulação interna. Nesse período, foi
feita a reestruturação dos postos de atendimento com o fechamento da unidade localizada no Edifício Embaixador, a
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transferência do Posto de Atendimento Avançado da Estação Metrô 114 Sul para a Estação Metrô 112 Sul, que atende pessoas
com deficiência e idosos, revisão de processos e capacitação de nossos servidores.
Para auxiliar o cidadão a CODHAB reformulou sua metodologia de atendimento, estabelecendo procedimento
de agendamento virtual o que diminuiu consideravelmente o tempo de espera nas filas além de possibilitar, com maior
qualidade, a formalização de processos, recebimento de documentação e habilitação de candidatos.
O atendimento presencial, precedido pelo devido agendamento, através do Núcleo de Atendimento ao Público –
NUATE funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00 no andar térreo do edifício sede, localizado no
Setor Comercial Sul, e extraordinariamente, a depender de demandas específicas, aos sábados e domingos, das 08h00 às
12h00. O NUATE é a área de maior visibilidade, entendida como a “porta de entrada” da CODHAB.
Entre os meses de maio a dezembro de 2015, foram atendidas 82.770 (oitenta e dois mil, setecentos e setenta)
pessoas nos dois postos de atendimentos da CODHAB, numa média mensal de 10.346 atendimentos, conforme descrição a
seguir:
Núcleo de Atendimento da CODHAB – NUATE – Números 2015 (Presencial)
Edifício Sede
Estação Metrô 112 Sul
Tipo De Atendimento
Quantidade
Tipo De Atendimento
Quantidade
Informações Gerais
32.167
Informações Gerais
2.219
Agendados
18.650
Agendados
437
Requerimentos
6.028
Requerimentos
90
CadÚnico
2.311
Não se recadastrou
1980
Não se recadastrou
273
Ouvidoria Presencial
304
Financeiro (Antiga SHIS)
5.229
Regularizou é seu!
7.765
Protocolo
3.196
Total: 82.770 atendimentos realizados

A central de atendimento ao público – Canal 156 visa conceder informações imediatas aos usuários de diversos
serviços públicos do Distrito Federal, gerenciado pela CODEPLAN, órgão que monitora o atendimento realizado pela empresa
terceirizada contratada para prestar o serviço de atendimento, sendo que à CODHAB é reservada a opção 5.
Os atendentes da Central 156 recebem constantemente informações e atualizações dos programas da
CODHAB para que tenham todas as ferramentas que possibilitem esclarecer as dúvidas dos cidadãos, possibilitando também o
fim das filas formadas quando das convocações. Além da prestação de informação aos candidatos e interessados, a Central
também realiza agendamento para atendimento aos cidadãos.
Situação Atendimento em 2014

Situação Atendimento em 2015
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Central 156 – Números 2015
Total de ligações recebidas
Total de ligações atendidas
Média mensal de ligações atendidas
Tempo médio de atendimento
* medido em segundos

479.615
465.385
16.538
161*

Recuperação dos Créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS:
A dívida fundada da CODHAB-DF com a CAIXA/FGTS refere-se às operações de financiamento para
construção de unidades habitacionais efetuadas ainda entre o extinto BNH, hoje incorporado à CAIXA, e a extinta SHIS, hoje
incorporada à CODHAB-DF, consistindo de 63.946 imóveis hipotecados à CAIXA/FGTS. Vem sendo pagos, mensalmente,
amortização e juros por 45 anos, desde a extinta SHIS.
Além dessas, outras 20.970 operações de construção de imóveis foram efetuadas com recursos próprios,
totalizando, assim, 84.916 contratos de imóveis construídos nas diversas localidades do Distrito Federal. A seguir o
detalhamento por regiões administrativas e anos de entrega dos empreendimentos das unidades habitacionais construídas com
recursos próprios e de terceiros.
Número de Contratações por região administrativa
Data Do Contrato

Localidade
Taguatinga
Sobradinho
Gama
Guará
Nucleo Bandeirante
Candangolândia
Planaltina
Ceilândia
Brazlândia
Samambaia
Recanto Das Emas
Santa Maria
Paranoá
Riacho Fundo
São Sebastião
Asa Norte
Asa Sul
Cruzeiro Novo
Projeto INOVAR/FUNDHABI

66, 75, 77, 78 e 2000
68, 70, 83 e 89
66, 68, 69, 70, 74 e 89
68, 66, 69, 70, 74, 82 e 83
1.970
85 e 86
1.970
1975 e 1987
1.990
1.990 e 1.992
1.996
1.996
1.997
1.996
1.990
1.970 e 1.971
1.970 e 1.971
1.970
1.997
TOTAL

Imóveis Construídos - Recursos
Bnh/Caixa
Próprio
9.411
8.879
1.149
267
3.412
201
10.117
1.862
255
0
2.225
300
1000
33.467
55
1.072
53
3.635
1.130
1.128
285
850
110
1.731
150
1.344
724
1
103
63.946
20.970

Total
18.290
1.416
3.613
11.979
255
2.225
1.300
33.522
1.125
4.765
1.413
850
110
1.731
150
1.344
724
1
103
84.916

A seguir são apresentados os valores desembolsados pela CODHAB/DF para amortização dos contratos de
empréstimo/retorno da dívida fundada com a CAIXA/FGTS e situação do saldo devedor:
Divida Fundada da CODHAB-DF com CEF/FGTS - Desembolso mensal – 2008-2015 Em R$
ITEM

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

Amortização

8.538.858

8.570.282

9.147.734

9.817.666

10.539.501

11.258.530

12.276.039

9.424.052

Juros

5.966.685

5.232.407

4.712.400

4.170.635

3.519.675

2.733.137

1.548.161

1.024.434

14.505.543

13.802.689

13.860.134

13.988.301

14.059.176

13.991.667

13.824.201

10.448.486

Total Prest.

Dívida Fundada da CODHAB-DF com a CAIXA/FGTS – Evolução 2008-2015
CER-SB/CAIXA
nº 46047-75 (Dívida Renegociada)
Crédito Antecipado FCVS*
CER-SB/CAIXA
nº 344128-99
Saldo devedor

132.870.386

128.533.597

91.232.370

82.805.919

73.226.277

63.606.106

58.420.474

70.717.596

75.632.562

107.972.013

112.744.819

116.663.353

120.587.713

123.982.314

131.136.519

203.587.982

204.166.159

199.204.383

195.550.738

189.889.630

184.193.818

182.402.788

173.703.202

41.949.960

* Crédito no valor de R$ 56,1 milhões antecipado em 2006 pela CAIXA, conforme Resolução 143/1994, a serem pagos quando da efetiva
novação dos créditos habilitados junto ao FCVS.
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Para garantir o equilíbrio do Sistema Financeiro da Habitação foi criado o Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS formalizado pela Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco
Nacional da Habitação – BNH, o qual gerou um montante de recursos ao final dos respectivos financiamentos.
Com a promulgação da Lei Federal n. 10.150 de 21 de dezembro de 2000, - que recepcionou MPs 133 de 1993
e a MP 1520, bem como a Lei 8.004 – foi estabelecido o direito de novação dos créditos relativos aos saldos residuais e
descontos concedidos junto ao FCVS para os imóveis do Sistema Financeiro da Habitação, para fins de utilização junto ao
agente operador CAIXA/FGTS.
Assim, com o processo de recuperação dos créditos do FCVS, estimados em 349,5 milhões, considerando os
créditos já habilitados. Desse valor, já foram reconhecidos pela CAIXA/FCVS 297 milhões de reais (posição em 31/12/2015 e
sujeita a atualizações), por meio das atividades Habilitação/Homologação/Novação onde será possível a efetiva quitação da
dívida fundada com a CAIXA/FGTS, a qual gira em torno de 173,7 milhões de reais e ainda restar um saldo positivo para
utilização no programa habitacional do Distrito Federal.
Em 2015, o trabalho desenvolvido para novação dos 5.027 contratos com créditos FCVS (vide tab. 888)
importou na quitação de R$ 8.395.752,29 relativa à divida de obrigação trimestral com o FCVS. Adicionalmente, foi efetivada
renegociação do contrato CER-SB Caixa nº 46047-75, reduzindo a dívida fundada em 2014 de R$ 182.402.788,00 para
173.703.202,00 em 2015, ou seja, em R$ 8.699.586,00, o que se traduz em economia para a CODHAB.
Por se tratar de procedimento que requer conhecimentos técnicos especializados e possuir diversas fases até
sua conclusão, foi necessária a contratação de empresa com a devida experiência no ramo, a partir de novembro de 2014, para
a realização dos trabalhos, uma vez que a CODHAB não dispõe de estrutura de pessoal suficiente para atender a referida
demanda.
Sobre os indicadores criados para o presente Programa faz-se necessária uma correção quanto a sua
composição:
 Indicador 888 (Contratos Novados - FCVS) - em 2015 remanesciam 36.186 contratos com créditos a
habilitar.
 Indicador 893 (Zerar a Dívida em Atraso (<) Contratos Novados (FCVS) - em 2015 não se refere a contratos
novados e sim a débitos remanescentes dos mutuários finais com a CODHAB-DF.
Dessa forma os indicadores foram reformulados para o PPA 2016-2019, visando uma melhor adequação às
ações contidas no programa.
Dos 82.448 contratos prometidos a venda a mutuários finais foram identificados, aproximadamente, 59.809
contratos que contam com a cobertura do FCVS.
No início dos trabalhos objeto do contrato nº 23/2014, de 26/11/2014, firmado entre a CODHAB/DF e a empresa
ELONET para habilitação, validação e novação dos créditos da CODHAB-DF junto ao FCVS, existiam 20.791 contratos com
créditos já habilitados ao Fundo (Matrícula 00029-9), sendo que no exercício de 2014 foram habilitados outros 3.000 contratos.
Adicionalmente, no exercício de 2015, ocorreu a habilitação de outros 15.766 contratos junto ao FCVS, e foi
dada celeridade aos trabalhos das etapas seguintes, quais sejam: a definição junto à CAIXA/FCVS da quantidade de processos
a serem homologados, com a indicação de 2.500 mensais, a adoção de critérios para agilizar a validação de créditos
homologados, além de monitoramento “on line“ de diferenças porventura ocorridas na depuração pelo Agente Operador do
FCVS, com vistas à pronta atualização de documentação requerida a par da manutenção da regularidade do Agente
Financeiro/CODHAB no processo.
É importante ressaltar que após o procedimento de habilitação junto à CAIXA/FCVS, inicia-se a etapa de
reconhecimento dos créditos (novação) por aquela entidade e só a partir desse momento ocorrerá a liberação dos respectivos
créditos.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO GERAL: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIALCODHAB-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6225

DOTAÇÃO INICIAL
799.700
799.700
799.700

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
7.349.700
35.334
35.334
7.349.700
7.349.700

35.334
35.334

35.334
35.334
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Objetivo Específico: 002 – Regularizar assentamentos urbanos informais localizados nas Áreas de Regularização
de Interesse Social – ARIS e nos núcleos urbanos implantados pelo Poder Público com parcelamentos ainda não
registrados.

Indicadores:
Denominação do
Indicador
Número de
886 Escrituras Emitidas
por Doação
Número de Títulos
887 Concedidos
Número de
890 Escrituras para
Mutuários

Unidade
de Medida

Índice Mais Apurado
Recente
em

Periodicidade da
Apuração

Resultado

2012

Desejado em
2013
2014

2015

Desejado
Alcançado

6.500

6.500

6.500

6.500

5.665

2.978

3.291

10.293

Unidade

3.600

31/05/2011

Mensal

Unidade

1.785

31/05/2011

Mensal

Unidade

-

-

Mensal

Desejado 28.500 28.500 19.000 19.000
Alcançado 4.342 1.045
74
368
Desejado 19.000 19.000 19.000 19.000
Alcançado 1.785 1.785 3.900 1.266

Fonte da
Informação
DIREG/
CODHAB
DIREG/
CODHAB
DIREG/
CODHAB

A titulação definitiva dos imóveis com financiamentos quitados (Carteira Imobiliária), atividade executada
atualmente se constitui em ação fundamental dentro desse Programa. Trata-se da regularização jurídica dessas unidades
habitacionais, concretizada pela entrega da escritura pública de compra e venda, documento definitivo de propriedade do
imóvel.
No exercício de 2015 foram atendidos por agendamento através do 156 Opção 4 ou pelos telefones 32141844 e
32141856 até 31 de outubro de 2015, 1.936 mutuários da Carteira de Crédito Imobiliário da CODHAB-DF, para a emissão de
escrituras, sendo assinadas e entregues 787 aos mutuários finais, conforme discriminado em quadro abaixo.
Da totalidade dos 82.448 contratos firmados com mutuários, estima-se que em torno de 52.000 contratos foram
transmitidos à propriedade aos mutuários finais. A partir desse número, foi estipulada meta no exercício de 2015, no sentido de
identificar os contratos que ainda restam para a emissão de Escritura/Transmissão de propriedade. Até o final de 2015 foram
analisados 31.675 e desses, 19.677 já foram escriturados. No quadro abaixo, são apresentados o número de escrituras
emitidas desde 2012, com posição atualizada em dezembro/2015.
Escrituras Emitidas por Doação e para Mutuários
TIPO
Escrituras Emitidas por Doação
Escrituras emitidas para Mutuários
TOTAL

2012

2013
5.665
1.785
7.450

2014
2.978
1.785
4.763

2015
3.291
3.900
7.191

10.293
1.266
11.559

O conceito de regularização fundiária urbana é definido pela lei federal nº 11.977/2009 no artigo 46 como o
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à
titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da
propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
As ações de Regularização Fundiária aplicadas no DF reconhecem as ocupações irregulares, sem, contudo,
uma visão mais abrangente de inserção da ocupação no bairro, na região e na metrópole. Apesar da preocupação em agir em
diferentes dimensões: jurídica, urbanística, ambiental e social. É comum se verificar assentamentos sem qualquer concessão
de titulação aos beneficiários e títulos registrados apesar de anos de registro cartorial da área. É frequente também a instalação
de infraestrutura básica em conflito com a fixação das edificações e com soluções de desenho que favorecem a desqualificação
do espaço público.
Os espaços públicos, lugares com possibilidades de convivência e de interação social, definidos em projeto são
poucos em quantidade e sem qualidade. Esses quando existentes estão fora da escala do assentamento e possuem dimensões
reduzidas. As praças são quase inexistentes. As vias de circulação e pequenas áreas intersticiais distribuídas pelos
assentamentos são locais onde aparece alguma vida comunitária. Os poucos espaços públicos de convivência são de péssima
qualidade de desenho, sem detalhamento das calçadas, da definição e localização do mobiliário urbano, da arborização urbana,
da melhor abertura das lojas e de outros elementos que poderiam qualificar melhor esses espaços e inserir esses
assentamentos à cidade legal.
Entende-se que o processo de regularização fundiária precisa regularizar juridicamente áreas e também
produzir locais bons para se viver com qualidade. É essencial que tenham escolas, hospitais, parques, serviços, comércio. Não
basta regularizar lotes e casas é necessário construir bairros, cidades.
A aplicação mais assertiva da Política Habitacional do Distrito Federal tem permitido a formulação de programas
de regularização capazes de enfrentar o processo de desenvolvimento urbano informal e promover a integração dessas áreas
irregulares à cidade formal. Este processo tem implicado na implementação de ações interventivas em áreas prioritárias
estabelecidas no PDOT, Núcleos Urbanos implantados inicialmente pelo poder público, que envolve a regularização do registro
cartorário e titulação das unidades habitacionais localizadas nessas áreas.
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As ações de regularização obedecem ao disposto na Lei nº 4.996, 19 de dezembro de 2012, marco legal da
habitação social no Distrito Federal, regulamentada com advento do Decreto nº 34.210, de 14 de março de 2013, que dispõe
sobre a regularização fundiária de interesse social.
Assim, como forma de materializar essas ações, vários projetos de regularização tiveram seus termos de
referência finalizados e seguiram para licitação para posterior contratação, visando que outros moradores de áreas de interesse
social, que satisfaçam a Lei nº 4.996/2012, possam receber futuramente suas escrituras.
Com a elaboração e aprovação de projetos de regularização, compostos de projeto urbanístico, memorial
descritivo e levantamento topográfico e cadastral, o passo considerado mais longo do processo de regularização é dado.
Todas as iniciativas tomadas ao longo de 2015 cumprem o compromisso de dotar o Distrito Federal de
legislação efetiva, com ações estáveis e permanentes.
De fevereiro a novembro de 2015, 11.931 pessoas tiveram seus atendimentos referentes a regularização de
imóvel realizados na CODHAB. Esse número, não denota a quantidade de atendimentos totais, mas a quantidade de processos
instruídos com a atualização da documentação entregue pelo requerente.
Descrição do atendimento

Total

Alteração cadastral

160

Certidão Positiva

421

Informação - Emissão de certidão positiva

537

Resposta de requerimento

689

Informação - Situação do imóvel/escritura

2.632

Exigência do processo

161

Cópia de processo

56

Situação do imóvel/ Escritura

1.791

Inventário/ divórcio

87

Informação sobre data de entrega de documentação para regularização

138

Agendamento

5.191

Morar Bem
Total geral

68
11.931

Importante destacar outros atendimentos realizados visando a regularização de interesse social: 496 Reuniões
realizadas com moradores e grupos organizados; 97 Atendimentos; 132 manifestações da Ouvidoria respondidas e 378
Verificações de Ocupação de Imóvel – VOI.
Foram entregues aos cidadãos 6.405 Escrituras Públicas de Doação em eventos oficiais de entrega, distribuídas
em 19 Regiões Administrativas do Distrito Federal, além de outras 3.888 foram lavradas e registradas em cartório, totalizando
assim a emissão de 10.293 Escrituras Públicas de Doação no ano de 2015.
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cidade
Riacho Fundo II
Estrutural
Recanto das Emas
Setor Habitacional Sol Nascente
Águas Claras
Brazlândia
Candangolândia
Ceilândia
Gama
Guará II
Planaltina
Riacho Fundo I
Samambaia
Santa Maria
Sobradinho
Recanto das Emas
Vila Telebrasília
Taguatinga
Varjão
TOTAL

Quantitativo
608
1.136
504
66
281
125
28
359
12
103
471
250
1.187
325
425
204
24
182
115
6.405
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Além disso, foram encaminhadas 13.146 (treze mil cento e quarenta e seis) Fichas Descritivas aos cartórios do
Distrito Federal distribuídas em 17 Regiões Administrativas, visando a emissão das respectivas escrituras. Abaixo, o número de
escrituras já lavradas e registradas por localidade, conforme tabela abaixo:
Cidade
Quantitativo
Brazlândia
197
Santa Maria
1.355
Samambaia
4.713
Recanto das Emas
1.038
Riacho Fundo II
979
Riacho Fundo I
275
Ceilândia
523
Sol Nascente
263
Estrutural
549
Guará II
1
Planaltina
1.879
Candangolândia
2
Sobradinho
614
Taguatinga
533
Vila Planalto
23
Vila Telebrasília
5
Vila Varjão
197
TOTAL
13.146
* Informações fornecidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis.

Escrituras Já Lavradas E Registradas*
89
678
1058
497
248
160
213
0
230
1
400
0
194
120
0
0
0
3.888

Os números de escrituras emitidas, apesar de positivos, não refletem os esforços realizados pela CODHAB para
entregar escrituras aos beneficiários, uma vez que 9.258 Fichas Descritivas permanecem nos cartórios aguardando o
comparecimento do beneficiário, o que elevaria nosso número para 19.551 títulos correspondentes às escrituras passíveis de
emissão.
Para que tal número se convertesse em escrituras emitidas, seria necessário que todos os beneficiários
comparecessem ao cartório, pagassem a taxa devida e retirassem sua escritura. Entretanto, essa procura tem sido muito
aquém do esperado.
Os Termos de concessão de uso (TCU) são títulos de propriedade precários, que são concedidos para
regularizar temporariamente a situação dos cidadãos que ocupam áreas irregulares. Enquanto não houver a transferência
definitiva do domínio pelo Poder Público o ocupante recebe o TCU. O número de títulos concedidos no ano de 2015 foi de 368
distribuídos nas seguintes regiões administrativas:
Cidades
Termos De Concessão De Uso - TCU
Riacho Fundo II
Estrutural
Taguatinga (Pontas De Quadra)
Sol Nascente
Riacho Fundo II

102
117
34
67
48
368

TOTAL

No exercício de 2015 a meta foi de emitir Termos de concessão de uso (TCU) apenas em casos excepcionais,
sendo priorizada a entrega de títulos definitivos.
Os Projetos Integrados de Regularização das Áreas em Áreas de Regularização de Interesse Social - ARIS
encontram-se sob a coordenação da CODHAB.
Em 2015, em que pesem as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Governo do Distrito Federal, foram dados
importantes passos para a consolidação de relevantes projetos de regularização, conforme o quadro a seguir:
Andamento dos projetos urbanísticos em 2015
Localidade

Ações - Projetos De Regularização
Fundiária De Interesse Social

ADE Oeste Samambaia

Projeto Urbanístico Registrado em fase de doação da TERRACAP para CODHAB, para iniciar a escrituração
dos beneficentes.

Água Quente

Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência

Águas Claras – Lote 01, Rua 200, QS
06
Águas Claras – QS 11 do Areal

Projeto Urbanístico não iniciado. Aguardando aprovação de Lei Complementar da desafetação.
Projeto Urbanístico não iniciado. Aguardando aprovação de Lei Complementar da desafetação.

Áreas Intersticiais (Becos) Gama

Projeto Urbanístico não iniciado. Área desafeta pela aprovação da Lei n.º 882/2014.
Aguardando o Levantamento Topográfico para início do Projeto Urbanístico pela CODHAB ou a contratação de
empresa para elaborar o levantamento topográfico e projeto urbanístico.

Aris Céu Azul

O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.

Aris Mansões – Sobradinho II

O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.
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Ações - Projetos De Regularização
Fundiária De Interesse Social

Aris Pôr do Sol – URB-RP 073/09

Projeto urbanístico encaminhado ao CAP para análise e aprovação em 22/10/2014.

Aris Vida Nova

O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.

Aris Torto – Vila Weslian

Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH.

Becos de Brazlândia

Projeto Urbanístico não iniciado.
Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso V, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram desafetadas as
áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Brazlândia, que tenham sido ocupadas
com uso predominantemente residencial até 31/12/2013;

Becos de Ceilândia

Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso III, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram desafetadas as
áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Ceilândia, que tenham sido ocupadas
com uso predominantemente residencial até 31/12/2013. Os lotes estão em fase de escrituração.

Expansão da Vila São José

Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH

Fercal
Itapoã – Parcelamento I e II, Mandala,
Sol e Lua e, Fazendinha.
Itapoã – Del Lago 1 e 2
Mansões Sobradinho I

Até o presente momento, o Projeto de Regularização Fundiária não foi iniciado.

Mansões Sobradinho II

O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.

Nova Colina

Projeto de Regularização Fundiária não iniciada.

Nova Petrópolis

Projeto de Regularização Fundiária não iniciada.

Nova Planaltina

Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência.

Paranoá

Projeto Urbanístico em fase de Registro Cartorial.

Pontas de Quadra de Sobradinho II:

1ª Etapa: Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH
2ª Etapa:Viabilizando um convênio com a UNB para elaboração do Projeto Urbanístico.

Pontas de Quadra de Taguatinga:

Projeto urbanístico dividido em duas etapas:
1ª Etapa: Em fase de Escrituração
2ª Etapa:Projeto urbanístico: Será elaborado por esta Companhia para as áreas não contempladas nas URB
127/93 e URB 90/96.

Pontas de Quadra de Ceilândia

Projeto Urbanístico não iniciado.
Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso V, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram desafetadas as
áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Ceilândia, que tenham sido ocupadas
com uso predominantemente residencial até 31/12/2013.

O Projeto de Regularização Fundiária ainda não foi iniciado.
Projeto de Regularização Fundiária não iniciada.
Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência.

Porto Rico

Projeto Urbanístico em elaboração nesta Gerência.
Em 2014, pelo Artigo 1º, Inciso V, da Lei Complementar nº 882, de 2 de Junho de 2014, foram desafetadas as
áreas intersticiais das quadras residências da Região Administrativa de Ceilândia, que tenham sido ocupadas
com uso predominantemente residencial até 31/12/2013.
Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência

Privê Ceilândia
Primavera
QNR 05 – Ceilândia

Projeto de Regularização Fundiária não iniciado.
Projeto de Regularização Fundiária não iniciado.
Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH.

QNP 22 e 24

Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência.

Riacho Fundo II - CAUB 1 e 2

Projeto de Regularização Fundiária não iniciado.

Riacho Fundo II – Complementação da
1ª etapa

Projeto urbanístico em fase de doação da TERRACAP para CODHAB, para iniciar a escrituração dos
beneficentes.

Riacho Fundo II – 2ª etapa

Projeto Urbanístico encontra-se da DIREG/GEPRO para correção

Riacho Fundo II – 3ª etapa

Projeto urbanístico em fase de Registro Cartorial

São Sebastião

URB – 114/09 - Projeto Urbanístico Registrado em fase de doação da TERRACAP para CODHAB, para iniciar
a escrituração dos beneficentes.
URB 139/10 – Projeto Urbanístico em revisão na TERRACAP
URB 137/10 – Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência.
URB 138/10 - Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência.

Setor Habitacional Buritis – Vila
Buritizinho

URB 111/09 – Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência
URB 099/09 – Projeto Urbanístico em análise na CAP/SEGETH

Setor Habitacional Sol Nascente

TRECHO I – Projeto Urbanístico registrado em fase de Escrituração e implantação de infraestrutura (drenagem
e pavimentação).
TRECHO II – Projeto Urbanístico em revisão nesta Gerência.
TRECHO III – Projeto Urbanístico finalizado aguardando licenciamento ambiental e desafetação do Parque
Lagoinha.

Setor Residencial Leste e Oeste

Projeto Urbanístico encaminhado à CAP/SEGETH para análise e aprovação.

Pontas de Quadra do Recanto das
Emas
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Ações - Projetos De Regularização
Fundiária De Interesse Social

Localidade
Vale do Amanhecer

Projeto de Regularização Fundiária não iniciado.

Vicente Pires e Vila São José

Projeto foi analisado pelo CAP. As correções e adequações do projeto serão feitas pela empresa contratada
pela ARVIPES (Associação dos Moradores de Vicente Pires);
Foi realizada a complementação do estudo ambiental ao IBRAM para verificar a possibilidade de permanência
de algumas famílias na APP, conforme a nova legislação.

Vila Basevi

Projeto Urbanístico não finalizado. Aguardando licenciamento ambiental (ICMBIO – IBAMA)

Vila Cauhy

Projeto Urbanístico não finalizado. Estudo Ambiental encaminhado ao IBRAM para emissão da licença
ambiental.

Vila Varjão

Projeto urbanístico registrado.

Vila Dnocs

Projeto urbanístico registrado.

Vila Estrutural

Projeto urbanístico registrado. Em fase de escrituração aos beneficiários.

Os projetos de regularização iniciados no ano de 2015 foram às pontas de quadras, conforme a Lei
Complementar 882/2014, que desafeta área pública de uso comum que, até 31 de dezembro de 2013, tenham sido ocupadas
com uso predominantemente residencial, afeta áreas públicas e altera a destinação de áreas públicas e dá outras providências,
tais que são: Pontas de Quadra do Recanto das Emas; Pontas de Quadra de Taguatinga.
A CODHAB promoveu ações no sentido de compatibilizar endereços, como os abaixo listados:
a) do endereçamento atual com Projeto b) do Projeto Urbanístico com o Aerolevantamento 2014
Urbanístico
- Estrutural;
- Estrutural;
- São Sebastião;
- São Sebastião;
- Sol Nascente (Trecho1);
- Sol Nascente (Trecho1).
- Riacho Fundo II – 1° Etapa;
- Pontas de Quadras Sobradinho II.
Para fins de atualização da legislação pertinente foram encaminhadas à SEGETH as seguintes propostas de
alteração normativa:
1) Alteração da Lei 4.996/2012 referente ao prazo estipulado para entrega de Requerimentos de Regularização
que atualmente (que atualmente é 31/12/2014), abrindo possibilidade para entrega de novos requerimentos.
2) Elaboração de Projeto de Lei referente ao Marco Legal do Reassentamento Involuntário. As intervenções
urbanísticas previstas e projetos de urbanização e regularização fundiária e ambiental de assentamentos populares ou em
projetos de interesse público indicam, muitas vezes, a necessidade de demolição de unidades residenciais, comerciais e mistas
situadas em assentamentos populares, irregulares ou regularizados.
Tais demolições são necessárias à execução de sistema viário, à implantação de obras de infraestrutura e
equipamentos públicos, ou por estarem situadas em áreas inadequadas à habitação.
Os projetos de urbanização, elaborados com a orientação de atingir o menor número possível de unidades,
indicam soluções diversas, de acordo com as especificidades de cada área e privilegiam a utilização de espaços livres no
próprio local, e, na inexistência dessas áreas, a escolha de terrenos o mais próximo possível.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHABDISTRITO FEDERAL
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
0086 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACEXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO- CEILÂNDIA
0087 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACEXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO NA ESTRUTURAL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL
180.945.364

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
101.841.691
83.603.882 83.603.882

180.945.364
9.295.725

101.841.691
2.383.886

83.603.882
0

83.603.882
0

2.383.886

2.383.886

0

0

6.911.839
190.241.089

0
104.225.577

0
83.603.882

0
83.603.882
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Por meio desse Programa foram realizados os serviços de implantação da infraestrutura externa aos
empreendimentos habitacionais contratados no âmbito dos programas MORAR BEM/MCMV, denominados PARQUE DO
RIACHO, localizado no Riacho Fundo II – 4ª etapa, e COER, localizado em Sobradinho II. A implantação da infraestrutura
contempla a execução dos serviços de: Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Sistema de Abastecimento de Água,
Sistema de Esgotamento Sanitário e Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica de Alta e Baixa Tensão, serviços
necessários para dar habitabilidade aos empreendimentos previstos para atendimento habitacional a 5.937 famílias, habilitadas
segundo os critérios estabelecidos pela politica habitacional do Distrito Federal.
Rede de Drenagem

Rede de Energia Elétrica

Pavimentação

Lagoa para contenção de águas pluviais

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC
0078 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- VARJÃO
0079 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- CEILÂNDIA
0080 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
0081 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOSOCIAL- VARJÃO
0093 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - VILA
DNOCS- SOBRADINHO
TOTAL DO PROGRAMA 6211

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

4.197.223

3.715.530

0

0

200.000

200.000

0

0

2.292.970

2.292.970

0

0

1.200.000

1.200.000

0

0

481.693

0

0

0

22.560
4.197.223

22.560
3.715.530

0
0

0
0

Em face da necessidade de reprogramação dos projetos, devido ao tempo decorrido da elaboração, em 2015
não ocorreu nenhuma realização finalística, encontrando-se os Projetos de Trabalho Técnicos Sociais – PTTS nas seguintes
situações:
 PTTS - ESTRUTURAL (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento) – Projeto reprogramado e
aprovado pela CAIXA, para contemplar 1.889 famílias. A implantação do projeto foi objeto de licitação (pregão), cancelada
posteriormente devido à desistência da empresa vencedora. Processo de licitação reiniciado;
 PTTS - QNR/Ceilândia – Projeto licitado no âmbito do programa temático HABITAÇÃO – Gestão da Politica
Habitacional;
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 PTTS - VARJÃO - Projeto reprogramado e aprovado pela CAIXA, para contemplar 316 famílias.
Documentação encaminhada para iniciar o processo de licitação;
 PTTS - DNOCS/ Sobradinho – processo ainda não iniciado devido ao pequeno dimensionamento da
equipe de mobilização social da CODHAB.
A CODHAB desenvolve seus projetos alicerçados na Portaria nº 21 do Ministério das Cidades (MCIDADES), de
22/01/2014, que dispõe sobre as orientações para execução do Trabalho Social.
O Trabalho Técnico Social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de
estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva,
ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando
promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas,
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços
implantados.
O objetivo geral do PTTS é promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos
direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção.
São 4 os eixos de atuação no âmbito do PTTS, quais sejam:
I. Mobilização, organização e fortalecimento social – prevê processos de informação, mobilização, organização e
capacitação da população beneficiária visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como o fortalecimento das
organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e novos canais de participação e
controle social.
II. Acompanhamento e gestão social da intervenção – visa promover a gestão das ações sociais necessárias
para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua
execução, bem como, preparar e acompanhar a comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos
negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua
implementação.
III. Educação ambiental e patrimonial – visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao
patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade
de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando
possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.
IV. Desenvolvimento socioeconômico – objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação
de iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o
incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando condições para um processo de
desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo.
Em cumprimento às exigências do MCIDADES e seguindo as diretrizes da Política Habitacional, no que se refere a
comprometimento com a condição habitacional do beneficiado, foram elaborados Projetos de Trabalho Técnico Social dos
seguintes empreendimentos:
Projetos de Trabalho Técnico Social Desenvolvidos Em 2015
PTTS
PARANOÁ PARQUE
SOL NASCENTE – TRECHO I
SOL NASCENTE –
TRECHO II e III

SITUAÇÃO


Contrato assinado com a ONG Sociedade Vida e Natureza, vencedora do certame
licitatório e início das atividades previstas no Projeto do Trabalho Social em agosto de
2015 de forma mista indireta, sob a coordenação da ASMOB.



80% do PTTS executado.



Reprogramação do PTTS trecho II e III.

15.738


COER

ARAPOANGA

MESTRE D’ARMAS

RIACHO FUNDO II – 3ª ETAPA

Reprogramação do PTTS realizada conforme disposto na Portaria nº 21, de 22 de janeiro
de 2014 do Ministério das Cidades (MCIDADES) e aprovada pela Caixa;
Conclusão do processo licitatório (Carta Convite) para ser executado de forma mista
indireta por pessoa jurídica especializada, sob a coordenação da ASMOB.
Empresa contratada aguardando a finalização da análise dos dossiês dos beneficiários pela
CAIXA e entrega no conjunto habitacional pela Diretoria de Produção da Companhia.
 Reprogramação concluída;
 Aprovado pela Caixa;
 Elaboração do Termo de Referência em andamento.
PTTS em fase final em fase final de elaboração para encaminhamento à CAIXA;
Termo de Referencia em processo de elaboração.



PTTS Elaborado e encaminhado à CAIXA para análise;
Aguardando posicionamento da Caixa.

Público Alvo
(famílias)
6.240

33

15.000

8.000

1.888
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RECANTO DAS EMAS

960

PTTS Elaborado e encaminhado à CAIXA para análise;
Aguardando posicionamento da Caixa.

---

PARQUE DAS BENÇÕES
ITAPOÃ PARQUE
PLANALTINA
CRIXÁ
NACIONAL
NOVA PETROPOLIS



Sobrestado processo de elaboração dos PTTS, aguardando contratação dos
empreendimentos.

A trajetória do trabalho social em habitação revela momentos importantes da construção de uma política
habitacional e urbana conectadas com a democracia, cidadania, participação e atendimento às demandas da população, um
processo permeado de contradições, limites e desafios. Deste modo, é de suma importância a realização de encontros
comunitários promovidos por uma equipe social qualificada, a fim de harmonizar os novos moradores a um novo formato de
convivência comunitária e de participação ativa e decisória, no meio em que residem.
Abaixo segue quadro relacionando as principais atividades realizadas no ano de 2015 relativas aos Projetos de
Trabalho Técnico Social nos respectivos empreendimentos, contando com atendimentos individualizados aos beneficiários da
Política Habitacional.
Paranoá Parque
Nº
1.
2.
3.
4.
5.

Atividade
Reunião com os síndicos de 08 condomínios para
levantamento das demandas e melhorias necessárias.
Reunião com os oito síndicos para orientações quanto à
taxa de esgoto CAESB.
Reunião com os beneficiários, por condomínio, para
orientações sobre a CAESB – Taxa de esgoto e
fornecimento de água.
Plantão Social.
Seminários de Apresentação do PTTS e Engenharia,
Sorteio das UH’s, Eleição da Comissão de
Acompanhamento do Projeto (CAP) e Aprovação do
Calendário de Vistoria; da 5° etapa.

Local
Centro Comunitário da Quadra 4,
Conjunto 1, Lote 6 e Canteiro de
Obras Direcional.
Sala de reuniões
DIMOB/CODHAB.

01

Agosto 2015.
Todos os moradores e
seus síndicos e
subsíndicos.
124

08

Centros Comunitários.

04

Centro de Convenção Ulysses
Guimarães.

2

Público Alvo de 928
beneficiários.

1

26 beneficiários.

4 meses (início em
08/09/2015).

Público alvo 3.936
famílias do Paranoá
Parque.

1

Rede sócio assistencial
do Paranoá.

1

Levantamento de toda
Rede sócio assistencial
do Paranoá.

Início do curso em
16 de novembro.
Duração de 12
meses.

Para os gestores dos
17 condomínios
constituídos.

1

Toda população do
Paranoá Parque.

Sede do Trabalho Social. Av.
Paranoá – Quadra 06 lotes 13/14
Bloco A.
Sede do Trabalho Social
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes
13/14 Bloco A.
Sede do Trabalho Social
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes
13/14 Bloco A.

1ª Capacitação da CAP.

7.

Instituição do Centro de Acompanhamento do
Beneficiário (CABE)/Plantão Social.

8.

Reunião com a Rede de Serviços Públicos do Paranoá e
as lideranças locais, para apresentação do PTTS e
estabelecimento de parcerias.

9.

Diagnóstico da rede sócio assistencial e comunitária para
identificação e cadastramento (em andamento).

Paranoá

10.

Desenvolvimento do Curso de Gestão Condominial (em
andamento).

Sede do Trabalho Social
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes
13/14 Bloco A.

11.

Inter-Ação Mulher e Versão – H e ações continuadas de
esporte, lazer e cidadania (em andamento).

Quadra 3 conj. 1 lote 1
Paranoá Parque.

12.

Estação da Brincadeira e da Cultura.

Sede do Trabalho Social, Av.
Paranoá – Quadra 06, lotes
13/14, Bloco A.

Oficina de Capoeira. (em andamento).

03

Nº de Atendimentos
Maio, junho e
julho/2015.

Centro Comunitário.

6.

13.

Quantidade

Sede do Trabalho Social
Av. Paranoá – Quadra 06 lotes
13/14 Bloco A

Início do curso em
16/11/2015.
Duração de 23
meses.
Início 14 de
novembro.
Ocorrem todas as
segundas e sextas
feiras.

Total De Pessoas Atendidas Pela ASMOB No Paranoá Parque

Toda população do
Paranoá Parque.

Toda população do
Paranoá Parque.
3.936

Registros Fotográficos das Atividades no Paranoá Parque
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Reunião da CAESB, CODHAB e os moradores do Paranoá Parque para
orientações quanto à taxa de esgoto da CAESB.

Equipe ASMOB no seminários de Apresentação do PTTS e Engenharia,
Sorteio das UH’s, Eleição da Comissão de Acompanhamento do Projeto (CAP)
e Aprovação do Calendário de Vistoria; da 5° etapa

Assinatura de contrato no Centro de Convenção Ulysses Guimarães.

Seminários de Apresentação do PTTS e Engenharia, Sorteio das UH’s, Eleição
da Comissão de Acompanhamento do Projeto (CAP) e Aprovação do
Calendário de Vistoria; da 5° etapa.

Desenvolvimento do Curso de Gestão Condominial.

Inter-Ação Mulher e Versão – H e ações continuadas de esporte, lazer e
cidadania, na Quadra 3, Conj. 1, Lote 1 - Paranoá Parque, para toda
população do Paranoá Parque.

Oficina de Capoeira.

Estação da Brincadeira e da Cultura, Sede do Trabalho Social na Av.
Paranoá – Quadra 06, Lotes 13/14, Bloco A, para toda população do
Paranoá Parque.

Sol Nascente - Trecho I
Nº
1.
2.
3.
4.

QUANTIDADE

Nº DE
ATENDIMENTOS

12

50

24

38

Sol Nascente

209

209

Sol Nascente

36

ATIVIDADE

LOCAL

Plantões sociais.

Posto de Assistência Técnica.

Negociações junto às famílias que residem em locais de
interferência nas obras de infraestrutura.
Levantamento socioeconômico da demanda para os cursos
de capacitação profissional.
Início dos Cursos de Capacitação Profissional.

Sol Nascente

Total De Pessoas Atendidas Pela ASMOB No Sol Nascente

36
333
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Registros Fotográficos das Atividades no Sol Nascente

Negociações com as famílias envolvidas nas áreas de
interferência do projeto.

Levantamento socioeconômico da demanda para os cursos
de capacitação profissional.

Início dos cursos de capacitação profissional, com a presença da
CODHAB, CAIXA, SENAI e moradores do Sol Nascente
participantes dos cursos.

Levantamentos socioeconômico para execução das
atividades da Assistência Técnica.

Faixa de divulgação dos cursos de capacitação profissional
na entrada da Feira do Produtor

Tenda de apoio para a realização dos cursos de
capacitação profissional e Plantão Social.

Inscrições dos cursos de capacitação, no Sol Nascente.

Sala de Aula dos cursos de capacitação.
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Vila Do Sossego
Nº
1

ATIVIDADE

LOCAL

Levantamento Socioeconômico e selagem das
casas.

QUANTIDADE

Nº DE ATENDIMENTOS

1

85 (famílias)

Vila do Sossego Candangolândia /DF.

Total de Pessoas Atendidas pela ASMOB na Vila do Sossego

85

Registros Fotográficos da Atividade Na Vila do Sossego

Levantamento Socioeconômico e selagem das casas.
Porto Rico
Nº
1

ATIVIDADE

LOCAL

Levantamento Socioeconômico das famílias que
Condomínio Porto Rico –
residem na área de risco, que ainda não tinham
Santa Maria/DF.
suas casas seladas.
Total de Pessoas Atendidas Pela ASMOB em Porto Rico

QUANTIDADE

Nº DE ATENDIMENTOS

2

139 (famílias)
139

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES NO PORTO RICO

Levantamento Socioeconômico das famílias que residem na área de risco, que ainda não tinham suas casas seladas.
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PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC
0089 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-TERMINAL RODOVIÁRIO- CEILÂNDIA
TOTAL DO PROGRAMA 6216

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

9.000

0

0

0

9.000
9.000

0
0

0
0

0
0

Não ocorreu realização nesse Programa porque o equipamento previsto, Terminal Rodoviário, foi suprimido do
Contrato de Financiamento formalizado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, por força da edição pelo
Ministério das Cidades das Portarias nº 43 e 44/2014, de 28 de janeiro de 2014, que estabelecem a redução/cancelamento das
metas não iniciadas ou paralisadas, mantendo-se apenas os recursos necessários á execução das metas mínimas,
indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas.

PROGRAMA: 6219 - CULTURA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC
0085 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- VARJÃO
TOTAL DO PROGRAMA 6219

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

2.710.407

0

0

0

2.710.407
2.710.407

0
0

0
0

0
0

Não ocorreu realização nesse Programa porque o equipamento previsto – Construção de Espaço Cultural no
Varjão foi suprimido do Contrato de Financiamento formalizado no âmbito do programa federal PAC-PPI/Intervenções em
Favelas, por força da edição pelo Ministério das Cidades das Portarias nº 43 e 44/2014, de 28 de janeiro de 2014, que
estabelecem a redução/cancelamento das metas não iniciadas ou paralisadas, mantendo-se apenas os recursos necessários á
execução das metas mínimas, indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas.

PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
0082 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE CEF- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
0083 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONSTRUÇÃO DE ESCOLA CEM NA ESTRUTURAL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
0084 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PACCONDTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO INFANTIL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
TOTAL DO PROGRAMA 6221

DOTAÇÃO INICIAL
4.334.703

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2.724.133
0
0

1.779.113

1.779.113

0

0

1.610.570

0

0

0

945.020
4.334.703

945.020
2.724.133

0
0

0
0

Não ocorreram realizações nesse Programa porque os equipamentos previstos, Centro de Educação
Fundamental – CEF, Centro de Ensino Médio – CEM e Centro de Ensino Infantil – CEI, foram suprimidos dos Contratos de
Financiamento formalizados no âmbito do programa federal PAC-PPI/Intervenções em Favelas, por força da edição pelo
Ministério das Cidades das Portarias nº 43 e 44/2014, de 28 de janeiro de 2014, que estabelecem a redução/cancelamento das
metas não iniciadas ou paralisadas, mantendo-se apenas os recursos necessários à execução das metas mínimas,
indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas.

PROGRAMA: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8475 - REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

64.000

57.848

57.848

49.540

64.000

57.848

57.848

49.540

64.000

57.848

57.848

49.540
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O Programa Reintegra Cidadão, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, é disponibilizado a todos os
órgãos do Governo do Distrito Federal para fornecimento de mão de obra e oferece trabalho e qualificação técnica para réus
condenados que cumprem pena em regime aberto e semiaberto, nos órgãos da administração direta, empresas e autarquias do
GDF, por meio de contratação junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, o que constitui um importante
passo para a reinserção do preso no mercado de trabalho.
A CODHAB contou em 2015 em seu quadro de pessoal 5 (cinco) assistidos, quantidade prevista para
atendimento das demandas da Companhia. Observa-se ao longo da execução do contrato a interação positiva desses cidadãos
junto aos demais colaboradores, o que comprova a eficiência do programa na readaptação de sentenciados à sociedade.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA,
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2632 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8708 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO
FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHABPLANO PILOTO
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8675 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL-CODHAB- PLANO PILOTO
8723 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E
PROPAGANDA- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9625 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCODHAB- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6004

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

1.000

0

0

0

1.000
12.421.337

0
12.773.337

0
12.515.928

0
12.515.928

12.421.337
1.026.560

12.773.337
1.471.366

12.515.928
1.471.366

12.515.928
1.471.366

1.026.560
110.000

1.471.366
143.000

1.471.366
130.911

1.471.366
124.031

100.000

140.000

130.000

123.120

10.000
2.300.238

3.000
2.347.429

911
2.270.746

911
2.038.328

2.300.238
15.859.135

2.347.429
16.735.132

2.270.746
16.388.951

2.038.328
16.149.652

Os recursos alocados neste Programa são direcionados em ações realizadas de forma contínua e necessárias à
manutenção da máquina administrativa e realização das atividades fim e meio da Companhia.
O quadro de funcionários da CODHAB se manteve estável ao longo do ano de 2015, porém em número
relativamente aquém das reais necessidades, principalmente, considerando o aumento das demandas e não realização do
concurso público, o que vem a se tornar um entrave para o desenvolvimento dos grandes projetos propostos pela nova gestão.
No que se refere à Concessão de Benefícios, as despesas realizadas em 2015 foram:
Tipo
Auxílio Alimentação
Jetons

Média de Empregados/servidores
160
6

Valor Total
1.471.365,97
166.014,88

Em 2015 foram realizados dois cursos de capacitação, onde a CODHAB capacitou 04 (quatro) servidores,
conforme descrito abaixo:
– Orçamento de obras de engenharia (SINAPI), com o objetivo de aprimoramento no conhecimento dos
métodos de elaboração de orçamentos em obras de Engenharia, através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil (SINAPI), apresentar e aplicar os conceitos e técnicas empregadas no calculo do custo unitário da mão-deobra, equipamentos, materiais e serviços. Valor: R$ 2.800,00. 02 empregados capacitados;
– “eSocial na Administração Pública” – as Mudanças na Folha de Pagamento, Custeio, Benefícios,
Informações que devem ser prestadas – Regulamentação Decreto nº 8.373/2014 e Circular do Comitê Gestor nº 001/2015 o
Novo Manual Versão 2.0”, com o objetivo de Capacitar os servidores dos órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de
economia mista a prestarem corretamente as informações no e Social e no DCTF Previdenciário, fazendo um paralelo com as
informações já prestadas na GFIP, RAIS, DIRF e CAGED de acordo com a nova versão do Leiaute do Manual versão 2.0.
Valor: R$ 2.500,00. 02 empregados capacitados.
As despesas relacionadas com publicidade e propaganda foram realizadas exclusivamente para a publicação de
atos oficiais no diário oficial do distrito federal e no Diário Oficial da União em 2015, conforme detalhamento abaixo:
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Atos publicados no DIÁRIO OFICIAL do Distrito Federal
RESOLUÇÕES
DEMONSTRATIVOS ATOS PUBLICIDADE
EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICAS
LICENÇAS IBRAM
PORTARIAS CONJUNTAS
EDITAIS DIMOB
REPUBLICAÇÕES, RETIFICAÇÕES E ERRATAS
DESPACHOS RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS
AVISOS DE ANULAÇÃO
ATOS RELATIVOS À LICITAÇÕES
TERMOS DE COMPROMISSO
AVISOS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
TOTAL

Atos publicados no DIÁRIO OFICIAL da UNIÃO

Quantidade
92
4
62
21
4
45
14
16
11
5
50
1
3
328
Quantidade
7

ATOS RELATIVOS À LICITAÇÕES

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cumpre destacar outras obras e ações relevantes realizadas pela CODHAB, não agrupadas por
programas e/ou nos itens anteriores.

Produção de unidades habitacionais no âmbito do Programa MCMV, com recursos procedentes do FGTS/FAR/FDS:
construção de 5.701 unidades habitacionais aos candidatos do Programa Morar Bem, nas seguintes localidades:
Entregas
Empreendimento
Jardins Mangueiral
Estilo Santa Maria
H4
Parque do Riacho
Paranoá Parque

Localidade
Mangueiral
Santa Maria
Samambaia
Riacho Fundo II (5ª etapa)
Paranoá
TOTAL

Quantidade (Uh)
409
84
56
3.072
2.080
5.701

MANGUEIRAL

ESTILO SANTA MARIA

PARQUE DO RIACHO - RIACHO FUNDO II

SAMAMBAIA

PARANOÁ PARQUE
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PARANOÁ PARQUE

Parque do Riacho – Riacho Fundo II

 Implantação e Revitalização do Parque Urbano e Vivencial do Gama – RA II, em cumprimento ao Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA nº 100.000.006/2014, formalizado entre o IBRAM e a CODHAB, pela
implantação do empreendimento habitacional de interesse social PARANOÁ PARQUE. Obras e serviços executados a conta do
Contrato 15/2014 – CODHAB, celebrado entre a CODHAB e a Sociedade Terra Construtora e Incorporadora Ltda., assinado em
25/08/2014, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal -UO 28901 – Programa de Trabalho
15451620830890001 - Natureza da Despesa 44.90.51 – Fonte de Recursos 370000000 – Valor R$ 3.823.331,55
PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA

 Execução
das obras de infraestrutura de drenagem externa à poligonal do empreendimento habitacional de interesse social PARANOÁ
PARQUE – objeto do Contrato nº 003/2015-CODHAB, celebrado entre a CODHAB e PENTAG ENGENHARIA LTDA., assinado
em 14/04/2015. Dotação Orçamentária: UO 28209 – Programa de Trabalho 15451620811109565 – Natureza da Despesa
44.90.51 – Fonte de Recursos 135008819 – Valor R$ 4.444.200,16.
 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização e acompanhamento de obras
e serviços relacionados à construção de empreendimentos habitacionais – objeto do Contrato nº 003/2014-CODHAB, celebrado
entre a CODHAB e GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., assinado em março/2014. Dotação Orçamentária: UO 28905 –
Programa de Trabalho 1620850062915 – Natureza da Despesa 33.90.39 – Fonte de Recursos 107 – Valor R$ 12.976.411,20.
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 Execução de obras/serviços de implantação de infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento
aos empreendimentos habitacionais - Contratos celebrados entre a CODHAB e a CEB Distribuição S.A.
Localidade
Riacho Fundo II –
QN 5A Cj 08 Lts 1 a 3
Riacho Fundo II –
QC 03 Cj 04 Lts 1 e 2

Descrição

Contrato Nº

Valor
R$

Instalação de
transformadores

011/2014

371.178,31

Instalação de
transformadores

012/2014

371.178,31

Instalação de transformador

013/2014

15.830,52

QC 03 Cj 08 Lt 1
Santa Maria
Q 105 Lt G
Samambaia
QR 310 Cj 5A Lt 02

Instalação de transformador

36.171,25
014/2014

Samambaia
QN 303 Cj 11 Lt 01

Instalação de transformador

Sobradinho II
Q10 Lts 01 a 16
COER

Instalação de AT compacta,
de BT isolada, de postes e
SE III

015/2014

44.580,68

Varjão
Q 06 Cj H Lts 02 a 06

Instalação de AT compacta,
de BT isolada, de postes e
SE III

016/2014

64.633,47

Samambaia
QR 410 Cj 15A Lt 01

Instalação de transformador

36.398,29

16.256,35
021/2014

Samambaia
QR 410 Cj 15A Lt 02
Riacho Fundo II – 5ª etapa –
Condomínios 1 a 6 e 25 a 27

Instalação de transformador

Complementação da
infraestrutura de energia
elétrica

15.268,12

016/2015

311.146,24

Dotação Orçamentaria
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 16.127.6208.1729.0001
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135
UO 28209
PT 15.451.6208.1110.9565
N. Despesa 44.90.51
Fonte Recursos 135

 Execução de projetos, serviços de engenharia e obras de urbanização (drenagem e pavimentação) para
atendimento aos empreendimentos habitacionais - Convênios celebrados entre a CODHAB e a NOVACAP para a alocação de
recursos.
Localidade

Convênio Nº

Valor R$

Riacho Fundo II – 4ª etapa

01/2013

25.357.768,37

Recanto das Emas – Quadras 117 e 118

02/2013

12.487.937,50

Riacho Fundo II – 3ª etapa

04/2013

8.986.563,46

QS 18 a 31

Dotação Orçamentaria
Despesas provenientes de 2013 – Orçamento Investimentos
PT 15.451.6208.1110.9565
N. Despesa 44.90.51 FTE 135
Despesas provenientes de 2013 – Orçamento Investimentos
PT 15.451.6208.1110.9565
N. Despesa 44.90.51
Despesas provenientes de 2013 – Orçamento Investimentos
PT 15.451.6208.1110.9565
N. Despesa 44.90.51

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: a Assistência Técnica tem por objetivo oferecer às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita nas áreas de arquitetura e urbanismo, um direito assegurado pela Lei Federal nº
11.888/2008 (Lei da Assistência Técnica Gratuita) e desenvolvida pela CODHAB com fundamentação nas normas distritais: Lei
nº 4.020/2007 (Criação da CODHAB) e .Lei nº 5.485/2015 (Assistência Técnica do Distrito Federal).
A Assistência Técnica, por meio de equipes alocadas em comunidades de Interesse Social, planeja e executa
ações de assistência técnica que buscam melhorar as condições de habitabilidade, com as seguintes atividades:
I) Atendimento e orientação à comunidade ;
II) Articulação com lideranças comunitárias e outros órgãos do governo; e
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III) Execução de Projetos e Obras: Melhorias Habitacionais; Intervenções urbanas; e Acompanhamento de obras
de habitação.
Unidade de assistência Técnica no Sol Nascente

Projeto Se essa Rua fosse Minha

Em 2015 foram desenvolvidas atividades em diversas localidades do Distrito Federal, conforme descrição a
seguir:
a) Posto ARIS Sol Nascente
I) Assessoramento na identificação de casas a serem retiradas e intermediações nas negociações com
famílias a serem reassentadas. Ajuste processual para distribuição de lotes. Etapas de projeto para nova habitação. Elaborar
projetos.
II) Projetos de Melhorias Habitacionais – 6 concluídos
III) Redução de 300 casas impactadas pelas obras de urbanização do Sol Nascente.
IV) Atendimento à aproximadamente 6mil famílias em sua maioria sobre a regularização da área.
V) Melhoria urbana através da tentativa de requalificar ruas no Sol Nascente.
VI) Mobilização com as lideranças comunitárias das localidades de atuação.
b) Posto ARIS Estrutural
I) 05 projetos-tipo para os lotes padrão da Estrutural que possuem dimensões de 8,00 x 12,00 m.
II) 03 vistorias técnicas e 3 levantamentos em moradias de pessoas interessadas em melhorias habitacionais,
com projetos em andamento.
III) 270 acompanhamentos em vistorias técnicas da fiscalização do contrato de reformas de casas.
IV) Articulação com a CAESB e DIREG sobre titularidade.
V) 01 negociação para à remoção e desocupação de áreas onde há obstrução de ruas e invasão de lotes.
VI) 02 Identificações de lotes vagos para a realocação de moradores em processo de desocupação.
c) Posto ARIS QNR
I) Atendimento a 300 pessoas. Principais assuntos tratados: Escrituras e Morar Bem.
II) Identificação de 17 moradores disponíveis para a capacitação e posterior trabalho de mutirão.
III) Mobilização social junto à comunidade.
IV) Articulação inicial com SENAI (FIBRA) para fazer capacitação industrial (fevereiro/2015).
V) Articulação com UNIEURO, UNIPLAN, FACIPLAC, Católica (Engenharia Civil) para viabilizar a força de
trabalho sem ônus para CODHAB e, tal qual prevê a Lei, integrar a comunidade acadêmica nas ações de Assistência Técnica.
VI) Colaboração no regimento Interno e estatuto do EMAT- Escritório Modelo de Assistência Técnica.
VII) Colaboração junto a ASMOB afim de que reprogramasse o prazo para a realização do PTS na QNR
evitando-se a devolução de 659 mil ao Governo Federal.
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VIII)
Visita técnica nas residências de moradores interessados em participar de Melhorias Habitacionais
e após essa etapa ser oferecido os demais serviços arquitetônicos à comunidade.
IX) Articulação com liderança comunitária.
X) Identificação e zoneamento de lotes desocupados (QNR e Ceilândia) como possíveis locais para construção
de novas moradias.
XI) Interação com outros órgãos - como IBRAM, TERRACAP e SEGETH – com intuito de obter informações
sobre possíveis lotes para novas moradias bem como sobre a regularização dessa área.
XII) Levantamento e divulgação do programa de Melhorias Habitacionais para os moradores que estão na lista
do Morar Bem que residem na QNR.
XIII)
Propostas de ações na região: revitalização do canteiro central e das praças da QNR2/3 e da QNR
3/4, Projeto da Praça para QNR 05 e Horta comunitária.
d) Posto ARIS Por-do-Sol
I) Criação e coordenação de canal de comunicação direto com as lideranças comunitárias.
II) Avaliação do histórico das Quadras 107/108 - Organização de informações cronológicas e laudo técnico
sobre avaliação do solo Encaminhamento de Documentação Protocolada (digitalizada)
III) Avaliação da expansão irregular das Quadras 107/108 (conforme comunicada pela Administração Regional
da Ceilândia)
IV) Avaliação do histórico e ocupação da Quadra 401 (lotes contíguos à Av. Elmo Serejo) Consolidação de
dados cadastrais dos moradores e organização de dossiê (histórico) Encaminhamento de Documentação Protocolada
(digitalizada)
V) Avaliação do histórico e ocupação das Quadras 702 (e contíguas) Consolidação informacional da ocupação
atual. Identificação dos moradores que já pertencem ao Cadastro da CODHAB (Morar Bem)
VI) Identificação dos moradores que reocuparam áreas onde já ocorreram ações recentes da Agefis.
VII) 50 reuniões com lideranças comunitárias.
Há que destacar, também, que a CODHAB vem ao longo do tempo desenvolvendo estratégias para aperfeiçoar
seus sistemas de tecnologia da informação e elaborar e produzir projetos que tornem as atividades e processos mais céleres e
eficientes. Além disso, a manutenção dos sistemas relacionados, especificamente, aos programas habitacionais vem
merecendo absoluta atenção, sempre na busca do desenvolvimento e inovação tecnológica.
Podemos destacar como principais processos relacionados à manutenção de Sistemas e Suporte de Tecnologia
aos Programas Habitacionais:
 Atualização e manutenção da intranet da CODHAB: http://sistemas.codhab.df.gov.br e do Website da
CODHAB: www.codhab.df.gov.br;
 Suporte e manutenção das bases de dados relacionadas aos programas Morar Bem e de Regularização,
permitindo a seleção e indicação de candidatos mais bem pontuados das listas relacionadas aos programas habitacionais, para
receber imóveis nos empreendimentos da CODHAB;
 Cruzamento de informações da base de dados de habitação com demais órgãos do DF (CGDF), afim de
identificar eventuais tentativas de fraude nos programas habitacionais;
 Suporte e manutenção da base de dados de entidades e cooperativas habitacionais cadastradas junto à
CODHAB, incluindo a elaboração de síntese do Manual CODHAB de Entidades, com o objetivo de orientar o processo de
recadastramento.
Quanto ao desenvolvimento e inovação tecnológica é importante destacar o aperfeiçoamento da segurança dos
sistemas de informação e a redução das incompatibilidades entre as diversas bases de dados criadas pelas gestões anteriores,
desde à época da SHIS e IDHAB, as quais se apresentam como as principais dificuldades e também o maior desafio da gestão
de TI.
Como exemplo podemos destacar o principal sistema e TI de suporte ao Programa Morar Bem, chamado SIHAB
e desenvolvido em Visual Basic, que utiliza ainda três bases de dados muito antigas, complexas e de difícil manutenção.
Apenas um servidor de carreira era responsável e tinha o conhecimento necessário para dar manutenção neste sistema e o
mesmo está em vias de se aposentar, no primeiro trimestre de 2016.
Sendo assim, foi realizado um grande esforço no sentido de migrar todas as bases de dados para uma mais
moderna, cuja arquitetura foi projetada para garantir segurança e facilidade de manutenção.
Para tanto, foi alterada a linguagem de programação para Ruby on Rails e modificado o método de
desenvolvimento de programas, que agora é bem menos suscetível à invasão por hackers. As bases de dados foram
unificadas, e o produto desse trabalho passou a ser utilizado no final do mês de novembro de 2015.
Foram desenvolvidos ainda os seguintes sistemas, a serem disponibilizados no primeiro trimestre de 2016 aos
usuários da CODHAB, via nova Extranet:
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Atividades Desenvolvidas
Projeto

Descrição

Novo Portal Internet da CODHAB

Houve um completo desenvolvimento de novo portal da CODHAB, vidando aumentar a transparência e
melhorar a comunicação da empresa com seus usuários. Foi assinado um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com o MPDFT e os itens do TAc estão sendo cumpridos através da disponibilização de
informação e ferramentas no novo Portal da COHAB. Pela primeira vez na história da companhia, foi
divulgada listagem completa com ordem de classificação e pontuação de todos os inscritos e
habilitados nos programas habitacionais.

Sistema de Georreferenciamento

Georreferenciamento de 140 mil Habilitados no Programa Morar Bem e disponibilização de ferramenta
de filtros e buscas de candidatos georreferenciados no Portal da CODHAB. Este sistema permite
identificar geograficamente, de acordo com os filtros escolhidos, onde se encontra a demanda por
habitação no DF.

Sistema CMS de gestão de conteúdo do Portal

Permite a edição e geração de conteúdo de todo o Portal CODHAB, de forma fácil e intuitiva, com
geração de menus, edição de notícias e matérias, disponibilização de listas e informações acerca dos
programas habitacionais, disponibilização de documentos, etc.

WebService com a Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal (SEF-DF)

Possibilita que haja troca de informações instantâneas entre as bases de dados dos dois órgãos, uteis
para consultas da CODHAB, no momento das habilitações.

WebService com agentes financeiros em
empresas contratadas no Programa Morar Bem

Possibilita integração de sistemas com empresas e agentes financeiros.

Sistema de Pós-Habilitação

Desenvolvimento de novo sistema de requerimento de isenção de ITCD/ITBI junto à SEF-DF para os
beneficiários da Política Habitacional gerida pela CODHAB.

Substituição do site do Programa Morar Bem
pelo novo Portal da CODHAB
(www.codhab.df.gov.br)

Concentração de todas as informações relativas à inscrição de candidatos a empreendimentos
habitacionais, acesso simplificado a informações sobre os empreendimentos, convocações e
habilitações, classificação de candidatos e disponibilização da legislação pertinente a cada etapa da
Política Habitacional, em um único Portal institucional da CODHAB, fortalecendo a imagem
institucional da Companhia.

Sistema de Regularização de cidades
consolidadas e parcelamentos informais

Desenvolvimento de sistema de cadastro e atendimento para o programa de regularização, com os
endereçamentos fornecidos pela equipe técnica de planejamento urbano.

Sistema de Patrimônio

Movimentação e depreciação patrimonial.

Módulo Financeiro

Emissão e impressão de boleto de taxas e tarifas recolhidas pela CODHAB. Novo sistema de emissão
de boletos desenvolvidos para atender às inscrições nos concursos públicos de projetos nacionais da
CODHAB.

Novo Cadastro Geral.

Sistema de controle e geração de listas do cadastro geral de inscritos e habilitados nos programas
habitacionais da CODHAB. Migração das bases de dados antigas do SIHAB para uma unificada.

Relatórios gerenciais

Gerenciamento das áreas de habitação e regularização

Em 10 de Junho de 2015 o novo layout do Portal CODHAB foi ativado, fornecendo um ambiente de melhor
comunicação e fluidez de informações para o usuário interessado.
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 Layout da nova Extranet com os sistemas
mencionados neste relatório à esquerda e lista de
ramais à direita:

 Sistema Sefaz de solicitação de isenção de
 ITBI/ITCD:
Layout do Mural de informações da Extranet:

 Sistema de Georreferenciamento:

 Sistema de Help Desk:


Sistema de gestão de conteúdo do Portal CODHAB
(CMS):

 Sistema de gestão de pessoas e lista de ramais:

 Sistema de Gestão de Concursos:

 Cadastro Geral e sistema de gestão de listas:
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A Ouvidoria fez a reativação dos sistemas de controle do Governo E-Sic e TAG, fazendo assim um trabalho de
“Força tarefa”, diminuindo 90% da demanda em 30 dias. O trabalho foi realizado com a equipe composta por servidores
escolhidos pelos diretores de cada área, participando de forma rápida e prestativa, informando e atualizando os assuntos
pertinentes à Companhia.
A Ouvidoria da CODHAB está apta a receber denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações e
informações dos cidadãos, dentro do sigilo previsto pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Uma equipe está à disposição
de quem procura pessoalmente o serviço, bem como daqueles que se manifestam pelo telefone 162 opção 1 e pelos sistemas
da Ouvidoria Geral (E-SIC e TAG).
Os procedimentos são: acolher a manifestação, em seguida, direcionar para o setor responsável para o devido
tratamento e, por fim, encaminhar a resposta ao cidadão no prazo de 20 dias, conforme a Lei 4.990/12 determina. A
prorrogação do prazo de resposta só ocorrerá no caso de denúncia, precedida de pedido à Ouvidoria - Geral do Distrito Federal.
A Ouvidoria da CODHAB está integrada a sua Secretaria Executiva. Exerce a função de fornecer informações
aos cidadãos por meio dos canais de comunicação existentes como: sítio da Companhia, sítio da Ouvidoria e Central 162 –
Ouvidoria do GDF (Sistema Tag e E-Sic – Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão).
Cada um desses canais tem funções distintas e completam-se, no objetivo de fornecer à população o maior grau
de transparência e satisfação em relação aos serviços públicos prestados pela CODHAB.
 TAG- A versão web do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG consolida o serviço de ouvidoria do
Governo do Distrito Federal como uma ferramenta para gestão pública e canal de interlocução com os cidadãos. O sistema foi
desenvolvido pela Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e implantado no Distrito Federal, a partir da assinatura do Termo de
Cooperação Técnica em 10.11.2011 (DODF Nº 233, 07.12.11).
No TAG recebemos o registro de denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações.
O TAG possibilita o controle da qualidade da resposta, que é realizado pelo próprio cidadão após a finalização
do seu registro, bem como permite a apresentação de relatórios mensais sobre as demandas recebidas, no intuito de informar a
cada Diretoria responsável acerca das reclamações mais frequentes registradas pela sociedade.
Manifestações respondidas em 2015
Total de manifestações recebidas - TAG

2.249

Total de manifestações atendidas - TAG

2.149

Média mensal de atendimentos

280

TAG-MAR/2015 a DEZ/2015

Em Tramitação : 100

Respondidos : 2.149

96%

4%
Assuntos Pertinentes – CODHAB
Assunto
Critérios / Normas Do Programa Habitacional
Erro Na Análise De Documentação Habitacional
Demora Na Liberação De Escritura De Imóveis
Falta De Moradia / Habitação Popular
Reclamação Classificação No Programa Habitacional
Atendimento Inadequado Em Órgão Público
Informação Convocação Em Programa Habitacional
Entrega De Emprrendimento Em Programa Habitacional
Informação Classificação No Programa Habitacional
Questiona Critério De Reassentamento De Famílias
Reclamação De Demora Em Reassentamento De Famílias
Etapas Posteriores À Habilitação
Demora Na Entrega De Escrituras Habitacional
Solicitação De Agendamento Habitacional
Venda/Aluguel Indevido De Unidades Habitacionais
Falha Em Procedimento Do Órgão
Demora Na Regularização De Escritura Habitacional
Dificuldade No Agendamento De Serviços
Agilidade No Andamento De Processo
Informação Sobre Regularização De Imóvel

Quant.

%
247
212
176
158
126
120
80
65
59
56
55
45
43
42
40
27
25
22
21
18

11.49%
9.87%
8.19%
7.35%
5.86%
5.58%
3.72%
3.02%
2.75%
2.61%
2.56%
2.09%
2.00%
1.95%
1.86%
1.26%
1.16%
1.02%
0.98%
0.84%
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Assunto

Quant.

Demora No Andamento Do Processo
Mau Funcionamento De Programa E Projeto
Atendimento Inadequado Na Central 156
Contemplação Do Programa / Projeto
Informação Indeferimento Em Programa Habitacional
Solicitação De Liberação De Escritura De Imóvel
Sugestão De Programas Habitacionais
Dificuldade De Acesso Ao Programa E Projeto
Demora Na Tramitação Do Processo
Dificuldade Para Realizar Recadastramento
TOTAL

%
17
17
15
15
15
14
14
13
12
11
2.149

0.79%
0.79%
0.70%
0.70%
0.70%
0.65%
0.65%
0.60%
0.56%
0.51%
100%

Fonte: Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública - TAG

Marco histórico em matéria de transparência pública, a Lei Distrital nº 4.990, 12 de dezembro de 2012, que
regula o direito ao acesso à Informação, entrou em vigor no dia 12 de abril de 2013. Qualquer interessado poderá pedir
informações a qualquer órgão público sem a necessidade de uma justificativa para seu pedido. A Lei inaugura a cultura do
acesso, com a superação da cultura do sigilo.
Considerado o órgão mais demandado desde a inauguração do serviço, de acordo com levantamento feito pela
Secretaria de Estado de Transparência e Controle Interno, a CODHAB apresentou no ano de 2015 resultados expressivos nos
índices de responsividade e accountability governamental. Seguem os dados da Ouvidoria registrados até dezembro de 2015.
 E-SIC – O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC, que já é utilizado pelo
Governo Federal, passa a ser utilizado também pelo Governo do Distrito Federal.
O sistema permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para
órgãos e entidades do Poder Executivo distrital. Também é possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e
receber a resposta da solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações em caso de demora na resposta e
consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública
Pedidos de Informação atendidos em 2015
Total de pedidos recebidos – E-SIC
Total de manifestações atendidas - TAG

1.106
1.103

Média mensal de atendimentos

15

E-SIC
mar a dez/2015
Em Tramitação : 06 Respondidos : 1.103
99%

1%
Após o término da Força tarefa, efetuamos ainda o trabalho em conjunto da elaboração da Carta de Serviços.
Trabalho demandado para todos os órgãos de ligação direta e indireta, a Controladoria realizou vários cursos para o
aperfeiçoamento do trabalho.
Ainda com a equipe composta por servidores de cada área, foram realizadas várias reuniões para o
esclarecimento de cada serviço prestado pela Companhia, tornando as informações acessíveis e adequadas à população.
O trabalho durou cerca de 02 meses, contando também com a colaboração de cidadãos que a Companhia
atende. O acesso à Carta ainda não está disponível, dependendo apenas da divulgação oficial feita pelo Governador, cuja a
previsão é para o 1º semestre de 2016.
Assim, com os dados e informações, atualizamos o banco de dados com respostas padrões da Ouvidoria, com
linguagem de fácil acesso ao cidadão, conseguindo manter a média de 96% das demandas devidamente respondidas.
Com atribuições regimentais de assessorar a Presidência e demais unidades da Companhia nos assuntos de
natureza jurídica, a PROJU tem a competência de orientar e emitir pareceres jurídicos, assistindo o Diretor-Presidente na
assinatura de contratos, convênios, termos e outros instrumentos que gerem direitos e obrigações. Durante o exercício de 2015
foram desenvolvidas as seguintes atividades:
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Tipo

Quantidade

Processos judiciais
Processos administrativos
Pareceres
Petições
Audiências
Publicações
Esclarecimentos e informações à defensoria pública, TJDFT, Procuradoria Geral, Ministério público e
Delegacia circunscricional

649
2.940
142
468
20
2.019
147

A Auditoria Interna da CODHAB, possui como principais competências assessorar, orientar, acompanhar e
avaliar os atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a
economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade. Dessa forma, as atividades desenvolvidas em 2015 foram as
seguintes:
Documentos Emitidos

Quantidade

*Despachos

561

**Notas Técnicas

96

*Refere-se ao encaminhamento de decisões e orientações oriundas da CGDF e TCDF, bem como, de atos e decisões do Poder Judiciário e do
Governo Federal.
**Refere-se à manifestações técnicas acerca de problemas verificados em processos solicitados pela AUDIN, considerando a realização de
inspeções e análise dos procedimentos realizados pelas unidades internas, tendo por parâmetro a aplicação da legislação vigente.

Processos acompanhados no âmbito do Tribunal de Contas do DF
11.317/2009

20.320/2013

39.182/2007

11.505/2012

30.487/2014

41.773/2005

13.456/2013

31.423/2009

243/2001

13.813/2011

32.137/2014

928/2012

16.723/2011

32.935/2014

1828/2013

17.049/2014

33.610/2011

18.020/2012

17.333/2012

37.916/2013

38.989/2008

Processos em tomada de contas especial: 04 (quatro) processos, totalizando um montante financeiro de aproximadamente R$
10.803.300,57, foram analisados pela AUDIN e encaminhados à SEGETH, Controladoria Geral do D.F, Corregedoria do Distrito Federal e Tribunal de Contas
do D.F para o devido processamento.
Sindicâncias.

Processos aguardando a constituição das respectivas comissões tomadoras: 03 processos de PAD e 09 de

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As realizações finalísticas e metas alcançadas em 2015 refletem, em parte, as peculiaridades desse ano, inicio
de uma nova gestão administrativa, com mudanças verificadas na estrutura organizacional do governo e definições de novas
politicas públicas, entre elas a habitacional.
Nesse contexto politico, as realizações desse início de gestão pautaram nas seguintes linhas de ação:
 Dar continuidade ao Programa Morar Bem, implementado em parceria com o programa federal Minha Casa
Minha Vida, com empreendimentos em fase de execução e outros, em processo de contratação, lançado pelo governo anterior
na expectativa de atingir a meta da produção de 100.000 unidades habitacionais.
 Ações voltadas à promoção de assistência técnica gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e
engenharia para projetos de habitações de interesse social, direito assegurado pela Lei federal nº 11.888, de 24 de dezembro
de 2008, programa inovador proposto para a nova politica habitacional do Distrito Federal;
 Promoção de concursos públicos de projetos de arquitetura de unidades habitacionais e de equipamentos
públicos como também de intervenções urbanas com vistas a qualificação dos projetos;
 Ações voltadas à regularização fundiária de assentamentos urbanos e escrituração de unidades
habitacionais;
 Modernização do site e lançamento de nova logomarca da CODHAB (escolhida por concurso publico);
 Restruturação do setor de atendimento ao público com a implantação do atendimento agendado.
 Ouvidoria reinstalada a partir de março de 2015;
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Diversas dificuldades foram encontradas pela CODHAB durante o exercício de 2015, a seguir elencadas:
a) com a extinção do contrato de pessoal terceirizado, o grupo de trabalho que dispunha de aproximadamente
90 (noventa) servidores, passou a contar com pouco mais de 20 (vinte). O déficit de pessoal não acarretou apenas sobrecarga
de trabalho, mas um atraso considerável nas rotinas de elaboração e revisão de projetos urbanísticos, análise e instrução
processual de escrituração com reflexos no número de requerentes habilitados na regularização.
b) a ausência de um regimento interno aliada a um contexto organizacional fragilizado, atribuições e
competências não definidas claramente tem gerado duplicidade na execução de tarefas, dificuldade na tomada de decisão e
ruído na comunicação com outras unidades da Companhia.
c) O Provimento nº 44, de 18 de março de 2015 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que estabelece normas
gerais para registro da regularização fundiária urbana, determinou em seu artigo 30 a gratuidade de custas e emolumentos para
os atos de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. A partir da
publicação do provimento não foi possível, conforme notificação do TJDFT, renovar o convênio com a Associação dos Notários
e Registradores do DF - ANOREG/DF, (pois este prevê a cobrança de emolumentos para registro de escritura pública de
doação) o que comprometeu seriamente o processo de lavratura e registro de escrituras públicas de doação em todo o DF.
Após várias reuniões e tratativas mantidas com a ANOREG/DF, com a intermediação da Corregedoria do TJDFT e sem acordo
que pudesse garantir o efetivo cumprimento do Provimento nº 44, optou-se, no final do mês de outubro/2015, encaminhar o
cidadão diretamente ao cartório de imóveis munido de ofício da CODHAB/DF (qualificando donatário e imóvel), ficha descritiva
do imóvel e relação de documentos pessoais necessários, deixando a cargo dos cartórios de imóveis o critério para o
cumprimento da norma citada. Com isso retomou-se o processo de lavratura e registro de escrituras públicas de doação no DF.
No que se refere à implementação do Programa MORAR BEM em parceria com o programa federal Minha Casa
Minha Vida, a CODHAB atuou como agente empreendedor, assumindo responsabilidades e custos pertinentes a outros agentes
públicos intervenientes, tais como: responsabilidade por danos e/ou passivos ambientais; compensações ambientais e
florestais; execução de medidas mitigadoras de impacto no trânsito, apontados pelo RIT; execução de infraestrutura de
funcionalidade (energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação), implantação de
equipamentos públicos, entre outros. Essa postura indevida, que deveria ser assumida pelo Governo do Distrito Federal, levou
a CODHAB a assumir gastos, utilizando recursos próprios, com serviços não pertinentes as suas atribuições. Outros fatores
financeiros e operacionais contribuíram para o não cumprimento das metas estabelecidas, quais sejam:
a) atrasos sistemáticos e continuados por parte de todos os agentes públicos e privados intervenientes no
Programa, pela falta de um cronograma de obras integrado;
b) falta de recursos para o cumprimento de condicionantes ambientais e de obras mitigadoras de trânsito,
como também para a implantação da infraestrutura de funcionalidade dos empreendimentos habitacionais;
c) impedimentos, por falta de recursos, para a contratação dos empreendimentos destinados à faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida, aguardando o lançamento do MCMV 3, previsto para ser lançado no primeiro semestre de
2015 e que até então não ocorreu;
d) invasões irregulares das áreas previstas para empreendimentos;
e) ações de impugnação de registro cartorário, aguardando tramites judiciários;
f) dificuldades para habilitação da demanda indicada pelos movimentos sociais.
Outro ponto importante a destacar foi a falta de dotação orçamentária específica, a qual comprometeu a
implantação do Programa de Assistência Técnica Gratuita e de Promoção de Melhorias Habitacionais, projeto inovador na
politica habitacional do Distrito Federal, processo que envolve várias etapas: instalação de posto de atendimento, levantamento
de campo das necessidades, elaboração de projetos, promoção de cursos de treinamento e qualificação de mão-de-obra e
acompanhamento da execução das obras. Foram instalados, utilizando recursos próprios da CODHAB, seis postos de
atendimento nas localidades: QNR, Estrutural, Sol Nascente, Vila Cauhi, Porto Rico e Por do Sol.

5. PERSPECTIVAS PARA 2016
Executar uma politica habitacional de interesse social própria e eficiente para a população do Distrito Federal,
sem depender de recursos federais. São as seguintes as ações propostas:
i. Promover debate sob a Gestão da Politica Habitacional envolvendo a CODHAB e os demais órgãos do
Governo do Distrito Federal (SEGETH, TERRACAP, IBRAM, DER, NOVACAP, CEB, CAESB), com a proposição de o GDF
passar a ser o agente empreendedor da politica habitacional, delegando competências pertinentes aos demais órgãos.
ii. Continuidade das ações necessárias visando a provisão de 30.108 unidades habitacionais até 2018, no
âmbito do programa MCMV (Parque do Riacho = 1.392; Paranoá Parque = 2.304; Sobradinho II COER = 33; Itapoã 12.112;
Recanto das Emas Entidades 530; Recanto das Emas Empresas 1.008; Samambaia H4 2008 Entidades = 840; Samambaia
Entidades 2013 = 1.086; Samambaia Empresas = 144; Gama Empresas = 2.400; Guará Entidades = 405; Crixá Empresas =
3.120;
Riacho
Fundo
II
3ª
Etapa
Entidades
=
986;
Riacho
Fundo
II
3ª
Etapa
Empresas = 1.736; Nova Planaltina = 92; Nova Petrópolis = 1.920), sendo no total 21.665 unidades destinadas a faixa 1 e 8.443
para a faixa 2, previstas nos empreendimentos selecionados pela CODHAB, em fase de contração da operação de credito junto
ao agente financeiro do MCMV.
iii. Operações em imóveis da CODHAB, 68 lotes e 34 projeções localizadas em Sobradinho, Gama,
Samambaia e Santa Maria, para oferta habitacional, adotando a alternativa de alienação dos imóveis com avaliação superior a
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R$ 5 milhões, inviáveis para empreendimentos habitacionais de interesse social. Essa operação gerará receita a ser aplicada
em operações da politica habitacional.
 Promoção de 7 Concursos Públicos Nacionais de Projetos de Arquitetura e desenvolvimento de Projetos Executivos
completos para Habitações e Equipamentos Públicos previstos nos empreendimentos habitacionais contratados no
âmbito do programa MCMV, sendo os 04 primeiros com recursos já comprometidos do FUNDURB, entre esses o
Paranoá Parque: Projetos de 03 Equipamentos Públicos: Centro de Ensino Fundamental - CEF, Centro de Ensino
Infantil - CEI e Unidade Básica de Saúde – UBS; o Sol Nascente: Projeto de unidades habitacionais e o Parque do
Riacho: Projetos de 3 Equipamentos Públicos: Centro de Ensino Fundamental - CEF, Centro de Ensino Infantil - CEI e
Unidade Básica de Saúde – UBS;
iv. Provisão de unidades em empreendimentos habitacionais lançados com recursos procedentes: da alienação
de imóveis da CODHAB: 40 unidades habitacionais (Sol Nascente); edo PAC: 5 edifícios com 8 pavimentos (Samambaia);
v.

Ampliação do atendimento pelo Programa de Assistência Técnica Gratuita e de Melhorias Habitacionais.

No ano de 2016 a CODHAB pretende atuar na regularização das seguintes áreas de interesse social, conforme
definido no Plano Plurianual 2016//2019: São Sebastião – URB 114/09 e URB 139/10; Sol Nascente – Trecho II; Riacho Fundo
II – 1ª Etapa (complementação) e 2ª Etapa; Residencial Oeste – Quadras I, J e k – Planaltina; Paranoá; Porto Rico; e Pôr do
Sol.
Pretende-se emitir 10.000 fichas descritivas aos cartórios para emissão e entrega de escritura de diversas
regiões administrativas do Distrito Federal.
A CODHAB, através da política de regularização fundiária de áreas de interesse social, além de transformar a
posse de uma área em propriedade, permite ao morador ter endereço, identidade territorial, acesso a programas sociais, dentre
outros, e indiretamente contribui para diminuir a presença da violência e da marginalidade, visando assim, uma sociedade mais
justa e igualitária.
Na área de tecnologia da informação vários projetos estão previstos para serem concluídos em 2016, conforme
quadro abaixo:
Atividades em Desenvolvimento
Projeto

Descrição

- Aplicativo CODHAB (em fase inicial de desenvolvimento)

Será desenvolvido aplicativo celular para permitir uma maior interação da CODHAB
com os candidatos cadastrados nos programas habitacionais da CODHAB.

- Sistema de gestão de Concursos de Projetos

Suportando a estratégia da Companhia de realizar concursos públicos para a
elaboração de projetos habitacionais. Foram lançados os dois primeiros concursos
públicos de projetos habitacionais em Janeiro de 2016.

-Lista de ramais e contatos de usuários via Extranet (em fase final
de desenvolvimento)

Permite o cadastro de informações funcionais de todos os usuários e disponibilização
de lista de ramais eletrônica.

-Sistema de abertura de chamados via Extranet (em fase final de
desenvolvimento)

Permite o cadastro de áreas e o controle de chamados abertos e fechados por grupos
de usuários/setores

-Sistema de Gestão de Pessoas (em fase final de
desenvolvimento)

Permite o cadastro de Cargos, Usuários, Sistemas, Setores e gerenciar o nível de
acesso de cada usuário aos diversos sistemas existentes

-Mural Interno via Extranet (em fase final de desenvolvimento)

Mural Interno, conforme requisitos levantados com a Comunicação da CODHAB, que
disponibilizará informações relevantes a todos os usuários

- Sistema de Monitoramento

Está sendo reativado o sistema de acompanhamento das atividades internas da
CODHAB. Este sistema será integrado à nova Extranet e o mesmo será melhorado
para atender aos requisitos das diversas áreas da CODHAB.

- Sistema de Cadastro de novas entidades

Desenvolvimento de Manual CODHAB de Entidades e de sistema de apoio para
cadastramento via Portal CODHAB. Criação do Cadastro CODHAB de Entidades (CCE)
e do Certificado de Regularização Cadastral de Entidades (CRCE), com reabertura do
cadastro de Associações ou Cooperativas habitacionais para credenciamento na
CODHAB, no dia 13/01/2016, conforme reunião de diretoria executiva (DIREX) em
05/01/2016.

-Novo módulo de empresas via Extranet (em fase final de
desenvolvimento)

Gerencia iteração com empresas parceiras na implementação dos projetos
habitacionais.

-Sistema Jurídico (em fase final de desenvolvimento)

Acompanhamento dos processos em trâmite na CODHAB.

-Sistema de Protocolo (em fase final de desenvolvimento)

Movimentação interna de documentos.

-Novo Sistema de Help Desk (em fase final de desenvolvimento)

Atendimento da área de informática aos empregados da CODHAB.

-Nova Extranet

Renovação do layout e adequação dos sistemas.
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Relatório Anual de Atividades 2015 – FUNDURB

20.33. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 28.901

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB foi criado pela Lei Complementar nº 36,
de 13/10/1997. Em 02/06/2000, a Lei Complementar nº 292 estabeleceu as condições para a instituição e funcionamento dos
Fundos no Distrito Federal, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do artigo 149 da Lei orgânica.
A Lei Complementar que criou o FUNDURB foi regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003. Neste
Diploma Legal o Fundo foi vinculado a então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Com a criação da
CODHAB e estruturação da SEHAB, existente à época, fez-se necessária à revisão do FUNDURB.
Em 27/01/2009, foram alteradas por meio da Lei Complementar Nº 800 as diretrizes que até então norteavam
os objetivos do Fundo, adequando-o à nova configuração da Política de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial,
em face da Lei 10.257/2001 – o Estatuto das Cidades - e à nova estrutura institucional do Poder Executivo local, consolidando o
seu vínculo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal – SEDUMA. Em
01/09/2009, foram aprovados o Decreto nº 30.765 – Regulamento Operacional e o Decreto Nº 30.766 - Regimento Interno do
Conselho de Administração do Fundo.
De acordo com o artigo 1º da Lei-Complementar nº 800/2009, o FUNDURB, órgão de natureza contábil, tem
como finalidade captar e destinar recursos para:
I. Concretização dos objetivos, diretrizes, planos, programas, projetos urbanísticos e obras integrantes ou
decorrentes do PDOT, em consonância com a Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade;
II. Preservação, defesa e promoção do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado como patrimônio histórico
nacional e distrital, considerando a singular condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade, na
forma da Lei Orgânica do Distrito Federal;
III. Estudos e projetos para regularização fundiária;
IV. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
V. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VI. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico;
VII. Fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucionais da Secretaria responsável pela condução da
Política de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, podendo destinar até por cento do orçamento do FUNDURB para essa
finalidade, com vistas à execução dos objetivos do Fundo (nova redação dada pela Lei Complementar nº 846, de 02/06/2012).
Com a publicação do Decreto nº 32.716, em 1º de janeiro de 2011, o FUNDURB ficou vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a qual passou a denominar-se Secretaria de Estado Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, por força da reestruturação promovida pelo Decreto nº 33.267, de 17/10/2011. Em 1º de
janeiro de 2015, o FUNDURB foi incorporado, juntamente com as suas atribuições, à Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, criada por meio do Decreto nº 32.236, de 01/01/2015.
As atividades do FUNDURB são coordenadas pelo Secretário de Estado, dirigente máximo da SEGETH e
Presidente do Conselho de Administração do Fundo. A operacionalização efetiva-se por intermédio da Unidade Gestora de
Fundos – UGF, que conta com o apoio técnico, administrativo e operacional de outras unidades orgânicas da SEGETH.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

03

-

-

-

03

Total Geral

03

-

-

-

03

Obs.: Dados de 31/12/2015 - A Força de Trabalho quantificada no quadro acima se refere a servidores comissionados da SEGETH, lotados na Unidade Gestora
de Fundos-UGF, os quais não se dedicam exclusivamente ao FUNDURB.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
0009 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOPLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONALDISTRITO FEDERAL
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO
FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL
310.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO (*) LIQUIDADO
0
0
0

310.000
365.513

0
2.396.656

0
0

0
0

365.513

2.396.656

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO (*) LIQUIDADO
2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO
DISTRITO FEDERAL
10.000
0
0
0
0002 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO
DISTRITO FEDERAL-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL
10.000
0
0
0
3089 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS
11.466.803
4.296.066
2.276.066
1.968.603
0001 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHABDISTRITO FEDERAL
11.466.803
4.296.066
2.276.066
1.968.603
5191 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-CONSTRUÇÃP
DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO- SÃO SEBASTIÃO
0
0
0
0
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES
10.000
45.024
37.520
0
7290 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO
DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
10.000
45.024
37.520
0
TOTAL DO PROGRAMA 6208
12.162.316
6.737.747
2.313.586
1.968.603
(*) Total empenhado até novembro/2015, considerando que os valores de dezembro/2015 não correspondem ao montante empenhado no exercício, tendo em
vista as anulações de saldos de empenho promovidas pelo Decreto nº 36.864, de 06/11/2015.

Dentre os projetos aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB no âmbito desse Programa
Temático, os quais representam comprometimento de valores orçamentários, alguns alcançaram o estágio de execução, com
valores empenhados e financeiramente liquidados, enquanto outros não atingiram a fase de contrato, conforme discriminado no
Quadro a seguir:
Programa de Trabalho
1471 - Modernização do
Sistema de Informação –
Planejamento Urbano

Objeto
Prestação de serviços de
levantamentos topográficos sob
demanda da SEGETH

Subtotal
Elaboração de projeto de
combate a incêndio Ed.
SEGETH
Elaboração Projeto Executivo
Centro de Juventude
Sobradinho
Elaboração Projeto Executivo
Centro de Juventude S.
Sebastião
Elaboração Projeto Executivo
Centro de Juventude Ceilândia
Realização de Trabalho Técnico
Social QNR 02
1968 - Elaboração de
Projetos

Realização de Concurso de
Arquitetura e Projetos
Executivos para construção de
Centro de Ensino Fundamental
no Paranoá Parque
Realização de Concurso de
Arquitetura e Projetos
Executivos para construção de
Unidade Básica de Saúde no
Paranoá Parque
Realização de Concurso de
Arquitetura e Projetos
Executivos para construção de
Centro de Ensino Infantil no
Paranoá Parque
Realização de Concurso de
Arquitetura para Habitações de
Interesse Social no Setor
Habitacional Sol Nascente

Subtotal
Obras para construção da
primeira etapa do Complexo
Cultural Samambaia
3089 - Requalificação de
Espaços Urbanos

Obras para implantação e
reforma de equipamentos no
Parque Urbano do Gama
Obras de intervenções
urbanísticas para ajustes viários
no SCS

Valor R$

Empenhado

Liquidado

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

31.469,99

31.469,99

0,00

267.700,75

0,00

0,00

176.989,20

0,00

0,00

98.417,27

0,00

0,00

108.587,45

0,00

0,00

961.429,70

0,00

0,00

422.324,02

0,00

0,00

682.466,13

0,00

0,00

185.721,54

0,00

0,00

2.935.106,05

31.469,99

0,00

3.610.884,98

3.610.894,38

1.610.894,38

2.047.982,55

2.047.982,55

213.531,97

262.870,28

262.870,28

0,00

Situação
Não houve execução em
2015, uma vez a contratada
não foi demandada pelos
setores técnicos da SEGETH.
Projeto em elaboração, com
previsão de recebimento no
1º trimestre de 2016.
Os Projetos Executivos foram
contratados pela NOVACAP e
parcialmente elaborados em
2014. Em 2015 não houve
execução.

Não houve execução em
2015. Nova licitação está em
curso no âmbito da CODHAB.
Os valores aprovados pelo
Conselho de Administração
do FUNDURB foram
descentralizados para a
CODHAB por meio da
Portaria Conjunta nº 09, de
24/08/2015. Não houve
execução no exercício.

Em execução
NOVACAP, com previsão de
recebimento no 1º trimestre
de 2016.
Em execução
CODHAB/IBRAM. A obra está
com 60% concluída.
Contrato vigente, porém sem
execução em 2015. A obra
está com 90% das etapas
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Programa de Trabalho

Objeto

Valor R$

269.956,14

208.769,68

144.176,31

Obras de Urbanização e
Paisagismo Praça Linear 03 de
São Sebastião

255.287,50

0,00

0,00

Obras para revitalização do
Parque Balneário Veredinha em
Brazlândia

4.000.000,00

0,00

0,00

Obras de Urbanização e
Paisagismo na Av. Brasília –
Areal RA XX

1.499.829,72

0,00

0,00

692.747,03

0,00

0,00

12.640.558,20

6.130.516,89

1.968.602,66

Subtotal

Subtotal
Totais

Liquidado

Obras para construção de
Centro de Convivência Idoso em
São Sebastião

Obras para construção Centro
de Juventude Samambaia

3941 - Reforma de
Edificações -Conjunto
Urbanístico de BrasíliaCUB

Empenhado

Manutenção dos elevadores Ed.
Sede da SEGETH

80.793,07

37.520,00

0,00

80.793,07
17.656.457,32

37.520,00
6.199.506,88

0,00
1.968.602,66

Situação
concluídas.
Em execução
NOVACAP, com previsão de
recebimento no 1º trimestre
de 2016.
Contrato vigente, porém sem
execução em 2015. A obra
está com 90% das etapas
concluídas.
O resultado da licitação ficou
sub-júdice em 2015 e foi
cancelada. Nova licitação
está em curso.
Licitação em fase recursal.
Licitação concluída, faltando
formalizar a titularidade da
área onde será edificada a
obra.
Despesa com manutenção
dos elevadores do Ed. Sede
da SEGETH. O valor referese a DEA/2014 e serviços
prestados em 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4142 - PLANO DE REGULARIZAÇÃO
0001 - PLANO DE REGULARIZAÇÃO-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6225

DOTAÇÃO INICIAL
10.000
10.000
10.000

DESPESA AUTORIZADA
0
0
0

EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0

Não houve demanda em 2015, no âmbito do Programa Temático: 6225 – Regularização Fundiária.

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA,
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO (*) LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
116.000
74.932
74.932
74.932
0010 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃOSEDHAB- PLANO PILOTO
116.000
74.932
74.932
74.932
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
1.000.000
162.988
152.166
152.166
0003 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEDHAB- PLANO PILOTO
1.000.000
162.988
152.166
152.166
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
300.000
33.798
33.798
12.083
0002 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB- PLANO
PILOTO
300.000
33.798
33.798
12.083
TOTAL DO PROGRAMA 6004
1.416.000
271.718
260.895
239.180
(*) Total empenhado até novembro/2015, considerando que os valores de dezembro/2015 não correspondem ao montante empenhado no exercício, tendo em
vista as anulações de saldos de empenho promovidas pelo Decreto nº 36.864, de 06/11/2015.

Nesse Programa, dentre os projetos aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB, os quais
representam comprometimento de valores orçamentários, alguns alcançaram o estágio de execução, com valores empenhados
e financeiramente liquidados, enquanto outros não atingiram a fase de contrato, conforme discriminado no Quadro abaixo:

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1341

Programa de Trabalho
1471 - Modernização do
Sistema de Informação
SEGETH – Área Meio
Subtotal
3678 - Realização de
Eventos Institucionais
Subtotal
2402 - Monitoramento das
Áreas do Território DF

Subtotal
4088 - Capacitação de
Servidores- SEGETH

Projetos
Sonorização, gravação e
transcrição de reuniões de
órgãos colegiados vinculados
À SEGETH

Comprometido
160.387,56

Empenhado
78.080,00

Liquidado
74.932,00

160.387,56
2.061.873,00

78.080,00
130.000,00

74.932,00
0,00

2.061.873,00
376.157,00

130.000,00
0,00

0,00
0,00

376.157,00
66.220,00

0,00
66.220,00

0,00
18.755,61

Organização e realização de
eventos institucionais da
SEGETH
Aquisição de Veículos para a
SEGETH

Curso de Especialização em
Reabilitação Ambiental e
Urbanística

Subtotal
Totais

66.220,00
2.664.637,56

66.220,00
274.300,00

Situação
Foram realizadas 85 reuniões
de órgãos colegiados em
2015.
Foram realizados 14 eventos
institucionais em 2015.
Os veículos licitados em
2014, não foram adquiridos
em 2015, devido as
orientações de contenção de
despesa estabelecidas pelo
Governo.
Contratação da UNB para
ministrar curso de
Especialização em
Reabilitação Ambiental e
Urbanística para 11
servidores da SEGETH, com
previsão de encerramento no
1º trimestre de 2016.

18.755,61
93.687,61

Na Ação relativa à realização de eventos houve migração de saldo contratual referente a serviços de
organização e realização de eventos institucionais do exercício de 2014 para 2015, com empenho de R$ 130.000,00 e
execução financeira de R$ 122.343,80. Tendo em vista que o Contrato em questão teve o prazo de vigência expirado em
01/08/2015, nova licitação foi realizada com proposta vencedora de R$ 1.283.900,00, porém, não houve tempo hábil para
emissão de Nota de Empenho para o novo contrato em 2015.
Quanto à execução da ação de capacitação de servidores ficou prejudicada com as medidas de contenção de
despesas adotadas pelo Governo do Distrito Federal por meio dos Decretos nº 36.246, de 02/01/2015 e nº 36.471, de
30/04/2015. Nesse sentido, somente o contrato migrado do exercício anterior, de Especialização em Reabilitação Ambiental e
Urbanística pela UNB, ministrado a 13 servidores da SEGETH, teve continuidade no exercício de 2015.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Situação Orçamentária
O valor do orçamento aprovado para o FUNDURB, por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA/2015 foi
distribuído nos respectivos Programas de Trabalho da seguinte forma:
Programa de Trabalho

Aprovado R$

01

Modernização dos Sistemas de Informação – Área Meio

02

Realização de Eventos

03

Monitoramento das Áreas do Território do DF

04

Capacitação de Servidores da SEGETH

300.000,00

05

Modernização dos Sistemas de Informação – Planejamento Urbano

310.000,00

06

Elaboração de Projetos

365.513,00

07

Requalificação de Espaços Urbanos no DF

08

Reforma de Edificações no Conjunto Urbanístico de Brasília

10.000,00

09

Plano de Regularização (Fundiária)

10.000,00

10

Ressarcimentos

Total

116.000,00
1.000.000,00
10.000,00

11.466.803,00

1.218,00
13.589.534,00

Fonte: Quadro Detalhamento Despesa – QDD/ SIGGo
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tabela abaixo:

Destaque-se que a referida dotação orçamentária foi a mais baixa conforme série histórica demonstrada na
Valores em R$ milhões

Orçamento

2009
19,0
19,0

LOA
Superávit
Total

2010
26,0
26,0

2011
36,2
59,9
96,1

2012
46,3
76,4
122,7

2013
40,6
40,6

2014
25,0
11,9
36,9

2015
13,6
13,6

Fonte: Sistema SIGGo

Considerando que a dinâmica de execução orçamentária e financeira dos Fundos Especiais em geral, e do
FUNDURB em particular, permite a migração de compromissos assumidos em determinado(s) exercício(s) para o(s)
exercício(s) subsequentes(s), verifica-se que a dotação orçamentária do FUNDURB começou o exercício de 2015 em déficit,
em face dos valores comprometidos em exercícios anteriores:
Programa
Trabalho
01

Aprovado

Comprometido (*)

Saldo Orçamentário R$

116.000,00

171.634,34

55.634,34

02
03

1.000.000,00
10.000,00

2.061.873,00
376.157,50

1.061.873,00
366.157,50

04

300.000,00

61.738,31

238.261,69

05
06

310.000,00
365.513,00

2.020.000,00
680.352,32

1.710.000,00
314.839,32

07

11.466.803,00

21.269.814,96

9.803.011,96

08

10.000,00

80.793,07

70.793,07

09
10

10.000,00
1.218,00

0,00
0,00

10.000,00
1.218,00

13.589.534,00

26.346.206,00

13.132.829,70

Total

Fonte: Planilha de Valores Comprometidos/UGF
(*) Projetos aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB cujas resoluções encontravam-se vigentes no início do exercício de 2015, em diversas
ases de tramitação: a) não licitados; b) licitados sem contratos; c) contratos em execução.

Além da situação orçamentária deficitária, o início do exercício 2015 foi marcado pela publicação de diversos
normativos que contribuíram para a baixa execução dos compromissos contratuais durante o decorrer desse ano, conforme se
verifica na tabela a seguir:
Normativo
Decreto nº 36.240, de
02/01/2015

Disposições
Cria a Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e
Corporativa do Distrito Federal.

Decreto nº 36.242, de
02/01/2015
Decreto nº 36.243, de
02/01/2015
Decreto nº 36.246, de
02/01/2015

Limitação da despesa pública para o início do exercício de
2015.
Reconhecimento de despesas de exercícios anteriores.

Decreto nº 36.345, de
30/01/2015

Programação orçamentária e financeira, estabelecendo
cronograma mensal de desembolso.

Lei Complementar nº
894, de 02/03/2015

Movimentação dos recursos dos Fundos Especiais na conta
única do Tesouro do Distrito Federal.

Decreto nº 36.471, de
30/04/2015

Racionalização e controle de despesas públicas no âmbito do
Governo do Distrito Federal.

Racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do
Governo do Distrito Federal.

Objetivo
Criou condições para garantir o equilíbrio orçamentário e
financeiro no âmbito do Poder Executivo do Distrito
Federal.
Estabeleceu medidas de contingenciamento e impediu a
emissão de Notas de Empenho até 31/01/2015.
Determinou que os processos de Reconhecimento de
Dívida dependessem de aprovação da Governança.
Determinou a triagem em contratos ativos, no sentido de
verificar a necessidade de continuidade ou a possiblidade
de redução dos saldos residuais.
Regulou o contingenciamento e possibilitou emissão de
Notas de Empenho proporcionais à programação aprovada
pelo Decreto.
Autorizou a Secretaria de Fazenda a transferir o saldo
bancário do FUNDURB para a Conta Única do Tesouro,
mantendo-se a vinculação em relação às receitas sob a
titularidade do Fundo.
Vedou aos órgãos da Administração Pública Direta do
Poder Executivo no exercício de 2015, a assunção de
compromissos que impliquem gastos com despesas
especificadas no Decreto.

Fonte: DODF

2.1.1 Abertura de Crédito Adicional para Suplementação Orçamentária
A Unidade Gestora de Fundos adotou algumas medidas legais visando a Suplementação Orçamentária do
FUNDURB.
2.1.1.1 Superávit Financeiro
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Em consonância com o Artigo n.º 43 da Lei Federal n.º 4.320/1964, e de acordo com o Artigo n.º 24 do Decreto
n.º 32.598, de 15/12/2010, em 15/05/2015, foi encaminhado o processo n.º 390-000.024/2015 a Secretaria de Fazenda, com o
propósito de promover a Suplementação Orçamentária do Fundo por meio da Apuração do Superávit Financeiro.
Conforme conciliação bancária fornecida pela Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Fazenda, em
31/12/2013 o FUNDURB contava com o saldo bancário de R$ 27.106.637,92. Desse valor, foi deduzido o montante de
despesas inscritas em “Restos a Pagar”, resultando no valor líquido de R$ 24.346.284,80, que seriam distribuídos nos
Programas de Trabalho, de modo a cobrir o déficit orçamentário (Quadro 3) e disponibilizar orçamento para novas ações de
interesse da atual gestão.
O Pleito foi indeferido pela Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, sob alegação de que o
saldo bancário existente na conta corrente do FUNDURB, no encerramento do exercício de 2014, não seria passível de
apuração do Superávit, por força da Lei Complementar nº 872, de 27/11/2013, que estabeleceu:
Art. 1º O art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 292, de 2 de junho de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 2º O saldo positivo do fundo apurado em balanço é automaticamente transferido para o Tesouro do Distrito
Federal,(...)
Art. 3º As disposições desta Lei aplicam-se aos saldos positivos apurados no exercício de 2013 e afastam
a aplicação de disposições em contrário, ainda que específicas, presentes em lei complementar ou ordinária
sobre fundo, despesa, órgão ou entidade. ( grifo nosso)
Considerando a especificidade destacada no Artigo 3º, a UGF consultou a Assessoria Jurídico-Legislativa da
SEGETH, acerca do alcance desse dispositivo legal em relação ao saldo positivo do FUNDURB no exercício de 2014. A AJL se
manifestou, preliminarmente, no sentido de que a abrangência da LC 872/2013 estaria restrita ao saldo do Fundo existente em
conta corrente no exercício de 2013.
No entanto, a SUCON/SEF manteve a sua posição contrária à apuração do Superávit do Fundo com base na
interpretação da Lei. Diante do impasse, por sugestão da AJL/SEGETH, a questão foi encaminhada à apreciação da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal e permaneceu sem deslinde até o final do exercício de 2015.
2.1.1.2 Excesso de Arrecadação
Com esteio no artigo nº 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, em 01/07/2015, foi enviado a Subsecretaria de
Orçamento Público da SEPLAG o processo nº 390-000.323/2015, com solicitação de Suplementação Orçamentária por
Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 9.191.165,00.
A solicitação foi ancorada no fato de que o orçamento do FUNDURB revelou-se subestimado, conforme tabela a
seguir:
Valores em R$

Mês

Estimado LOA 2015 (*)
Onalt

Arrecadado 2015

Saldo/Excesso de Arrecadação

Jan

882.693

Odir
249.768

Onalt
2.672.909

Odir
9.221

Onalt
1.790.216

Fev

882.693

249.768

2.660.290

351.266

1.777.597

101.498

Mar

882.693

249.768

3.080.180

872.674

2.197.487

622.906

Abr

882.693

249.768

2.546.422

30.570

1.663.729

219.198

Mai

882.693

249.768

2.529.790

100.148

1.647.097

149.620

Subtotal

4.413.465

1.248.840

13.489.591

1.363.879

9.076.126

115.039

Total

5.662.305

14.853.470

Odir
240.547

9.191.165,00

Fontes: Sistema SIGGo e Boletim de Arrecadação SIGEST/SEF

O pleito em questão obteve êxito parcial, com a suplementação orçamentária de R$ 3.350.000,00, equivalente a
aproximadamente 25% do orçamento aprovado na LOA. O saldo do valor solicitado não foi incorporado pela SEPLAG ao
orçamento de 2015 do FUNDURB.
2.2. Situação financeira
O FUNDURB iniciou o exercício de 2015 com saldo financeiro em conta corrente de R$ 27.106.637,92, até
13/03/2015, quando esse montante foi transferido para Conta Única do Tesouro, em face da publicação da Lei Complementar
nº 894, de 02/03/2015 (Quadro 4).
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Em que pese à referida Lei autorizar o Poder Executivo transferir o saldo dos Fundos Especiais para a Conta
Única do Tesouro, e movimentá-los com finalidade definida no próprio normativo, a titularidade dos recursos foi garantida ao
Fundo, mantendo-se a vinculação das arrecadações advindas da ODIR e ONALT.
Além do montante correspondente ao saldo financeiro oriundo do exercício de 2014, as fontes de arrecadação
vinculadas ao FUNDURB renderam em 2015 o total demonstrado a seguir:
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Mês
Jan

Arrecadação 2015 (*) em R$
Onalt
2.672.909

Fev

2.660.290

351.266

Mar

3.080.180

872.674

Abr

2.546.422

30.570

Mai

2.529.790

100.148

Jun

3.160.473

659.173

Jul

2.782.043

241.497

Ago

989.347

8.250

Set

566.725

590.731

Out

1.932.079

68.846

Nov

1.875.523

15.725

24.795.781

2.948.101

Subtotal
Total

Odir
9.221

27.743.882

Fonte: Boletim de Arrecadação SIGEST/SEF
(*) Até o fechamento deste Relatório, os valores arrecadados no mês de Dezembro/2015ainda não haviam sido informados pela SEF

2.3. Descentralização de Créditos
Durante o exercício 2015 foram efetuadas descentralizações de crédito a outras Unidades Gestoras para
execução de projetos aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB, conforme demonstrado no Quadro abaixo:

Portaria Conjunta nº

Unidade Gestora

05, de 26/06/2015

NOVACAP

06, de29/06/2015

NOVACAP

07, de 28/07/2015

NOVACAP

09, de 24/08/2015

CODHAB

11, de 08/09/2015

NOVACAP

12, de 26/11/2015

NOVACAP

Valores em R$
Projeto
Saldo residual do contrato para execução de
obras para ajustes viários no Setor Comercial
Sul
Valor referente ao reconhecimento de dívida
pelos serviços de manutenção dos elevadores
do Ed. SEGETH, prestados em 2014
Saldo residual do contrato para execução de
obras para construção de Centro de
Convivência do Idoso em São Sebastião
Descentralização de crédito para viabilizar a
realização de 04 concursos de arquitetura e
elaboração de 03 projetos executivos.
Saldo residual do contrato para execução de
obras para construção Da primeira etapa do
Complexo Cultural de Samambaia
Valor referente aos serviços de manutenção
dos elevadores do Ed. SEGETH no exercício
de 2015

Total

Nota de
Crédito

Empenhado

Pago em 2015

262.870,28

262.870,28

0,00

37.520,00

0,00

0,00

208.769,68

208.769,68

144.176,31

2.387.215,32

0,00

0,00

3.076.895,52

3.076.895,52

1.076.895,52

45.024,00

37.520,00

0,00

6.018.294,80

3.586.055,48

1.221.071,83

Fonte: Sistema SIGGo

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Conforme demonstrado nos itens anteriores deste Relatório, a situação do FUNDURB acompanhou o momento
de dificuldade financeira vivenciada pelo Governo do Distrito Federal no decorrer de 2015. Esse “desequilíbrio financeiro”,
referido na legislação publicada no início do exercício, refletiu na situação orçamentária e financeira do Fundo.
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Do ponto de vista orçamentário, o FUNDURB aprovou por meio da LOA/2015, o menor valor estimado desde a
sua atualização em 2009. O baixo orçamento, além de demonstrar-se insuficiente para acolher todos os projetos aprovados
pelo Conselho de Administração do Fundo em exercícios anteriores, impediu a aprovação de novas demandas pelo Colegiado.
No que concerne ao financeiro, à mencionada instabilidade fez com que o Tesouro do Distrito Federal se
apropriasse de recursos de fontes próprias do FUNDURB para utilização em despesas diversas em relação às áreas de
atuação do Fundo, tendo como respaldo Leis Complementares aprovadas pelo Legislativo.
Pode-se inferir que esse cenário contribuiu para a baixa execução do FUNDURB no exercício de 2015.
Orçamentariamente, o Fundo permaneceu sem emissão de Notas de Empenho até 31/01/2015, portanto, sem execução nos
contratos ativos.
Após essa data, com a publicação do Decreto nº 36.345, de 30/01/2015, os empenhos foram sendo
gradativamente realizados, mas na proporcionalidade definida para cada quadrimestre, de acordo com a programação
estabelecida no mencionado instrumento normativo.
Não obstante, a baixa execução histórica no FUNDURB, em relação aos valores arrecadados com ONALT e
ODIR, tem sido motivo de alerta da Controladoria Geral e do TCDF. Ressalte-se que não se trata de situação afeta somente ao
FUNDURB, mas a maior parte dos Fundos Especiais existentes no Distrito Federal. Tal situação motivou o Poder Executivo a
incluir no escopo da Lei Complementar nº 894, de 02/03/2015, a seguinte recomendação:
Art. 3º O Poder Executivo deve encaminhar à Câmara Legislativa, no prazo de 180 dias, projetos de lei
revisando os fundos especiais com execução orçamentária abaixo de 50% nos dois últimos exercícios financeiros.
Entretanto, conforme mencionado neste Relatório, algumas medidas adotadas pelo Governo no 1º semestre
deste ano dificultaram o andamento dos projetos financiados pelo do FUNDURB. Dentre as quais, a necessidade do
encaminhamento de diversas ações relacionadas à execução orçamentária e financeira do Fundo à análise e deliberação da
Câmara de Governança criada pelo Decreto nº 36.240, de 02/01/2015.
Além das várias formas de contingenciamento orçamentário, o Decreto nº 36.246, de 02/01/2015, determinou a
avaliação da necessidade de manutenção dos contratos administrativos ou outros instrumentos congêneres, que envolvessem
dispêndio de recursos financeiros, bem como as condições contratuais ajustadas à época.
O Decreto supracitado determinou ainda que caberia aos titulares dos órgãos da administração direta e indireta
(incluindo Fundos Especiais), que promovessem ampla negociação com as empresas contratadas, visando à obtenção de
redução de, no mínimo, 20% sobre o valor total do saldo residual o contrato a executar.
Considerando que a execução orçamentária e financeira do FUNDURB depende, também, da execução
contratual de outros órgãos do GDF, especialmente a NOVACAP e a CODAHB, o tempo despendido por esses órgãos para
concluir seus processos de avaliação dos contratos e negociação com as contratadas, também pode ter influenciado nas
atividades do Fundo no 1º semestre/2015.
No tocante ao Conselho de Administração do FUNDURB, no decorrer do exercício, realizou-se 04 Reuniões
Ordinárias e 02 Extraordinárias, ocasião em que foram empossados novos conselheiros e foi apresentado ao Colegiado o
diagnóstico do Fundo. Dos assuntos arrolados para deliberação, houve a aprovação de 04 projetos de Concursos Nacionais de
Arquitetura apresentados pela CODHAB e o projeto para contratação de empresa especializada em organização e realização
de eventos institucionais. Vale destacar que não houve prospecção ostensiva de novos projetos tendo em vista a situação
orçamentária já mencionada anteriormente.
No âmbito da Unidade Gestora de Fundos foram adotadas algumas medidas legais visando o saneamento da
situação orçamentária e financeira do Fundo, como a solicitação da apuração do Superávit Financeiro do FUNDURB, no
montante de R$ 24.346.284,80. A inciativa foi frustrada pelo indeferimento do pleito pela Subsecretaria de Contabilidade da
SEF.
Outra alternativa de se buscar a suplementação orçamentária foi a solicitação dirigida à Subsecretaria de
Orçamento Público da SEPLAG, relativa ao Excesso de Arrecadação, auferida entre janeiro e maio de 2015 no valor de R$
9.191.165,00, com êxito parcial, conforme já demonstrado.
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Relatório Anual de Atividades 2015 - FUNDHIS

20.34. FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – UO:
28.905
O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS foi criado por meio da Lei Complementar nº 762,
de 23/05/2008, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos orçamentários destinados à implementação de planos,
programas e projetos habitacionais de interesse social no âmbito do Governo do Distrito Federal.
O Decreto nº 32.716, de 1º/01/2011, atualizado pelo Decreto nº 33.267, de 17/10/ 2011, vinculou o FUNDHIS a
então Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB. Em 15/03/2012, por meio da
Portaria nº 15 – SEDHAB formalizou-se a constituição do Conselho Gestor do FUNDHIS.
Em 15/05/2013 foram publicados os Decretos nº 34.364 e nº 34.365, os quais regulamentaram a Lei
Complementar nº 762/2008, no que concerne à Operacionalização do Fundo e o Regimento Interno do Conselho Gestor,
respectivamente.
Em 1º/01/2015, o FUNDHIS foi incorporado, juntamente com as suas atribuições, à Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH, criada por meio do Decreto nº 32.236, de 01/01/2015.
As atividades do FUNDHIS são coordenadas pelo Secretário de Estado, dirigente máximo da SEGETH e
Presidente do Conselho Gestor do Fundo. A operacionalização efetiva-se por intermédio da Unidade Gestora de Fundos –
UGF, que conta com o apoio técnico, administrativo e operacional de outras unidades orgânicas da SEGETH.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

03

-

-

-

03

Subtotal (Força de Trabalho)

03

-

-

-

03

Total Geral

03

-

-

-

03

Obs.: Dados de 31/12/2015 - A Força de Trabalho quantificada no quadro acima se refere a servidores comissionados da SEGETH, lotados na Unidade Gestora
de Fundos-UGF, os quais não se dedicam exclusivamente ao FUNDHIS.

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS
2915 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOSDISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6208

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
52.042.404
4.304.155
3.368.418
2.783.305
52.042.404
52.042.404

4.304.155
4.304.155

3.368.418
3.368.418

2.783.305
2.783.305

A execução no âmbito desse Programa, em 2015, se restringiu apenas a um contrato, o qual foi celebrado pela
CODHAB, na Ação Orçamentária Execução de Infraestrutura em Parcelamentos, conforme demonstrado no quadro acima. O
contrato firmado em 20/03/2014 e com vigência até 20/03/2017 tem como objeto a prestação de serviços técnicos
especializados em engenharia para assistir e subsidiar a contratante na fiscalização e acompanhamento técnico da execução
das obras, serviços e garantia da qualidade de materiais e serviços de empreendimentos habitacionais, estimados em 100 mil
unidades, no âmbito do Distrito Federal.
No decorrer do exercício verificou-se que a produção de imóveis passíveis de fiscalização pela empresa
contratada ficou muito aquém do estimado, pelos motivos expostos no item 3 deste Relatório. Tal situação causou redução nos
valores liquidados, em relação ao saldo contratual no período.
Projeto
Serviços de Engenharia e
Fiscalização de Obras dos
Projetos Habitacionais de
Interesse Social
implementados pela
CODHAB

Nº Contrato e
Vigência
03/2014
CODHAB
20/03/2017

Contrato
12.976.411,20

Liquidado
2014
1.793.811,27

Liquidado
2015
2.783.304,79

Reconhecimento
de Dívida (*)
883.293,68

Valores em R$
Saldo Contrato
7.516.001,46
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6218 - HABITAÇÃO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0012 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO
3152 - PROVIMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0003 - PROVIMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS-DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL
0004 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6218

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
22.475
0
0
0
22.475
1.000.000

0
0

0
0

0
0

1.000.000
3.000.000

0
0

0
0

0
0

3.000.000
4.022.475

0
0

0
0

0
0

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2.1. Situação orçamentária
A estimativa orçamentária do FUNDHIS é composta por dados fornecidos pela CODHAB, proveniente dos
editais que compõem a Política Habitacional de Interesse Social implementada pela Companhia, para construção de unidades
habitacionais a serem comercializadas a mutuários inscritos em seu cadastro, por intermédio dos agentes financeiros
vinculados ao Programa.
O valor do orçamento aprovado para o FUNDHIS, por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA/2015, mais a
suplementação por meio da apuração do Superávit Financeiro, foram distribuídos nos respectivos Programas de Trabalho da
seguinte forma:
Valores em R$

Programa de Trabalho

Superávit

LOA

Total

52.042.404,00

2.815.765,00

22.227,50

0,00

22.227,00

Provimento e Unidades Habitacionais

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Gestão de Política Habitacional

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

56.064.631,00

2.815.765,00

58.880.396,00

01

Execução de Infraestrutura em Parcelamentos

02

Elaboração de Projetos

03
04
Total

54.858.169,00

Quadro 1 – Programas de Trabalho – Valor orçamento aprovado
Fonte: Quadro Detalhamento Despesa SIGGo

2.1.1. Abertura de Crédito Adicional para Suplementação Orçamentária
2.1.1.1. Superávit Financeiro
a Unidade Gestora de Fundos promoveu à apuração do Superávit Financeiro, junto à Secretaria de Estado de
Fazenda, com base no saldo existente em conta corrente do Fundo no final do exercício de 2014. A partir da apuração, por
intermédio da Subsecretaria de Orçamento Público da SEPLAG, procedeu-se à suplementação orçamentária demonstrada no
Quadro 1 acima.
O FUNDHIS, a exemplo de outras Unidades Orçamentárias específicas, conta com a possibilidade de migrar
projetos aprovados em um exercício para o exercício seguinte, ainda que tais projetos ainda não tenham atingido o estágio de
contrato.
Diante dessa realidade, os projetos aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo, em 2014, que contaram com
recursos orçamentários de 2015, cujas resoluções encontram-se vigentes, nas fases de tramitação a) não licitados; b) contratos
em execução, são os seguintes:
Valores em R$

Programa Trabalho

Aprovado

01
02
03
04
Total

54.858.169,00
22.227,50
1.000.000,00
3.000.000,00
58.880.396,50

Comprometido
48.750.910,78
0,00
0,00
0,00
48.750.910,78

Saldo Orçamentário
6.107.258,22
22.227,50
1.000.000,00
3.000.000,00
10.129.485,72

Quadro 2 – Valores Comprometidos x Saldo Orçamentário
Fonte: Planilha Orçamentária e Financeira/UGF

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1348

Vale salientar que o início deste exercício foi marcado pela publicação de diversos normativos de
contingenciamento orçamentário e controle de gastos, abrangendo todas as Unidades Orçamentárias que compõem o Governo
do Distrito Federal, incluindo o FUNDHIS, a saber:
Decreto nº
36.240, de 02/01/2015

Disposições
Cria a Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e
Corporativa do Distrito Federal.
Limitação da despesa pública para o início do exercício de
2015.
Reconhecimento de despesas de exercícios anteriores.

36.242, de 02/01/2015
36.243, de 02/01/2015
36.246, de 02/01/2015

Racionalização e o controle de despesas públicas no
âmbito do Governo do Distrito Federal.

36.345, de 30/01/2015

Programação orçamentária e financeira, estabelecendo
cronograma mensal de desembolso.
Racionalização e controle de despesas públicas no âmbito
do Governo do Distrito Federal.

36.471, de 30/04/2015

Objetivo
Criou condições para garantir o equilíbrio orçamentário e
financeiro no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal.
Estabeleceu medidas de contingenciamento e impediu a emissão
de Notas de Empenho até 31/01/2015.
Determinou que os processos de Reconhecimento de Dívida
dependessem de aprovação da Governança.
Determinou a triagem em contratos ativos, no sentido de verificar
a necessidade de continuidade ou a possiblidade de redução dos
saldos residuais.
Regulou o contingenciamento e possibilitou emissão de Notas de
Empenho proporcionais à programação aprovada pelo Decreto.
Vedou aos órgãos da Administração Pública Direta do Poder
Executivo no exercício de 2015, a assunção de compromissos
que impliquem gastos com despesas especificadas no Decreto.

Quadro 3 – Dispositivos Legais x Execução
Fonte: DODF

2.2. Situação Financeira
O FUNDHIS iniciou o exercício de 2015 com o seguinte saldo financeiro em contas corrente e poupança:
Valores em R$

Banco
BRB
Caixa Federal
Caixa Federal
Total

Conta
041.281-1 – corrente
000.153-8 – corrente
018.451-1 – poupança

Saldo 31/12/2014
22.346,10
147.845,59
3.573.737,93
3.743.929,62

Quadro 4 – Situação Financeira
Fonte: Conciliação Bancária – SUTES/SEF

Em relação às estimativas de arrecadação apresentadas pela CODHAB, quando da elaboração da Proposta da
Lei Orçamentária Anual para 2015, verifica-se que foram superestimados, conforme a seguir:
Valores em R$

Mês/2015
Jan

Estimado
4.671.867,00

Arrecadação
33.038,99

Fev

4.671.867,00

31.339,94

Mar

4.671.867,00

33.942,84

Abr

4.671.867,00

22.690,10

Mai

4.671.867,00

29.411,60

Jun

4.671.867,00

24.890,67

Jul

4.671.867,00

20.613,75

Ago

4.671.867,00

34.883,54

Set

4.671.867,00

16.043,84

Out

4.671.867,00

22.942,66

Nov

4.671.867,00

9.459,36

Dez

4.671.867,00

3.928,85

Totais

56.062.404,00

283.186,14

Quadro 5 – Valores Estimados X Arrecadação
Fontes: CODHAB/Estimado e SIGGo/Arrecadação

No final do exercício de 2015, o FUNDHIS apresentou o seguinte saldo financeiro:
Valores em R$

Banco

Conta

BRB

041.281-1 – corrente

BRB

Conta Contábil 111110201

Saldo 31/12/2014
0,00
13.824.425,16 (1)

Caixa Federal

000.153-8 – corrente

35.814,12

Caixa Federal

018.4511 – poupança

300.433,64 (2)

Total

14.160.672,92
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Quadro 6 – Situação Financeira em 2015
Fonte: Sistema SIGGo – posição em 31/12/2015
(1) Saldo Contábil, referente retirada pela SEF; (2) Deduzidos os valores inscritos em Restos a Pagar

Do ponto de vista financeiro, as arrecadações previstas para o FUNDHIS foram insignificantes, conforme
demonstrado no Quadro 5. Não obstante, por força da edição da Lei Complementar nº 894, de 02/03/2015 e da determinação
contida no Parecer PRCON/PGDF nº110/2015, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Fazenda
disponibilizou, contabilmente, o montante de R$ 13.824.425,16, que havia sido retirado da conta corrente do Fundo no BRB,
conforme consta nos autos do Processo nº 390.000.112/2014.
Portanto, a variação entre o saldo existente nas contas do FUNDHIS em 31/12/2014 e o saldo atual, deve-se ao
acréscimo do valor arrecadado, composto em grande parte pelos rendimentos da conta poupança na Caixa, mais o saldo
contábil disponibilizado pela SEFAZ. Foram deduzidos do saldo os pagamentos efetuados à empresa contratada para
Fiscalização das obras dos Projetos Habitacionais desenvolvidos pela CODHAB.
Atualmente, a única fonte de arrecadação com potencial de gerar receita ao FUNDHIS é constituída pelos
editais de chamamento lançados pela CODHAB para construção de unidades habitacionais a serem comercializadas aos
mutuários inscritos no Cadastro da Companhia, por intermédio dos agentes financeiros vinculados ao Programa.
Entretanto, a materialização dos projetos habitacionais concebidos pela CODHAB, que culminariam na
construção e comercialização das unidades habitacionais capazes de gerar receitas para o FUNDHIS, não está ocorrendo
conforme planejado.
Com efeito, as arrecadações efetivas previstas a serem transferidas ao FUNDHIS estão muito aquém dos
valores estimados, que serviram de base para a elaboração das propostas orçamentárias do Fundo nos exercícios de 2014 e
2015.
Em resposta a consulta enviada pela Unidade Gestora de Fundos, a CODHAB, atualizou a expectativa de
arrecadação para 2015, sendo que ao invés dos R$ 56.064.631,50 estimados para o exercício, a estimativa passou a ser de R$
5.817.504,12, porém sem também lograr êxito.
2.3. Projetos aprovados e valores comprometidos
O quadro a seguir apresenta os projetos aprovados pelo Conselho Gestor do FUNDHIS e a situação de cada
projeto:
Programa de Trabalho

Projetos
Serviços de Engenharia e
Fiscalização de Obras Projetos
Habitacionais

Execução de Infraestrutura
em Parcelamentos

Construção de Centro de Ensino
Fundamental no Setor
Habitacional Jardins Mangueiral
Construção de Centro de Ensino
Infantil no Setor Habitacional
Jardins Mangueiral
Construção de Centro de Ensino
Fundamental no Paranoá
Parque
Construção de Centro de Saúde
no Setor Habitacional Jardins
Mangueiral
Construção de Centro de Artes
e Esportes Unificados no
Paranoá Parque

Total

Comprometido
11.182.599,93

10.559.889,22
4.918.598,87
9.427.831,40
8.495.125,63
4.066.865,73
48.750.910,78

7.912.170,22

2.783.305

0,00

0,00

Valores em R$
Situação
Contrato em
execução
(CODHAB), com
vigência contratual
até 20/03/2017
Não licitado
(CODHAB)

0,00

0,00

Não licitado
(CODHAB)

0,00

0,00

Não licitado
(CODHAB)

0,00

0,00

Não licitado
(CODHAB)

0,00

0,00

Não licitado
(CODHAB)

7.912.170,22

2.783.305

Empenhado

Liquidado

Quadro 7 – Projetos Vigentes – Situação
Fontes: Sistema SIGGo e Planilha Orçamentária e Financeira/UGF

2.3.1 Detalhamento do Programa de Trabalho - Execução de Infraestrutura em Parcelamentos
Existem 06 projetos aprovados pelo Conselho Gestor, todos em 2014. Entretanto, apenas o projeto Serviços de
Engenharia e Fiscalização de Obras Projetos Habitacionais, para fiscalização e acompanhamento das obras que compõem
os projetos habitacionais de Interesse Social implementados pela CODHAB, está sendo executado.
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Em 2015, o valor proporcional ao cronograma de execução dos serviços contratados foi empenhado em
12/03/2015 e houve o pagamento das faturas alusivas aos meses de março a novembro de 2015, no total demonstrado no
Quadro 7 anterior. Nos meses de janeiro e fevereiro/2015, os serviços foram prestados sem cobertura de Nota de Empenho, em
vista das orientações do Decreto nº 36.242, 02/01/2015.
Diante da solicitação da CODHAB para pagamento das faturas referentes a janeiro e fevereiro/2015, mesmo
sem a Nota de Empenho, a UGF encaminhou consulta a AJL/SEGETH, a qual concluiu que, em caso de pagamento, incorrerse-ia em improbidade administrativa.
Por outro lado, a Procuradoria Jurídica da CODHAB, concluiu que não houve má-fé por parte da empresa
contratada em prestar serviço nos meses descobertos de Nota de Empenho, e o pagamento estaria garantido em jurisprudência
do TCU e do STJ. Diante do contraditório, o processo foi encaminhado à PGDF para orientação jurídico-normativa.
Procuradoria-Geral do Distrito Federal concluiu, já na segunda quinzena de dezembro/2015, que pagamento à
empresa contratada é devido, o que ocorrerá por reconhecimento de dívida com recursos orçamentários e financeiros do
exercício de 2016, juntamente com a fatura do mês de dezembro/2015, uma vez que o Decreto nº 36.864, de 06/11/2015
permitiu emissão de empenhos até 04/12/2015.
Os demais projetos que envolvem a construção de Centros de Ensino, Saúde e Artes, aprovados pelo
Conselho Gestor do FUNDHIS no exercício de 2014, foram levados à deliberação do Colegiado no exercício 2015. Na ocasião,
aquele Colegiado decidiu manter as Resoluções vigentes e determinou a criação de um Grupo de Trabalho, composto por
membros do referido Conselho e Técnicos, para estudo e viabilidade de se buscar novas fontes de receitas que venham a
possibilitar a execução desses e de outros projetos que forem aprovados.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DO FUNDHIS
Conforme demonstrado neste Relatório, o maior desafio a ser enfrentado visando o atingimento dos objetivos do
FUNDHIS, definidos na Lei Complementar nº 762/2008, refere-se à questão da arrecadação de recursos financeiros.
Cabe destacar que as demais fontes de arrecadação do FUNDHIS, previstas no Artigo 3º da Lei Complementar
nº 762, de 23/05/2008, não estão gerando receita para o Fundo, em que pese o Artigo 3º do referido Diploma Legal, apresentar,
originalmente, diversas fontes de receita ao FUNDHIS, a situação para cada uma delas é a seguinte:
I – dotações do Orçamento Geral do Distrito Federal;
Situação: desde a criação do FUNDHIS, não houve aporte de recursos oriundos do Orçamento Geral do Distrito
Federal para o Fundo.
II – aqueles oriundos de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FUNDHIS;
Situação: com a extinção do Fundo Habitacional do Distrito Federal - FUNDHABI, por força da Lei nº 4.854, de
15/06/2012, procedeu-se a incorporação pelo FUNDHIS dos recursos financeiros existentes na conta corrente do extinto Fundo,
no total de R$ 11.938.239,03. Posteriormente, com a publicação da Lei Complementar nº 872, de 23/11/2013, esse valor foi
transferido para a Conta Única do Tesouro do DF, para utilização definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
III – recursos provenientes de empréstimos internos ou externos para programas de habitação;
Situação: não foram realizados empréstimos desde a criação do FUNDHIS.
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou
internacionais;
Situação: não houve ingresso de recursos oriundos de doações no período de existência do Fundo.
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FUNDHIS;
Situação: desde a criação do FUNDHIS, não se realizou nenhum empreendimento ou operação envolvendo
patrimônio, capaz de gerar recursos para o Fundo, à exceção de rendimentos pela aplicação de recursos financeiros existentes
em conta bancária, os quais foram incorporados ao saldo do Fundo.
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VI – 10% (dez por cento) do valor arrecadado com a emissão de Alvará de Construção e Aprovação de Projetos
Habitacionais;
Situação: segundo informação prestada pela então Coordenadoria das Cidades, a emissão de Alvará de
Construção e Aprovação de Projetos Habitacionais não está gerando receitas em pecúnia.
VII – receitas provenientes da Carteira Imobiliária;
Situação: a atual Política Habitacional de Interesse Social privilegia a intermediação entre agentes financeiros e
os mutuários adquirentes dos imóveis produzidos no âmbito do Programa Morar Bem, Minha Casa Minha Vida, inexistindo, até
o momento, uma carteira imobiliária com possibilidade de aportar recursos ao FUNDHIS. A carteira herdada do FUNDHABI gera
pequenos valores a título de amortização.
VIII – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
Situação: em face da adesão pelo Governo do Distrito Federal ao Programa Morar Bem, Minha Casa Minha
Vida, alguns fatos geradores de recursos para o FUNDHIS foram viabilizados, respaldados instrumentos normativos
mencionados a seguir:
a) Decreto nº 33.043, de 14/04/2011 (destina ao FUNDHIS receitas provenientes da alienação de terrenos por
meio da Política Habitacional de Interesse Social);
b) Súmula CPTTS/DIMOB nº 001/2012 – (Define percentual a ser repassado ao FUNDHIS com a finalidade de
executar Trabalhos Técnicos Sociais em parcelamentos de Interesse Social);
c) Súmula DIPRO/CODHAB Nº 305.000.039/2013 – (destina ao FUNDHIS receitas provenientes da alienação
de terrenos por meio da Política Habitacional de Interesse Social).
A análise dos dados descritos acima, revela que, atualmente, a única fonte geradora de receita para o FUNDHIS
é aquela proveniente dos Projetos Habitacionais implementados pela CODHAB. Entretanto, do montante estimado para
ingresso no FUNDHIS a partir dessa fonte no período de 2011 a 2017, inicialmente de R$ 250 milhões, apenas R$ 4 milhões,
aproximadamente, ingressaram efetivamente no Fundo.
De acordo com a CODHAB, os principais fatores que contribuíram para a baixa arrecadação do FUNDHIS, em
2014, foram as seguintes:
a) problemas na aprovação das empresas nas análises de risco de crédito realizadas pelos agentes financeiros
autorizados;
b) problemas cadastrais das empresas nas análises realizadas pelos agentes financeiros autorizados;
c) problemas de ordem fundiária e/ou judicial envolvendo o terreno;
d) lentidão processual na transferência dos terrenos para o Distrito Federal;
e) período em que o Conselho de Planejamento - CONPLAN - esteve impedido de operar, atrasando a
aprovação de projetos urbanísticos;
f) contingenciamento de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e do Fundo de Desenvolvimento
Social.
No exercício de 2015, a UGF consultou a CODHAB sobre os valores previstos para ingresso, efetivamente, no
FUNDHIS no decorrer do exercício. Em resposta, a Companhia informou que a previsão de contratação de empreendimentos
do Programa Morar Bem/MCMV em 2015, permitirá o repasse ao FUNDHIS de R$ 5.817.504,12, correspondente a:
Faixa 1

R$ 175,92 x 9.936 uh’s

= R$ 1.747.941,12

Faixas 2 e 3

1,5% de R$ 271.304.199,92

= R$ 4.069.563,00

Total

R$ 5.817.504,12

Entretanto, nem mesmo o valor reestimado ingressou no Fundo, uma vez que os tramites alusivos aos
empreendimentos que iriam permitir a geração da arrecadação, não foram efetivados.
No tocante ao Conselho Gestor do FUNDHIS, aquele Colegiado reuniu-se ordinariamente duas vezes no
decorrer do exercício de 2015, ocasiões em que foram empossados novos conselheiros, foi apresentado o diagnóstico do
Fundo e deliberado sobre a manutenção das resoluções aprovadas pelo Colegiado em 2014.
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21. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO
FEDERAL – UO: 32.101
A Secretaria, anteriormente denominada Secretaria de Estado de Planejamento Distrito Federal, Unidade
Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada a partir da publicação do
Decreto n.º 32.716 de 01 de janeiro de 2011, tem as seguintes competências, de acordo com os termos do Decreto nº 31.085,
de 26 de novembro de 2009, e do Decreto nº 31.305, de 04 de fevereiro de 2010:
I – formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, modernização,
desburocratização e avaliação da gestão dos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do
Governo do Distrito Federal;
II – formular, orientar e coordenar o processo de elaboração e acompanhamento do planejamento anual,
plurianual e da execução do orçamento do Governo do Distrito Federal;
III – definir políticas, diretrizes e promover a coordenação da gestão de suprimentos de materiais, transporte
interno, comunicação e documentação administrativa, patrimônio e serviços dos órgãos e entidades do Governo do Distrito
Federal;
IV – estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos, empresas,
governo, servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria;
V – coordenar e articular ações que subsidiem a formulação, implementação e avaliação de programas
eprojetos voltados para resultados e cumprimento das metas governamentais estratégicas;
VI – promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito Federal para o
desenvolvimento de programas e projetos de gestão pública;
VII – gerenciar, controlar e acompanhar as atividades de implementação e produção dos sistemas corporativos
de informação e gestão da infraestrutura de equipamentos e redes de processamento de dados.
Conforme o Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura Administrativa do Poder
Executivo do Distrito Federal, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, alínea XV, foi alterada a denominação de Secretaria de Estado de
Planejamento e Orçamento para Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

47

123

36

12

218

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

22

-

13

-

35

31

03

05

01

40

-

-

-

-

-

03

-

03

-

06

Estagiários

-

31

-

07

38

Jovem Candango

-

24

-

08

32

Terceirizados (FUNAP)

-

23

-

-

23

Subtotal (Força de Trabalho)

103

204

57

28

392

(-) Cedidos para outros órgãos

-

49

-

-

49

103

155

57

28

343

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal

Outros

Total Geral
Obs.: Dados de 22/10/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILI DADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

SOB -

OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
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Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
13.362.299
7.056.091
6.006.000
6.006.000
0029 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
13.362.299
7.056.091
6.006.000
6.006.000
5878 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃODISTRITO FEDERAL
0
0
0
0
1692 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC
6.679.146
0
0
0
0001 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC-SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
6.679.146
0
0
0
2415 - MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI
0
0
0
0
8906 - MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGICASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
0
0
0
0
8907 - MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGISECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL
0
0
0
0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2.301.000
0
0
0
0016 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- PLANO PILOTO
2.301.000
0
0
0
2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET
3.278.299
1.383.129
274.650
215.250
0001 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
3.278.299
1.383.129
274.650
215.250
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
300.000
0
0
0
0014 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO PILOTO
300.000
0
0
0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
1.150.826
0
0
0
5937 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEMINÁRIOS, FÓRUNS,
CONGRESSOS E AUDIÊNCIAS-DISTRITO FEDERAL
1.150.826
0
0
0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
500.000
0
0
0
6188 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL
500.000
0
0
0
5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET
4.000.000
1.902.210
1.085.715
335.395
0001 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO
PILOTO
4.000.000
1.902.210
1.085.715
335.395
TOTAL DO PROGRAMA 6203
31.571.570
10.341.430
7.366.364
6.556.645

Objetivo Específico: 001 – Conduzir o processo de planejamento, orçamento e modernização da gestão no Distrito
Federal, visando racionalizar o gasto e manter o equilíbrio das contas públicas, com participação social e
transparência.

Indicadores:
Denominação do Indicador
962
965
969

Redução da Edição de Decretos de Crédito
Suplementar
Execução de Despesas com Recursos de
Convênios em Relação ao fixado
Planejamentos Estratégicos Institucionais
concluídos – PEIC

973

Índice de Órgãos estruturados

110
5
110
6

Avaliação de execução das metas
estabelecidas nos PEIC

110
7

Convênios inscritos no CAUC/SIAFI
regularizados no exercício

110
8
110

Produtos do PNAGE realizados

Índice de Órgãos analisados
Índice de Atendimento da demanda de

Desejado em
Unidade Índice Apurado Periodicidade
de
Resultado 2012 2013 2014
de
mais
em
Medida Recente
Apuração
Desejado 205 195 185
Unidade 108 31/08/2011
Anual
Alcançado 183 409 500
Desejado
23
25
28
%
17,21 31/12/2010
Anual
Alcançado 54,08 29
7
Desejado 100 100 100
%
86
31/12/2010
Anual
Alcançado 100 100
0
Desejado 100 100 100
%
0,01 31/05/2011
Anual
Alcançado 100 100 100
Desejado 100 100 100
%
100 31/10/2010
Anual
Alcançado 100 100 100
Desejado
70
100
%
5,74 31/12/2010
Anual
Alcançado 59
59
Desejado
50
50
50
%
Anual
Alcançado 157 177 100
Desejado 100 100 100
%
Anual
Alcançado 100 100
0
Desejado 100 100 100
%
Anual

Fonte da
2015 Informação
173
622
31
17
100
100
100
30
100
100

SUORC/
SEPLAG
SUORC/
SEPLAG
SMG/
SEPLAG
SMG/
SEPLAG
SMG/
SEPLAG
SMG/
SEPLAG
SMG/
SEPLAG
SMG/
SEPLAG
SMG/
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Desejado em
Unidade Índice Apurado Periodicidade
Fonte da
de
Resultado 2012 2013 2014 2015
Denominação do Indicador
de
mais
em
Informação
Medida Recente
Apuração
qualificação de entidades como Organização
Alcançado
SEPLAG
100 100 100 100
Social (OS)
Desejado 100 100 100 100
Índice de Atendimento da demanda de
SMG/
%
Anual
qualificação de entidades como OSCIP
Alcançado 100 100 100 100 SEPLAG

1.1. Planejamento Governamental
Na Lei nº 4.742/2011 – Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA 2012-2015, atualizada pelas Leis nº
5.406/2014, 5.440/2014 e Decreto nº 35.908/2014, dentre as linhas de atuação do Programa Temático 6203 – Aperfeiçoamento
Institucional do Estado destaca-se a “retomada e valorização das práticas de planejamento em âmbito governamental e,
consequentemente, de seus instrumentos legais (PPA, LDO, LOA), como fator fundamental de orientação e coordenação da
atuação do Estado”.
Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Subsecretaria de
Planejamento desenvolveu as seguintes atividades em 2015:
I.
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Ações de Governo
a. Planejamento Estratégico
Participação nas oficinas para a construção de um Planejamento e de um Mapa Estratégicos, voltados para
definir o legado que o Governo pretende deixar para a cidade. As reuniões (oficinas) contaram com a participação do
Governador e do Vice-Governador que debateram com os Secretários de Estado e os Diretores das Empresas Públicas e
serviram de base para a formulação do Plano Plurianual 2016-2019.
b. I Seminário Plano Plurianual 2016-2019: Conjuntura e Projeções Econômicas
Realizado em 19/05/2015, no Auditório do Memorial JK, em parceria com a Companhia de Planejamento do
Distrito Federal – CODEPLAN, o “I Seminário Plano Plurianual 2016-2019: Conjuntura e Projeções Econômicas” buscou
avaliar como a conjuntura macroeconômica afetará a economia do Distrito Federal nos próximos quatro anos e que cenários
poderiam ser traçados de modo a orientar o planejamento governamental.
c. Diretrizes, Normas e Procedimentos
Orientações aos servidores que atuam nos órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal
quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, avaliação e Prestação de Contas Anual do
Governador buscando a homogeneização e a qualidade das informações. As orientações às Unidades Orçamentárias foram
realizadas por meio da elaboração de instruções, realização de oficinas e/ou reuniões técnicas, além dos atendimentos
individualizados.
d. Plano Plurianual – PPA 2016-2019
Em cumprimento ao disposto nos arts. 149, §§ 1 º e 2º; 150, § 1º; e 166 da Lei Orgânica do Distrito Federal –
LODF, o Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, programas, ações,
objetivos, metas e indicadores com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas para um período
de quatro anos.
Elaborado em conjunto com as Unidades Orçamentárias e encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito
Federal – CLDF em 15/09/2015 1 , o PPA 2016-2019 busca resgatar a função de planejamento ao adotar uma visão mais
estratégica da ação governamental e foi organizado para fazer frente às principais entregas que o Governo almeja alcançar até
o final de seu mandato: a) aumentar a qualidade de vida e reduzir a desigualdade social; b) conquistar a confiança da
população no governo; c) tornar Brasília modelo de cidade sustentável.
A Tabela I, a seguir, apresenta comparativo entre as estruturas do PPA 2012-2015 e 2016-2019:
TABELA I – Macrodesafios X Entregas À Cidade
PPA 2012-2015 (Macrodesafios)
 Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema pobreza no DF e
RIDE, garantindo renda, acesso aos serviços, gerando oportunidades de
emprego e renda nas áreas rural e urbana.
 Garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral e humanizado
 Propiciar uma educação pública, democrática e de qualidade para
todos
 Aumentar a qualidade de vida promovendo mobilidade com qualidade,
garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos
recursos naturais.
 Garantir a segurança pública por meio do uso inteligente dos recursos
humanos e tecnológicos.
 Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica,

1

Projeto de Lei nº 647, de 15 de setembro de 2015.

PPA 2016-2019 (Entregas À Cidade)
 Aumentar a qualidade de vida e reduzir a desigualdade social.
 Conquistar a confiança da população no Estado
 Tornar Brasília modelo de cidade sustentável.
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PPA 2016-2019 (Entregas À Cidade)

PPA 2012-2015 (Macrodesafios)
potencializando as vocações do DF.
 Realizar uma gestão eficaz, transparente e participativa, com foco no
cidadão.

Em termos estruturais, o PPA 2016-2019 comporta três grandes entregas e aglutina dois tipos de Programa:
Temáticos; e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.
Toda a programação do PPA 2016-2019 observa os cinco eixos que compõem o Planejamento Estratégico do
GDF: 1) Viver bem, direito de todos; 2) Economia mais competitiva; 3) Território planejado e estruturado; 4) Todos por Brasília;
e 5) Governo ético, transparente e com foco em resultados.
A Tabela II reúne os dados relativos ao PPA 2016-2019:
TABELA IIPPA
– PPA
2016-2019
EM NÚMEROS
2016-2019
em Números
AÇÕES
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

43

372

6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL

8

63

6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER

4

6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

6

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

PROGRAMAS TEMÁTICOS

INDICADORES
ORÇAMENTÁRIAS

VALORES

NÃO
ORÇAMENTÁRIAS

VALORES

156

380

15.138.934.439

193

-

35

80

6.209.052.158

23

-

21

7

29

451.372.056

5

-

47

14

39

741.560.154

68

-

7

94

38

74

1.766.139.252

47

-

6219 - CAPITAL CULTURAL

5

36

11

36

606.667.750

12

-

6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA

6

51

27

52

3.741.905.300

25

-

6228 - FAMÍLIAS FORTES

7

60

24

70

1.622.237.769

13

-

ECONOMIA MAIS COMPETITIVA

7

55

27

91

3.104.080.656

79

-

6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA

7

55

27

91

3.104.080.656

79

-

TERRITÓRIO PLANEJADO E ESTRUTURADO

14

107

49

216

18.401.000.898

86

-

6208 -TERRITÓRIO DA GENTE

3

37

9

45

1.280.640.020

34

-

6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

6

65

23

97

9.617.270.025

52

-

6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

5

42

17

74

7.503.090.853

14

-

TODOS POR BRASÍLIA E GOVERNO ÉTICO, TRANSPARENTE E COM FOCO EM RESULTADOS

8

67

39

43

2.404.754.852

41

-

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

7

64

31

40

2.398.078.266

33

-

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

1

3

8

3

6.676.586

8

-

72

601

271

730

39.048.770.845

399

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

INDICADORES

ORÇAMENTÁRIAS

VALORES

NÃO
ORÇAMENTÁRIAS

VALORES

6001 - DESENVOLVIMENTO

-

-

-

24

8.979.979.011

-

-

6002 - SOCIAL

-

-

-

20

68.768.060.184

-

-

6003 - GESTÃO PÚBLICA

-

-

-

32

12.350.570.042

-

-

TOTAL GERAL

-

-

-

76

90.098.609.237

-

-

TOTAL GERAL

72

601

271

806

129.147.380.082

399

-

TOTAL PROGRAMAS TEMÁTICOS

AÇÕES
PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

OBS: Dados revistos após reestruturação adm inistrativa do GDF (11/nov/15)

Os Programas Temáticos, definidos por recortes selecionados de políticas públicas, aliam-se à visão estratégica
do Governo, representam os desafios e organizam a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as
multissetorialidades e a regionalização da ação governamental.
Merece nota o fato de os Programas Temáticos serem desdobrados em objetivos específicos e detalhados em
ações, com as respectivas metas físicas e financeiras, o que possibilita o monitoramento, a avaliação e o acompanhamento,
pelo governo e pela sociedade, quanto à eficiência e efetividade da ação governamental. Ademais, esse procedimento facilita o
processo de integração com os demais instrumentos de planejamento governamental (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e
Lei Orçamentária Anual – LOA).
Igualmente definidos por área temática, os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado traduzem o
conjunto das ações orçamentárias destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Participação em Audiências Públicas – PPA 2016-2019
A preocupação com a participação popular e com a transparência caracterizou o processo de elaboração do
PPA 2016-2019. Em atenção ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal 2, o Governo do Distrito Federal houve por bem
promover uma série de audiências públicas, por meio do projeto “Voz Ativa no Planejamento”.
As quatro audiências públicas regionalizadas, buscaram alcançar todas as regiões do Distrito Federal: a primeira
aconteceu em Samambaia, com convite extensivo aos moradores de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Vicente Pires e Águas
Claras; a segunda ocorreu em Sobradinho II e abrangeu os habitantes de Sobradinho, Planaltina e Fercal; a terceira teve lugar
no Gama e contemplou a população local e a das cidades de Santa Maria e Riacho Fundo I e II; a quarta foi realizada no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães e contou com a participação de moradores do Plano Piloto e de outras localidades da
região central do Distrito Federal.
Voltadas para apresentar e discutir o Projeto de Lei do PPA 2016-2019, as audiências públicas angariaram
expressiva participação popular e resultaram na apresentação de 737 sugestões e 30 projetos entregues ao Executivo.

2Lei

Complementar nº 101, de 04/05/2000, art. 48, parágrafo único, inciso I: “Parágrafo único. A transparência será assegurada
também mediante: I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração
e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”.
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Classificadas por área temática e identificadas conforme sua pertinência com os projetos estratégicos, essas sugestões e
propostas refletem o anseio da sociedade por mais infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança, desenvolvimento
econômico, políticas sociais, cultura, emprego, esporte, gestão, habitação, lazer e meio ambiente, temas esses previstos e
contemplados nos treze Programas Temáticos que compõem o plano encaminhado à CLDF.
e. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016
Participação na elaboração do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 3 e formulação dos seguintes
anexos:
 Anexo de Metas e Prioridades;
 Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público;
 Elaboração do Anexo dos Projetos em Andamento.
f. Lei Orçamentária Anual – LOA 2016
Participação na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 20164 e formulação dos seguintes anexos:
 Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público;
 Elaboração do Anexo dos Projetos em Andamento.
g. Avaliação do Plano Plurianual – PPA - 2012-2015 (exercício 2014)
Em cumprimento ao que estabelecem os artigos 8º, 9º e 10º da Lei nº 4.742, de 29/12/2011, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2012-2015, e suas alterações, a avaliação de desempenho é realizada
em duas etapas distintas: a primeira até o dia 15 de abril do exercício subsequente, quando a SEPLAG encaminha à Câmara
Legislativa do Distrito Federal - CLDF o demonstrativo, por programa e ação, da execução física e financeira referente ao
exercício anterior dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais; e a segunda, até 31 de
agosto do exercício subsequente, quando a SEPLAG encaminha à CLDF Relatório de Avaliação do Plano Plurianual contendo
os resultados alcançados em cada Programa Temático.
Da Avaliação Anual do Plano, na qual foram apresentados os resultados do exercício de 2014, participaram
todas as Unidades Orçamentárias encaminhando à SUPLAN as informações relativas à sua respectiva área de atuação: índices
alcançados ao término do exercício anterior; e expectativa de alcance do índice final previsto. A SUPLAN procede à análise e
consolidação das informações em relatório único.
Este documento apresenta também análise da conjuntura macroeconômica, em termos nacional e local, nos
exercícios de 2013 e 2014, a fim de avaliar o comportamento dos principais indicadores de desempenho, suas relações com a
gestão governamental e os reflexos sobre o bem-estar da população de modo geral.
O Gráfico I, a seguir, compara os valores previstos no PPA para o exercício de 2014 com sua respectiva
execução orçamentária e financeira.
GRÁFICO I – PPA X LOA 2014
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2014
PPA X LOA: Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimento das Estatais e Fundo Constitucional do DF ( exceto
Programas 0001 e 9999)

40.000.000.000

30.215.987.215
20.329.329.834
24.744.297.550 25.632.243.422
20.405.088.307

20.000.000.000
0
Plano
Plurianual (A)

Dotação Inicial
(B)

Autorizado (C)

Empenhado (D)

Liquidado (E)

h. Acompanhamento das Ações de Governo
Determina o art. 153 da LODF que o Poder Executivo publicará,até o trigésimo dia após o encerramento de
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária5. Em razão disso, para atender ao inciso III a SUPLAN realizou,
por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, o acompanhamento das ações de governo relativas ao 6º
bimestre de 2014 e do 1º ao 5º bimestres de 2015, análise de informações e a publicação do respectivo Relatório de
Desempenho Físico-Financeirono sítio da SEPLAG na Internet.
3

Lei nº 5.515, de 03/08/2015.
Projeto de Lei nº 648, de 15/09/2015.
5 Do relatório resumido da execução orçamentária a que se refere o art. 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal devem constar as seguintes informações: I – as
receitas, despesas e a evolução da dívida pública da administração direta e indireta em seus valores mensais; II – os valores realizados desde o início do
exercício até o último bimestre objeto da análise financeira; III – relatório de desempenho físico-financeiro.
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i. Relatórios de Atividades e Relatório de Indicadores de Desempenho para Prestação de Contas Anual
do Governador (2014)
Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal prestar anualmente à Câmara Legislativa, no prazo
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Em razão disso, cabe à
SUPLAN consolidar o Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal e o Relatório de Indicadores de Desempenho por
Programa de Governo para compor a Prestação de Contas Anual do Governador 6 referente ao exercício de 2014.
O Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal tem por objetivo demonstrar as realizações
governamentais e os resultados alcançados no exercício. Serve também de subsídio para avaliação da eficiência e eficácia da
gestão.
O Relatório “Indicadores de Desempenho por Programa de Governo”, tem por objetivo demonstrar a evolução
anual de cada indicador em relação ao índice desejado para o exercício e é um instrumento que permite identificar e aferir
aspectos relacionados aos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos previstos no Plano Plurianual.
j. Relatórios de Atividades e Relatório de Indicadores de Desempenho para Prestação de Contas Anual
do Governador (2015).
Início do processo de elaboração do Relatório de Atividades do Governo e Análise do Desempenho dos índices
alcançados pelos Indicadores dos Programas do PPA para compor a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao
exercício de 2015.
II. Articulação Institucional
A. Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento – CONSEPLAN
Assessoramento ao titular da SEPLAG e participação em Grupos de Trabalho do Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Planejamento – CONSEPLAN, do que resultou:
 “Carta de Brasília” elaborada pelos Secretários Estaduais de Planejamento;
 Grupo de Trabalho para desenvolvimento de um Sistema Nacional de Indicadores de Políticas Públicas.
B. Conselhos e Comissões Distritais.
Participação no:
 Conselho de Desenvolvimento do Turismo – CONDETUR;
 Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA;
 Comissão Distrital do ZEE – Zoneamento Econômico Ecológico;
 Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do DF;
 Grupo de Trabalho para proceder a levantamento dos processos administrativos referentes a incidência de
Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT.7
III. Aperfeiçoamento Técnico e Operacional
A. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP
Adaptação e desenvolvimento de sistema informatizado utilizado pela União às práticas do GDF, conforme
Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Governo do Distrito Federal e a Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento com o objetivo de aprimorar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito do
Governo do DF e contribuir para a melhor eficiência na alocação dos recursos públicos.
B. Rede Nacional de Planejamento e Orçamento
Participação na Rede Nacional de Planejamento e Orçamento – RENOP, coordenada pelo Ministério do
Planejamento, que busca promover troca de experiências e boas práticas entre os entes federados.
1.2. Gestão Estratégica
Desde a publicação do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, a Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão, por intermédio da Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos – SUPPE e da
Subsecretaria de Gestão da Estratégia – SUGEST, assumiu competência nas áreas de gestão estratégica governamental e
gestão por resultados e gestão de programas e projetos estratégicos de Governo.
Dentre as atividades desenvolvidas no ano de 2015, destacamos as seguintes:
1) Gestão de Riscos: nos 120 dias de Governo a SUPPE atuou no monitoramento de 62 riscos de interrupção
de serviços essenciais à população. O trabalho foi desenvolvido por meio de reuniões coordenadas pelo Governador. Desse
total, 31 foram mitigados ao final do período e os demais passaram a ser acompanhados pelos órgãos responsáveis.

6

Inciso XVII do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
nº 36.723, de 31/08/2015.

7Decreto
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2) Agenda Positiva 120 dias: nesse período, foram levantadas 114 ações positivas para a população (ações,
obras e atividades), com monitoramento diário e elaboração de relatórios quinzenais para subsídio de reuniões de gestão e
tomada de decisões. Desse total, 93 foram concluídas, 12 reprogramadas e 9 canceladas.
3) Plano de Obras 2015: consolidação e acompanhamento de carteira com grandes obras estruturantes que
tivessem início ou conclusão no 2º semestre de 2015
4) Modelo de Gestão para Resultados: a Secretaria ficou como responsável pela disseminação do novo
modelo de gestão para resultados, orientando para assessores de gestão da estratégia e outros servidores, além de subsidiar o
desenvolvimento de ferramenta específica - para acompanhamento das ações prioritárias durante o ano de 2015. Para o
próximo período - 2016/2018 houve a colaboração no aprimoramento da ferramenta a ser utilizada na gestão de programas e
projetos.
5) Programas e Projetos Estratégicos 2016 – 2019: consolidação da carteira de programas e projetos
estratégicos para o período de 2016 a 2019, a partir de reuniões com os diversos órgãos de governo, com validação dos
respectivos dirigentes. No total foram identificados 219 projetos.
6) Outras obras/ações prioritárias: A SUPPE também acompanha outras obras prioritárias de Governo
pertencentes à carteira do PAC, como obras de saneamento, educação, infraestrutura e moradia. Além destas, também estão
presentes no acompanhamento outras ações e obras relacionadas a Políticas Sociais (Ex.: Unidades de internação, reforma e
ampliação de penitenciárias, centros de cultura inclusão social e econômica de catadores, etc.). Também foi realizado
levantamento de obras prioritárias para destinação de emendas distritais e federais.
1.3. Relacionamento com o Terceiro Setor
No ano de 2015, a Secretaria por meio da Unidade de Relacionamento com o Terceiro Setor analisou a
documentação de diversas entidades sem fins lucrativos para qualificação como Organização Social, principalmente em
decorrência da demanda do Governo do Distrito Federal para a utilização dessa forma de gestão na área de Saúde.
A primeira etapa do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, localizado no Setor de Áreas Isoladas Norte –
SAIN, Lote 4-B (ao lado do Hospital de Apoio), na cidade de Brasília foi construído com recursos de doações de pessoas físicas
e jurídicas, empresários e instituições privadas, pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras
de Câncer e Hemopatia – ABRACE, instituição filantrópica declarada de Utilidade Pública. O terreno pertence à Secretaria de
Saúde do Distrito Federal – SES-DF, que celebrou com a ABRACE contrato de concessão de uso de bem público em
29.09.2003.
A construção do Hospital da Criança José Alencar iniciou-se com a primeira fase, mediante a construção do
Bloco I, utilizando recursos da ABRACE. Essa construção foi concluída em dezembro de 2008 e o prédio foi inaugurado em 23
de novembro de 2011, quando o hospital passou a integrar a rede de saúde pública da Secretaria de Saúde do DF, sob a
administração do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (ICIPE).

Fonte: Site Oficial do Hospital da Criança de Brasília

A segunda fase consiste na complementação do Sistema de Atendimento Terciário na Área de Pediatria no
Distrito Federal, incluindo a fabricação e montagem do Bloco II do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, cujo
projeto inicial foi alterado, dando lugar a novo projeto elaborado mediante Convênio de Cooperação Técnica e Financeira
celebrado entre o Governo do Distrito Federal, com a interveniência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e a
Organização Mundial da Família, por intermédio do Comitê Nacional Brasileiro - União Nacional das Associações de Proteção à
Maternidade, à Infância e à Família e Entidades Sociais Afins- UNAPMIF, com a interveniência da Associação Brasileira de
Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - Abrace.
Através de seu Comitê Nacional Brasileiro (UNAPMIF), a OMF é a executora do Programa 101-STG-IV-PRG-IIIBRZ contido no seu Plano Estratégico – Implantação de Sistemas de Saúde Local/Distrital Estadual/Provincial – trabalhando
conjuntamente com Governos e Organizações Não-Governamentais na execução de Planos, Programas e Projetos voltados à
atenção integral à Saúde da Família em sua dimensão global, no Brasil e na América Latina.
A Organização Mundial da Família também financia a fundo perdido, em alguns casos, parte da implantação do
Projeto. Esta equipe interage com as equipes dos Governos Locais/Estaduais e Comunidade desde a discussão da ideia da
implantação de um estabelecimento de saúde, seja ele Local ou Estadual/Provincial, seja ele de baixa, média ou alta
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complexidade, até seu planejamento técnico, desenho arquitetônico, execução, operacionalização, treinamento e concretização
final do Projeto.
Por meio dessa parceria, com a ABRACE e a OMF, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
proporcionará que o Hospital da Criança de Brasília José Alencar ofereça uma estrutura física total de 28.719 m² de área
construída, contendo:
 Bloco I : 67 Consultórios Ambulatoriais (45 de assistência médica e 22 de assistencia complementar
essencial); 05 Laboratórios de Provas Funcionais; Bioimagem (RX, Tomografia, Ecografia, Ecocardiografia e área para
instalação de Ressonância Magnética); Reabilitação (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional); Centro Cirurgico – 3
salas de procedimentos esepcializados em regime de Hospital Dia; 12 Leitos de Internação cirurgico em Hospital Dia; 03
Consultórios de Odontologia; Unidade de Terapia Endovenosa; Serviço de Diálise; Farmácia Ambulatorial; Posto de Coleta do
Laboratório de Análises Clínicas; Agencia Transfusional; Serviço de Controle de Infecção Hopitalar; Serviço de Ouvidoria;
Serviços de Recepção; Agendamento de Consultas Subsequentes; Brinquedotecas; Descanso de Plantonistas; 02 salas para
Grupos Informativos; 04 salas de reuniões; Áreas de Apoio – vestiários, banheiros, esperas.
 Bloco II : 202 leitos: 60 Leitos de internação clínica; 60 Leitos de internação cirúrgica; 28 Leitos de
internação oncológica; 06 Leitos de internação p/ cuidados paliativos c/ ante sala (individuais); 10 Leitos de internação p/
transplantados; 38 Leitos de Terapia Intensiva; 05 salas de cirurgia (de médio e grande porte); Laboratório Especializado;
Anatomia Patológica; Centro de Ensino e Pesquisa; Serviço de Arquivo Médico; Unidade Administrativa; Áreas de apoio
Cozinha e Refeitório; Lavanderia; Farmácia; Almoxarifado; CME; Vestiários; Áreas Externas: Setor de Manutenção; Engenharia
Clínica; Abrigos de Resíduos de Serviços de Saúde; Casas de Máquinas; Lavagem de carros de transporte; Central de Gases
Medicinais; Central de GLP; Central de Climatização; Espaço do Cuidador; Central de Reserva de Água; Espaço da Família
(Projeto ABRACE/Instituto Ronald McDonald);
No dia 21 de junho de 2012 foi firmado convênio entre o GDF e a WFO, cujo objeto é a complementação do
Sistema de Atendimento Terciário na área de pediatria do Distrito Federal, incluindo a fabricação e montagem do Bloco II do
Hospital da Criança de Brasília José de Alencar – HCB.
De acordo com o convênio, a implementação do projeto se dará em quatro fases, sendo a primeira fase de
levantamento de necessidades, atividades de sondagem de solo e preparação do projeto básico. A conclusão dessa fase
culminou na assinatura do convênio e liberação de ordem de serviço.
A segunda fase se refere à fabricação, montagem, planejamento técnico, operacional e financeiro do hospital.
Ela envolve a fabricação da superestrutura conforme projeto arquitetônico aprovado pelo grupo de trabalho e referendado pelo,
GDF e OMF preparação da importação, nacionalização e transporte, preparação do terreno a ser realizado pelo GDF,
montagem da superestrutura física com todos os seus acabamentos e estruturas de apoio, preparação dos desenhos dos
acabamentos, memoriais de móveis hospitalares, móveis sob medida, equipamentos médico-hospitalares especializados,
utensílios, instrumentais, acessórios e enxoval. Inclui ainda a elaboração do Plano Técnico, do Plano Operacional e do Plano
Financeiro, bem como de relatórios físico-financeiros e prestação de contas parciais.
A terceira fase contempla a aquisição e instalação de móveis e equipamentos, sendo todos os móveis sob
medida e os equipamentos médico-hospitalares especializados adequados a cada ambiente, assim como os utensílios,
instrumentais, acessórios e enxoval.
A quarta e última fase se refere à preparação para o funcionamento, incluindo a implantação da programação
técnica, operacional e financeira com seus respectivos treinamentos para o início do funcionamento do Bloco II do HCB.
Devido ao atraso no cronograma de atividades e previsão de entrega do Bloco II do HCB em Dezembro de
2015, com a finalização da implementação e prestação de contas final em Março de 2016 torna-se necessária a elaboração de
novo termo aditivo ao convênio para alteração do cronograma de atividades, desembolso financeiro e revisão de valores.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 0150 – BRASÍLIA SUSTENTÁVEL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1680 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA
ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA
ESTRUTURAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II-- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
3052 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"
0005 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"-- CEILÂNDIA
5076 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II'
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II'-- GUARÁ
5098 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL -

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
10.787.158

10.787.158

0

0

10.787.158

10.787.158

0

0

16.575.129

16.575.129

0

0

16.575.129

16.575.129

0

0

12.637.713

12.637.713

0

0

12.637.713
1.855.000

12.637.713
1.855.000

0
0

0
0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
"PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL
1.855.000
1.855.000
0
0
5119 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"
1.855.000
1.855.000
0
0
0002 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL
1.855.000
1.855.000
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 0150
43.710.000
43.710.000
0
0

2.1. Brasília Sustentável II
Agente financiador: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor Financiado: US$ 100.000.000,00
Contrapartida:
US$ 50.000.000,00
Órgão Executor: Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos SINESP
Mutuário: Governo do Distrito Federal
Áreas de Atuação: Urbanização, saneamento, proteção dos recursos hídricos através da gestão de resíduos
sólidos e inclusão social.
Status: (i) Recomendação COFIEX nº 1.330/2012 prorrogada por meio da Resolução 02/0247/2014 que
estendeu o prazo da recomendação COFIEX até 20 de agosto de 2015, sem prejuízo dos demais termos da referida
recomendação. Aguardando a próxima reunião COFIEX para a prorrogação do pleito; (ii) Marco de reassentamento involuntário
no DF, de autoria da CODHAB, já aprovado em seu departamento jurídico e encaminhado a SEGETH. No momento encontrase na Casa Civil, seguindo posteriormente para Subsecretaria de Relações Legislativas, com vistas à CLDF para ser publicado
como Lei de Reassentamento Involuntário. A futura Lei de Reassentamento Involuntário excepciona os reassentamentos
previstos em programas financiados com recursos internacionais, priorizando os moradores oriundos das áreas a serem
desocupadas; (iii) Foi realizada Missão de Orientação do BID para o Programa no período de 4 a 8 de maio.
Processo: 410.000672/2013

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
0026 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
8525 - REINTEGRA CIDADÃO--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
675.458

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
435.851
427.443
270.132

675.458
0
675.458

435.851
0
435.851

427.443
0
427.443

270.132
0
270.132

No programa de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania, são desenvolvidas atividades de assistência
e ressocialização de sentenciados e egressos do sistema penitenciário do DF. Com os recursos dessa ação, são pagas as
despesas com a prestação de serviços realizados pelos sentenciados, no âmbito do Contrato nº 28/2012, celebrado com a
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
9640 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
5208 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
9709 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-- PLANO PILOTO
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS
0005 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO
FEDERAL
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF
0006 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

1.389.603

1.389.603

1.361.977

0

1.389.603

1.389.603

1.361.977

0

1.138.002

172.528

106.616

0

1.138.002

172.528

106.616

0

0

0

0

0

0

0

0

47.800.000

8.833.356

8.227.644

5.343.929

47.800.000

8.833.356

8.227.644

5.343.929

362.934.431

98.598.033

88.114.635

31.045.977

9.038.210

816.789
725.794
489.167
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

FEDERAL
3868 - MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - VIGILÂNCIA DISTRITO FEDERAL
3869 - MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - LIMPEZA DISTRITO FEDERAL
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

247.853.354

70.429.939

64.430.552

23.376.614

106.042.867

27.351.305

22.958.289

7.180.196

2.000.000

127.400

127.400

107.800

7887 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
3943 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI

2.000.000

127.400

127.400

107.800

980.000

0

0

0

0001 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-- PLANO
PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

980.000

0

0

0

750.000

1.083.160

705.940

403.078

0054 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

750.000

1.083.160

705.940

403.078

65.664.956

84.665.997

76.268.129

76.268.129

65.664.956

83.418.985

75.947.321

75.947.321

0

1.247.012

320.807

320.807

8.576.480

3.875.707

3.074.910

3.074.910

8.576.480

1.867.047

1.732.780

1.732.780

0

2.008.659

1.342.130

1.342.130

5.390.278

3.946.506

1.992.226

1.702.378

5.390.278

1.079.322

795.865

692.527

0
494.096.145

2.867.185
203.657.764

7024 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
8922 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
7024 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO
9726 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃOPLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
7897 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO
PILOTO
9805 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

1.196.361
1.009.851
180.073.014 119.414.793

Conforme o art. 17 do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura Administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, a atuação e a competência na área de patrimônio do Distrito Federal passaram a ser da
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização.
Com o intuito de modernizar as práticas de gestão de pessoas, com vistas ao atendimento dos objetivos
institucionais e otimizar os recursos físico e financeiro destinados a desenvolver competências individuais, desenvolver a
capacidade crítica dos participantes, estimular o crescimento pessoal e profissional dos servidores, preparar e capacitar os
servidores para o desempenho de funções gerenciais, foram desenvolvidas as seguintes ações:
Ação/Projeto
Pesquisa de Clima
Organizacional

Mapeamento do Perfil
Profissiográfico dos servidores
da SUAG
Coordenação de
comemorações coletivas

Objetivo
A pesquisa teve como finalidade avaliar o grau de satisfação dos colaboradores em
relação à Secretaria, bem como, criar canal de comunicação direta entre os
colaboradores e a alta gestão da Secretaria, no qual possam manifestar suas opiniões
com garantia do anonimato, e por fim, gerar plano de ação que vise melhorar o clima
organizacional onde for identificado maior insatisfação.
Conhecer os servidores que compõem a força de trabalho da SUAG de forma integral,
analisando a vida pregressa (experiências anteriores), as competências e os locais de
interesse e facilidade para trabalhar. Esse mapeamento possibilitará a mobilidade dos
servidores. Ter as pessoas certas nos lugares certos, aumenta a motivação e
consequentemente a produtividade.
Coordenação dos eventos do dia do servidor e Fechamento do Ano com a Leany. Tais
eventos objetivaram comemorar coletivamente datas relevantes aos servidores, bem
como, trazer a sensação de integração e acolhida.

Período
Abril de 2015

Julho e Agosto de 2015

Outubro e Dezembro

2.2. Captação de Recursos
A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Subsecretaria de Captação de
Recursos, atua na atividade de captação de recursos financeiros, nas modalidades de transferências voluntárias do Orçamento
Fiscal e Seguridade Social da União e de operações de créditos (internas e externas), para suporte financeiro aos projetos do
Governo de Brasília, em benefício à população do Distrito Federal e áreas de influência.
Destaca-se, também, a articulação entre os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal, no sentido de manterem regularizadas suas situações de natureza jurídica, fiscal, econômico-financeira e
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administrativa, de forma a atender a todas as exigências previstas no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias - CAUC/SIAFI, com fulcro no Decreto nº 35.109, de 28 de janeiro de 2014.
Captação de recursos internacionais
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL PRODEFAZ/PROFISCO-DF
Agente financiador: Banco Interamericano de Desenvolvimento
Valor Financiado: US$ 31.997.000,00
Contrapartida:
US$ 5.000.000,00
Órgão Executor: Secretaria de Estado de Fazenda
Mutuário: Governo do Distrito Federal
Áreas de Atuação: Modernização da gestão fiscal no Distrito Federal
Status: Autorizado pelo Senado Federal, aguardando autorização do Ministro da Fazenda, na PGFN.
Processo: 040.01423/2011
PPV – PACTO PELA VIDA: FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA CIDADÃ NO DISTRITO FEDERAL
Agente financiador: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor Financiado: US$ 58.333.000,00
Contrapartida:
US$ 6.380.000,00
Órgão Executor: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social
Mutuário: Governo do Distrito Federal
Áreas de Atuação: Redução dos níveis de criminalidade violenta (roubos e homicídios); incremento na
prevenção, controle e investigação de crimes; prevenção, reabilitação, inserção social e produtiva de grupos em situação de
risco à violência e fortalecimento institucional dos órgãos de segurança.
Status: SSP/DF manifestou interesse na condução do PPV-DF em março de 2015, tendo apresentado minuta de
Carta-Consulta à SUCAP/COREI e BID. Aos 31 de agosto de 2015, o PPV-DF foi aceito pela SEAIN e incluso no sistema
(sigs.prj) SEAIN. Aos 22 de setembro, a SEAIN acolheu e exarou o denominado Resumo da Carta Consulta (marco de
referência), sob N° 60189. Em 1° de outubro de 2015, o Programa foi homologado via Token™ (Processo 000.321/2015 – Cod.
54JPH03Y)
 DRENAR – DF
Agente financiador: Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF
Valor Financiado: US$ 100.000.000,00
Contrapartida:
US$ 25.000.000,00
Órgão Executor: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos
Mutuário: Governo do Distrito Federal
Áreas de Atuação: Implementar ações para correção de deficiências existentes no sistema de drenagem pluvial,
recuperação ambiental e fortalecimento institucional dos partícipes.
Status: SINESP manifestou interesse na condução do DRENAR-DF em maio de 2015, cuja Carta-Consulta
encontrava-se em elaboração. Aos 25 de maio e por meio do Ofício N° 269/2015 – GAB/GOV foi manifestado interesse do
Governo do Distrito Federal em tocar o Programa junto à CAF. No dia seguinte, o DRENAR foi considerado elegível pelo Banco,
que aguarda competente apresentação, defesa e recomendação na COFIEX. Em novembro de 2015, a SUCAP solicitou à
SINESP o envio da Carta Consulta em sua versão final.
 RATING DO DF
Com o intuito de modernizar a captação de recursos no Distrito Federal junto ao mercado internacional de
capitais através do setor privado e, tendo em vista a crescente demanda do Distrito Federal por investimentos, durante a
presente gestão foram retomadas as tratativas com as empresas, iniciadas no ano de 2014, para a contratação das três
agências de avaliação de risco de crédito de credibilidade internacional, a saber: Fitch Ratings (processo 410.00081/2014);
Standard & Poor’s (processo 410.00187/2014) e Moody’s Investor Service (processo 410.00221/2014).
Os processos para a contratação estão em nível avançado e, de acordo com entendimentos da SUCAP, devem
ser encaminhados à Secretaria de Estado de Fazenda que dará prosseguimento ao processo de contratação, quando houver
disponibilidade econômica e quando, por avaliação, for o melhor momento para a contratação desse serviço.
 MISSÕES INTERNACIONAIS
Devido às dificuldades econômicas encontradas no âmbito do GDF pelo atual governo, não foi possível a
participação da COREI, como de costume, nas Missões Internacionais, ocasiões em que se consegue melhorar a visibilidade
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internacional do Distrito Federal e de suas empresas públicas vinculadas, a Reunião Anual do BID realizou-se em Busan, no
período de 26 a 29 de março de 2015, com líderes da América Latina e do Caribe. No ano de 2014, esse evento ocorreu em
Salvador Bahia e contou com a presença da COREI. A COREI também esteve presente nos anos de 2012 e 2013 em
Montevidéu/Uruguai e Cidade do Panamá, respectivamente, bem como na Annual Meetings do Fundo Monetário Internacional e
do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Washington – EUA – Outubro de 2013.
 OUTRAS DEMANDAS
Foi realizado curso sobre Política de Aquisições com regras do BID a fim de esclarecer os procedimentos que
devem ser seguidos em aquisições realizadas com recursos de financiamentos internacionais, cujas regras diferem da Lei
8.666/93. O curso foi apresentado aos integrantes da Procuradoria Geral do Distrito Federal, integrantes de UGP’s de
Programas Internacionais, servidores da área de Captação de Recursos e demais interessados com a finalidade de dirimir as
dúvidas e dar transparência aos processos de licitação com essas características.
Captação de Recursos Nacionais
O desenvolvimento dos trabalhos de captação de recursos nacionais em 2015 enfrentou dificuldades fora da sua
rotina para a viabilização de financiamentos, entre elas o não cumprimento das metas do Programa de Ajuste Fiscal e a
regularidade do pagamento de precatórios.
Ainda assim, foram contratadas no mês de janeiro duas operações com o Banco do Brasil destinados à
melhorias viárias, calçadas, malha cicloviária e aporte de contrapartida para empreendimentos de infraestrutura e à
contrapartida do Programa Minha Casa Minha Vida - CPAC- Parque do Riacho – Riacho Fundo 5ª etapa, totalizando R$ 567,78
milhões, dos quais R$ 267 milhões devem ser desembolsados ainda em dezembro. A execução financeira do contrato
destinado à melhorias viárias é coordenada pela Subsecretaria de Captação de Recursos – SUCAP, que consolida todas as
informações repassadas pelos órgãos.
Duas operações contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES foram
retomadas, após terem suas ações paralisadas em razão da mudança de gestão. O desembolso destes recursos vai viabilizar a
execução das obras do Trevo de Triagem Norte e da Ligação Torto-Colorado, a complementação de recursos da elaboração do
projeto do Eixo Sudoeste e a aquisição de peças sobressalentes para o metrô.
Duas outras operações já contratadas tiveram pleito de aproveitamento de saldo contratual e estão sendo
tratadas com a Caixa e com o Ministério das Cidades tendo em vista a conclusão dos empreendimentos do Sistema de
Transporte Coletivo Eixo Sul e da ampliação da DF 047.
Quatro operações de crédito estão em análise pela a Caixa e apresentam possibilidade de contratação em um
curto espaço de tempo, beneficiando essencialmente a área de mobilidade com recursos para aquisição de trens do metrô, para
as obras de três estações, para a implementação do Sistema de Transporte Coletivo Eixo Norte e para pavimentação de vias no
setor Pôr do Sol.
Recursos de Operações de Crédito (Financiamentos)
Nº CONTRATO

CREDOR

Descrição Da Operação

VALOR TOTAL

Operações Contratadas Em 2015
CT2000001

BB

CPAC Parque do Riacho - 5ª Etapa - Riacho Fundo II

CT2000007

BB

Mobilidade Integrada

R$

67.786.728,82

R$ 500.000.000,00

TOTAL BB

R$ 567.786.728,82
Operações em Execução com Acompanhamento da SUCAP

CT1120609

BNDES

COMPLEM. Fonte Aquisição Trens Metrô e Const. Terminais Rodoviários

CT1221444

BNDES

Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal - PROINVESTE

TOTAL BNDES

R$

41.412.000,00

R$ 311.152.640,60
R$ 352.564.640,60

Operações Contratadas com Pedido de Aproveitamento de Recursos
CT3191298

CAIXA

Ampliação da DF-047 - Acesso ao Aeroporto - PAC Copa

R$

CT0394625

CAIXA

Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte - PAC

TOTAL CAIXA

98.000.000,00

R$ 561.522.650,00
R$ 659.522.650,00

Operações À Contratar - Aguardando Envio à STN Pela Caixa
Operação

Ag. Fin.

Objeto

Investimento Total

S/Nº

CAIXA

Aquisição de Material Rodante - 10 trens para o Metrô-DF

R$ 231.580.000,00

S/Nº

CAIXA

Estações Metrô Asa Sul - 104, 106 e 110 Sul

S/Nº

CAIXA

Expresso DF - Eixo Norte

S/Nº

CAIXA

Pavimentação e qualificação de vias no Setor Habitacional Pôr do Sol.
Total a Contratar

R$

78.950.000,00

R$ 375.985.911,92
R$

73.776.896,12

R$ 760.292.808,04
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Captação de Recursos de Transferências Voluntárias
A Captação de Recursos de Transferências Voluntárias, consiste na captação e acompanhamento da execução
dos recursos de transferências voluntárias do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, bem como dos recursos
vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
No exercício de 2015 foi acompanhada a inserção de 94 propostas de convênios ou contratos de repasses,
inseridas pelos diversos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal, o que representa em valores monetários a
monta de R$ 119.888.155,00 (cento e dezenove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais),
conforme demonstrado na Tabela I.
Tabela I – Propostas inseridas no Sistema SICONV
R$ 1,00
Propostas

Valor de Contrapartida
94

Valor de Repasse

10.798.779,00

Valor Global

109.089.376,00

119.888.155,00

Fonte: SICONV 2015

Foi acompanhado o processo de análise dessas 94 inserções de propostas, realizadas pelos órgãos
concedentes dos recursos e pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, instituição mandatária da União nos contratos de
repasses. No que foi possível até o momento a assinatura de 2 acordos com a União, na quantia de R$ 14.039.721,86
(quatorze milhões, trinta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) a serem repassados pela União,
conforme descriminado na Tabela II.
Segundo ainda os dados da Tabela II, em situações de assinaturas contaram com 28 propostas, cujas perfazem
a quantia possível de repasse do OGU ao DF de R$ 21.492.449,17 (vinte e um milhões, quatrocentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos).
Tabela II – Acordos firmados ou em vias de contratação
R$ 1,00
Situações

Quantidade

Em Execução
Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado em Análise
Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para análise
Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
Total Geral >>
Fonte: SICONV 2015

2
2
3
18
1
3
1
30

Contrapartida GDF
14.000,00
45.500,00
60.230,00
2.527.041,62
1.618,23
46.400,00
5.000,00
2.699.789,85

Valor
Repasse OGU
14.039.721,86
650.000,00
987.500,00
17.412.758,40
160.204,77
2.098.986,00
183.000,00
35.532.171,03

Global
14.053.721,86
695.500,00
1.047.730,00
19.939.800,02
161.823,00
2.145.386,00
188.000,00
38.231.960,88

Ressalta-se que a atividade da captação de recursos depende de um ambiente fiscal favorável. Dessa forma, a
atual conjuntura econômica vem causando diversos contingenciamentos de despesas por parte da União. Assim, reduzindo os
valores de repasses de transferências voluntárias para os diversos entes subnacionais e entidades privadas em fins lucrativos.
Ainda, quanto à Administração Pública do Distrito Federal - DF, tem-se enfrentado dificuldades em apresentar
as declarações de regularidade fiscal do DF, um dos pré-requisitos necessários para a assinatura dos acordos de transferências
voluntárias, conforme preceitua o art. 38 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. Fato que vem ocasionando o
impedimento para a assinatura de parte das 28 propostas vigentes, durante do exercício de 2015.
Em atendimento ao Decreto Distrital nº 34.693/2013, vem sendo acompanhada a execução de 143 acordos,
realizados no período de 2008 a 2015, segregados em aguardando prestação de contas (23) e em execução (120), conforme
apresentado na Tabela III, com os valores respectivos de R$ 88,546 milhões e R$ 467,386 milhões, perfazendo um valor de R$
555,932 milhões, conforme Tabela IV.
Tabela III – Quantitativo de acordos em acompanhamento - Período 2008-2015
Situação
Aguardando Prestação de Contas
Em execução
Total Geral
Fonte: SICONV 2015

2008

2009
1
1
2

1
1
2

Quantidade por ano
2010
2011
2012
0
4
8
5
11
35
5
15
43

2013
8
35
43

2014
1
30
31

2015
0
2
2

Total Geral
23
120
143
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Tabela IV – Volume de recursos captados em acompanhamento - Período 2008-2015
Em R$ Milhões
Situação
Aguardando Prestação de Contas
Em execução
Total Geral
Fonte: SICONV 2015

2008
6,911
32,633
39,544

2009
3,48
7,367
10,847

Valor por ano
2010
2011
0,00
35,587
10,141
28,177
10,141
63,764

2012
16,305
102,525
118,830

2013
26,06
243,973
270,033

2014
0,201
28,514
28,715

2015
0,00
14,053
14,053

Total Geral
88,546
467,386
555,932

Devido ao volume de informações produzidas, por essa atividade de acompanhamento dos acordos firmados, foi
implantado, no exercício de 2015, o Sistema de Captação de Recursos – SISCAP que tem a finalidade de fornecer informações
estruturadas e gerencias para a ampliação na gestão sobre os acordos celebrados pelos diversos órgãos do Distrito Federal.
Para isso, estão sendo realizadas diversas reuniões, com os setoriais dos órgãos distritais responsáveis por
gerir os recursos voluntários recebidos, para a adesão ao Sistema e treinamento para a inserção das informações das
execuções dos acordos.
Ainda, é relevante informar sobre a realização de seminários e cursos específicos para os gestores distritais que
lidam com recursos de transferências voluntárias, no intuito de sensibilização e capacitação referente a importância da atividade
de captação de recursos para a Administração do Distrito Federal.
Dentre tais realizações, citamos: II Seminário sobre captação e execução de recursos e o Curso sobre OBTV,
realizados respectivamente em 24/11 e 26/11/2015.
Empreedimento
EXPRESSO DF EIXO NORTE

EXPRESSO DF –
EIXO SUDOESTE
(BRT)
BRT OESTE – Divisa
GO/DF a Ceilândia
(Entorno Noroeste –
BR 070)
EXTENSÃO DO BRT
– sul , Trecho
Brasília Divisa
DF/GO

EXPANSÃO DO
METRO –Asa Norte
VEICULO LEVE
SOBRE TRILHOS

Unid.
Exec

Agente
Financeiro

Repasse
(R$)

Contrapartida
GDF (R$)

Investimento

DER

CEF

737.100.000,00

61.593.194,04

798.693.193,04

DER

CEF

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

SeMob

CEF

800.000,00

0,00

800.000,00

SeMob

CEF

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

METRO

CEF

77.000.000,00

0,00

77.000.000,00

METRO

CEF
Total >>

26.000.000,00
853.100,00

0,00
61.593.193,04

26.000.000,00
914.693.193,04

Situação
Projeto e Orçamento – concluído pela TOPOCARD e sendo
analisado pelo DER. Será encaminhado para a caixa em
15/12/2015, onde a caixa terá 1(um) mês para analise e
solicitação de ré empenho pela Mcidades para assim
podemos ser contratados.
O DER encaminhou a documentação para caixa que analisou
e encaminhou novas pendencia que estão sendo
providenciadas.
A SeMob encaminhou a documentação para caixa que
analisou e encaminhou novas pendências que estão sendo
providenciadas.
Em reunião com a SeMob, Seplag/df, ANTT, Goiás e
MCidades, ficou acordo que a operação será contratada pelo
Estado de Goiás , a SeMob providenciara um oficio até 1ª
semana de dezembro, a onde informara o MCidades que o
DF aceita repassar o recurso para ser executado pelo
estado de Goiás com a condição de ser interveniente no
contrato e participar em todas etapas da elaboração.
Documentação ok, aguardando a confirmação da caixa
referente à ré empenho do recurso para marca à assinatura
do contrato, com previsão de 07 a 13 de dezembro de 2015.

Regularidade dos Órgãos Governamentais
As ações implementadas no decorrer do exercício compreendem medidas preventivas e céleres visando à
obtenção de regularidade dos requisitos fiscais consignados no CAUC/SIAFI e ao cumprimento das legislações editadas pelos
órgãos federais, destacando-se as originárias da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda e da
Receita Federal do Brasil, vinculados ao Ministério da Fazenda.
Cabe mencionar que dentre as formalidades exigidas para captação e desembolso de recursos financeiros
subsidiados por agentes financeiros, incluindo empréstimos nacionais e internacionais, condiciona-se a adimplência do Governo
no CAUC/SIAFI, fato que exige o monitoramento diário, articulação e gestões administrativas junto às unidades, visando o
efetivo cumprimento do Decreto nº 35.109, de 28 de janeiro de 2014.
Nessa seara, com o propósito de corroborar a relevância da matéria, haja vista a necessidade de aumento da
capacidade de investimento e resgate da idoneidade fiscal do Governo do DF, foram realizadas, nos três primeiros meses,
visitas técnicas a órgãos da Administração Direta do DF, especialmente às Administrações Regionais, com vistas à
apresentação da equipe técnica, bem como a entrega e exposição das legislações vigentes que implicam na adimplência dos
requisitos fiscais do CAUC/SIAFI e do Relatório de Situação Fiscal/RFB.
Como resultado, demonstra-se que entre janeiro e dezembro de 2015, 46 pendências foram incluídas no
CAUC/SIAFI, das quais 43 foram regularizadas, equivalente a 93,5% dos registros, e apenas 03 requisitos fiscais encontram-se
inadimplentes (6,5%), referentes a órgãos da Administração Indireta. Resultados demonstrados a seguir.
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Tabela 1- Pendências registradas no CAUC/SIAFI- entre janeiro e dezembro/2015
Pendências não
Regularizadas

Pendências Regularizadas

Requisito

Total

Qtd.

%

Qtd.

%

11

91,7%

1

8,3%

1.2. Contribuições Previdenciárias (inativo)

8

100,0%

0

0,0%

8

1.3. Contribuições para o FGTS

16

100,0%

0

0,0%

16

1.5. CADIN

7

77,8%

2

22,2%

9

2.1. Prestação de Contas de Convênios

1

100,0%

0

0,0%

1

43

93,5%

3

6,5%

46

1.1. Tributos Federais, Contribuições Previdenciárias e Dívida Ativa da
União

Total
Fonte: CAUC/SIAFI

12

Obs.:
1. A partir de 04/05/2015, o CAUC não exibe mais o item 1.2 - Regularidade quanto a contribuições previdenciárias. O item 1.1
passa a ter a redação: "Regularidade quanto a tributos federais, a contribuições previdenciárias e à dívida ativa da união",
passando a atestar também a regularidade previdenciária.
2. Informações até 22 de dezembro de 2015

Gráfico 1 – Resultado acumulado entre

1
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0

3

101

81

77

53

43

20
0
Situação
Inicial Janeiro/2011

Pendências
Incluídas em
2011

Pendências
Incluídas em
2012

Pendências Regularizadas

Pendências
Incluídas em
2013

Pendências
Incluídas em
2014

Pendências
Incluídas em
2015*

Pendências não Regularizadas

janeiro/ 2011 a dezembro/2015
Foi realizado o acompanhamento diário do Relatório de Situação Fiscal da Receita Federal do Brasil, enviado
pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, procedido de comunicado imediato ao órgão inadimplente, informando acerca da
pendência e observância dos prazos consoante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – GFIP,
Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dentre outros. A
seguir, apresentam-se os resultados obtidos:
Tabela 2 - Relatório de Situação Fiscal – RFB – dezembro/2014 a dezembro/2015
Pendências regularizadas
Qtd.
%
DCTF
16
88,9%
GFIP
8
100,0%
DITR
2
100,0%
Exigibilidade Suspensa na RFB/PGFN
1
12,5%
Débito em Cobrança na RFB/PGFN
0
0,0%
Débito ou Pendência na RFB/PGFN
2
66,7%
Consultar e-cac*
150
94,9%
Total
179
88,6%
Fonte: Relatório de Situação Fiscal/Ministério da Fazenda/Secretaria da RFB/PGFN
Obs.:
1. (*) Tipo de pendência indefinida no sistema, sujeita a alteração
2. Informações até 21 de dezembro de 2015
Tipo de Pendência

Pendências não regularizadas
Qtd.
%
2
11,1%
0
0,0%
0
0,0%
7
87,5%
5
100,0%
1
33,3%
8
5,1%
23
11,4%

Total
18
8
2
8
5
3
158
202
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Gráfico 2 – Demonstrativo dos registros de entrada e saída das pendências
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Mediante o acompanhamento mensal no Portal da Transparência, identificando todos os convênios que estão
com o status “aguardando prestação de contas” foi possível a notificação dos órgãos, encaminhamento e resolução das
demandas de forma prévia, com vistas a coibir o registro da inadimplência no CAUC/SIAFI.
A propósito, em 2015, dos 43 convênios na situação “aguardando prestação de contas”, 32 (74%) foram
resolvidos com ações preventivas, evitando a entrada no CAUC/SIAFI.
Tabela 3 – Demonstrativo situacional dos convênios firmados com repasses da União
Situação

Quantidade

%

Aguardando Prestação de Contas

11

26%

Prestação de contas enviada para análise

11

26%

Prestação de contas em análise

2

5%

Prestação de contas aprovada

3

7%

Prestação de contas em complementação

1

2%

Convênio em execução

6

14%

Convênio cancelado

1

2%

Convênio anulado

8

19%

Total

43

100%

Fonte: Portal da Transparência/CGU
Obs.: Informações até 22 de novembro de 2015

Em suma, as seguintes metas foram alcançadas:
– Requisitos Fiscais do CAUC/SIAFI - Das 46 pendências incluídas, 43 foram regularizadas, equivalente a
93,5%. Frisa-se que a Administração Direta está 100% adimplente e que as 03(três) pendências remanescentes referem-se
a órgãos da Administração Indireta que estão com ações judiciais em curso. Ressalta-se que a Administração Indireta não
impende às operações de crédito, celebração de convênios e contratos de repasse com a União.
– Portal da Transparência (Governo Federal) – dos 43 convênios no status “aguardando prestação de
contas”, 32 (74%) foram resolvidos com ações preventivas impedindo a inscrição no CAUC/SIAFI.
– Relatório de Situação Fiscal da Receita Federal do Brasil – dos 202 registros de pendência de débitos junto
à RFB, 179 foram regularizadas pelos órgãos, correspondendo a 88,6%.
– Renovação de todas as Certidões Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União vinculadas ao CNPJ Principal do Distrito Federal, totalizando 105 certidões.
– Publicação de 100% dos atos designatórios dos representantes das Administrações Regionais e das
Secretarias de Estado pertinentes ao CAUC/SIAFI e à Receita Federal do Brasil.
2.3. Governança
A estrutura de Governança foi criada pelo Decreto nº 36.240, de 02 de janeiro de 2015, e tem por objetivo
produzir o ambiente institucional necessário para promover o equilíbrio financeiro e orçamentário para dar estabilidade e
sustentabilidade para a execução das políticas públicas por parte do Distrito Federal.
Em face da situação de desequilíbrio encontrada e de déficit orçamentário e financeiro estrutural produzido e
que foi repassada para o exercício de 2015, o papel desempenhado pela Governança foi no sentido de levantar a situação real
das contas públicas e iniciar o ajuste necessário para honrar os compromissos do Governo.
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Para tanto, foram instaladas a Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito
Federal (GOVERNANÇA-DF), a Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal das
Empresas Públicas (GOVERNANÇA-EP), o Comitê de Governança de Pessoal (CGP) e a Comissão Temática de Qualidade do
Gasto (CQG).
Com esse propósito, as despesas e alterações orçamentárias de todas as unidades do complexo administrativo
do Governo do Distrito Federal deveriam passar por deliberação dos órgãos da GOVERNANÇA-DF, nos termos dos Decretos
nº 36.240/2015, nº 36.246/2015 e nº 36.471/2015.
Até o 5º bimestre, foram realizadas 78 reuniões (com 1.305 propostas analisadas) da GOVERNANÇA-DF, 36
reuniões da CQG (com 623 demandas analisadas). Ressalte-se que em atendimento ao item VI do artigo 8º do Decreto n°
36.240/2015, esta Unidade apresenta relatórios bimestrais com as atividades desenvolvidas pela GOVERNANÇA-DF, e, em
razão da conclusão do exercício financeiro e processamento de várias demandas, as informações do 6º bimestre ainda não
foram consolidadas, as quais serão enviadas, tão logo se conclua o exercício.
As principais demandas apresentadas pelos diversos órgãos entidades estão distribuídas da seguinte forma:
436 suplementações orçamentárias; 298 despesas de exercícios anteriores, 297 contratos e convênios; 163
descontingenciamentos; 152 suplementações de superávit; 140 restos a pagar. Dentre as demandas orçamentárias, obteve-se
uma restrição de 76% na execução das despesas de exercícios anteriores, 58% na realização de descontingenciamentos e
69% no atendimento de suplementações orçamentárias.
Dentre as medidas que visam à redução do custo da máquina pública distrital, de modo a assegurar o
funcionamento contínuo dos serviços públicos prestados, tem-se a edição dos Decretos nº 36.246/2015, nº 36.471/2015 e nº
36.757/2015. Também neste sentido, foi realizado um minucioso trabalho de contenção de despesas, por meio da
reprogramação orçamentária realizada junto às diversas unidades administrativas, evidenciada pela reprogramação
orçamentária da ordem de R$ 1,9 bilhão, o que demonstra uma contenção frente ao sério problema financeiro gerado.
Com o objetivo de assegurar a regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos do
Distrito Federal, foi instituído o Decreto nº 36.755/2015, o qual determina o registro contábil das despesas oriundas de
exercícios anteriores como dívida fundada e estabelece prazo e procedimentos para o pagamento da dívida.
Diante disso, foi possível regularizar a situação de aproximadamente R$ 1,8 bilhões de dívida herdada da
gestão anterior, sem lastro financeiro e, em boa parte do montante, também sem lastro orçamentário, tendo sido pago no
presente exercício R$ 562,8 milhões de restos a pagar e R$ 1,2 bilhões de despesas de exercícios anteriores, devendo o
restante ser pago parceladamente até o fim desta gestão.
Assim, pode-se sair de um cenário de R$ 6,5 bilhões de déficit orçamentário, para um de R$ 2,8 bilhões,
mantendo ainda, um mínimo de investimentos públicos e obras indispensáveis ao incremento da economia local.
Vale ressaltar o cotidiano trabalho educativo que, tanto os membros da Câmara de Governança, como sua
equipe de apoio tem desenvolvido, no sentido de conscientizar todo o complexo administrativo do cenário financeiro pelo qual o
Governo passa, bem como orientar sobre as providências a serem adotadas visando superar a situação atual e proporcionar
serviços de qualidade aos cidadãos que efetivamente nos dê orgulho de viver em Brasília.
2.4. Controle Interno
Em cumprimento às competências do Decreto nº 34.367/2013, as ações executadas pela Unidade de Controle
Interno no período de 2015 tiveram como foco contribuir para a antecipação de riscos e correção de falhas, aprimoramento de
procedimentos, orientação aos gestores quanto à utilização e prestação de contas de recursos, acompanhamento das
recomendações dos órgãos de controle externo – TCDF, TCU, CGDF, MPDFT, PGDF, assessoramento aos gestores quanto ao
cumprimento de normas de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, de aposentadorias e pensões.
No tocante a gestão suprimentos, almoxarifado e patrimônio foram empreendidas ações com vistas a
acompanhar as atividades desenvolvidas no âmbito da Coordenação de Logística e Administração – COLOG/SUAG. Neste
sentido foi realizada:
 análise da real situação dos bens de consumo e permanente, dos bens móveis e imóveis;
 acompanhamento da execução de contratos, tal como o de prestação de serviços de mão de obra dos
reeducandos da FUNAP;
 visita ao setor de almoxarifado com vistas a conferir a segurança do local, e as condições de
armazenamento dos materiais, verificando também os estoques por meio do sistema de material SIGMANET;
 acompanhamento da movimentação das contas contábeis via sistema SIGGO, verificando a conciliação da
movimentação das seguintes contas (controle de estoque interno, baixa de bens de estoque, bens de estoque – consumo, bens
de estoque – consumo – provisão, transferências recebidas entre UGs) via SIGGO.
Foram empreendidos esforços na área de execução orçamentária, financeira e contábil, com vistas ao
acompanhamento dos contratos administrados pela SEPLAG, ao ressarcimento de créditos por danos ao patrimônio, a
regularização de valores pendentes de liquidação, a regularização de contas contábeis e a baixa contábil de débitos de
responsáveis por danos. Foram analisadas, via SIGGO, as contas contábeis (pagamentos indevidos, responsáveis por danos,
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desfalques ou desvios em apuração, responsáveis por danos em apuração, valores pendentes de liquidação; fornecedores de
serviços de exercício anterior e restos a pagar processados e não processados).
Foram ultimados esforços junto à Subsecretaria de Orçamento Público – SUOP e Subsecretaria de
Planejamento Governamental – SUPLAN, visando acompanhar o cumprimento das diligências, determinações e
recomendações dos órgãos de controle – TCDF, MPDFT, CGDF, PGDF, acerca de relatórios , solicitações de auditorias e
inspeções, acompanhar os projetos estratégicos, além de monitorar as ações de planejamento, via Sistema de
Acompanhamento Governamental – SAG.
Acerca da função gerencial foram empreendias ações com todas as áreas da SEPLAG, sobretudo com vistas a
acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos pelos órgãos de controle acerca de Decisões, Relatórios de Auditorias,
Inspeções e Diligências, monitoramento de publicações de interesse da Secretaria no DODF, análises preventivas de processos
e acompanhamento de prazos legais para entrega de planos, regimentos, retificação de normativos, acompanhamentos de
reconhecimentos de dívidas.
2.5. Ouvidoria
Tendo como pressuposto de que a Ouvidoria tem a missão de representar todo cidadão, seja ele usuário ou
servidor público, garantindo que as manifestações sobre os serviços prestados pela instituição sejam apreciadas de forma
independente e imparcial.
As manifestações recebidas sejam elas de reclamação, informação, elogio, sugestão ou denúncia permitem à
SEPLAG aprimorar os processos de trabalho, bem como a qualidade e a efetividade do atendimento, uma vez que a Ouvidoria
Interna é o canal de comunicação colocado à disposição dos usuários do sistema, com o objetivo de permitir a participação de
todos aqueles que buscam atender seus anseios dos serviços prestados por esta Secretaria nas suas mais diversas áreas
técnicas, que desenvolvem suas atividades no sentido de prestar o melhor serviço aos cidadãos como um todo ou em particular
no que se refere aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal.
A Ouvidoria desenvolveu ao longo deste exercício a busca pelo melhor aprimoramento no atendimento das
demandas direcionadas a esta Pasta, que versavam basicamente sobre Uso Indevido de Veículos Oficiais e questões relativas
às Receitas e Despesas do Governo do Distrito Federal.
A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal - SEPLAG, na
condição de Unidade Seccional subordinada à Ouvidoria-Geral do Distrito Federal vinculada à Controladoria-Geral do Distrito
Federal, conforme previsto no Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015, tem a sua atuação como órgão de controle interno
desta Pasta no sentido de promoção da transparência e do controle social e tem como responsabilidade receber, examinar e
encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informações referentes às demandas que envolvam as
atividades desenvolvidas por esta Secretaria.
Demanda
Denúncia
Elogio
Informação
Reclamação
Sugestão
Total

Jan
0
0
3
1
0
4

Fev
1
0
8
1
0
10

Mar
2
0
9
5
0
16

Abr
3
0
8
3
1
15

Quadro Do Resumo
MESES
Mai
Jun
Jul
1
0
3
1
0
1
7
4
8
8
8
6
0
0
0
17
12
18

Ago
2
1
9
5
0
17

Set
3
0
24
4
2
33

Out
7
1
28
11
1
48

Nov
5
0
33
10
0
48

Dez
0
0
8
1
0
9

Total
27
4
149
63
4
247

No esteio de promover o monitoramento das manifestações dos usuários e dos servidores na sua relação com o
Governo do Distrito Federal, esta Ouvidoria por consequência passou a dispor de dados estratégicos necessários para propor
alterações nos fluxos de trabalho e de práticas dentro desta Secretaria.
Estes registros das manifestações recebidas geram dados estatísticos que irão de certa forma promover
alterações nos processos internos de trabalho e no comportamento dos servidores públicos e de todas as áreas nesta Pasta.
Ao longo de 2015 a Ouvidoria da SEPLAG totalizou a recepção de 419 manifestações. Dessas 345 foram
pertinentes à SEPLAG e 50 não pertinentes, resultando em uma média de 34 manifestações/mês. Um total de 395 demandas
foram finalizadas dentro do exercício, restando 24, com análise em andamento, sendo 14 demandas – TAG e 10 demandas eSIC, aguardando retorno das áreas o que representa somente 6% (seis por cento) do total demandado.
Como bem demonstra a eficiência perseguida por esta Ouvidoria, no que tange ao zelo pelas respostas e no
atendimento das manifestações direcionadas, desse total apenas 6 demandantes entenderam que as informações prestadas
não foram suficientes para seus questionamentos e recorreram para 1ª Instância, dos quais 3 destes recorreram para 2ª
Instância, o que representa um percentual ínfimo, demonstrando desta forma o cumprimento integral do objetivo das
determinações que norteiam a Lei de Acesso à Informação.
Destacamos que o universo de demandas não pertinentes à SEPLAG totalizando 50 manifestações que
receberam o devido tratamento, ou seja, como de rotina, foram encaminhadas respostas aos demandantes sobre o papel da
SEPLAG e orientações dos canais corretos de acesso para sua manifestação, com o devido redirecionamento para o seu
atendimento.
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Cumpre ainda informar que desse universo de demandas direcionadas a esta Ouvidoria, 372 com a devida
identificação do demandante e 47 não identificadas.
Merece destaque dentre as demandas endereçadas a esta Ouvidoria, a solicitação de cópias de prontuários
médicos e de processos administrativos, que resultaram no fornecimento de 2.365 cópias referentes a 37 processos,
ressaltando que o fornecimento gratuito de cópias resume ao máximo de até 10 (dez) folhas, uma vez que ultrapassando este
limite é cobrado o valor de R$ 0,20 centavos por folha, conforme previsto no Anexo II, da Portaria nº 116, de 11 de junho de
2008, publicada no DODF de 12 de junho de 2008, cujo pagamento é realizado por meio do recolhimento do Documento de
Arrecadação Avulso – DAR.
Conforme se extrai destes registros, foram recebidas 419 das quais 395 demandas foram respondidas pelas
áreas técnicas responsáveis, existindo em tramitação 14 demandas – TAG e 10 demandas e-SIC, aguardando retorno das
áreas o que representa somente 5% (cinco por cento) do total demandado.
14

10
118

TAG Encerradas
e-SIC Respondidas
TAG Tramitação

277

e-SIC Tramitação

PERFIL DO DEMANDANTE
Usuários

216

Servidores

179

TOTAL

395

395

400
350
300
250

216
179

200
150
100
50
0
Usuários

Servidores

TOTAL

O público alvo do atendimento da Ouvidoria resume ao cidadão e ao servidor público, que em muitos casos se
referem ao cidadão que buscas informações no intuito do sue interesse em ingressar nos quadros do Governo do Distrito
Federal, cujas manifestações em sua maioria referem-se ao espelhado no quadro que demonstrativo abaixo com as demandas
de maior incidência:
A Ouvidoria da SEPLAG tem realizado um importante trabalho no intuito de levar ao conhecimento das áreas
técnicas e dos demais órgãos que compõem o Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal, as solicitações de
adoção de providências para a melhoria do serviço prestado de modo específico e geral, com a finalidade de possibilitar à
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gestão superior a solução pontual dos problemas apresentados via manifestações dos usuários de ouvidoria. Nesse propósito
de atender sempre da melhor forma possível, a Ouvidoria trabalha autonomamente, com transparência e independência
acolhendo e respeitando os cidadãos e servidores públicos do Governo do Distrito Federal que procuram seus serviços
diariamente, garantindo o sigilo do nome do(a) manifestante (quando for necessário e solicitado) e o direito à resposta.
Por fim, destaca-se, que ao longo desse exercício, algumas situações em que a utilização dos serviços da
Ouvidoria e/ou sua atuação contribuíram para o encaminhamento de soluções às demandas apresentadas, de forma
individualizada ou que visavam ao atendimento coletivo, assim como auxiliaram no desenvolvimento de ações da gestão com
vistas à melhoria dos serviços oferecidos à população e aos servidores públicos na condição de público alvo para os quais
direcionamos nossos esforços e o desejo de que suas manifestações sejam atendidas da melhor forma e principalmente no
menor prazo possível.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Com a publicação do Decreto n° 36.825, no dia 23 de outubro de 2015, no Diário Oficial do Distrito Federal
(DODF), referente à reforma administrativa do governo de Brasília, as 24 secretarias do DF foram reduzidas para 17, sendo que
11 delas se uniram em cinco secretarias. Com esse marco normativo, as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão
Administrativa e Desburocratização – SEGAD foram incorporadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão – SEPLAG.
Esta Secretaria se manteve com a mesma nomenclatura e absorveu todas as competências da SEGAD, sem
deixar de lado a função de órgão central de planejamento do governo, além do estudo e monitoramento das políticas públicas
governamentais e a gestão estratégica e de projetos. Ela também é responsável por orientar e coordenar todo o processo de
elaboração e acompanhamento do planejamento anual, plurianual e da execução orçamentária do governo.
A SEPLAG também coordena e articula ações para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação de
programas e projetos voltados para resultados e para o cumprimento das metas estratégicas definidas pelo governo. Com a
reestruturação, a SEPLAG absorveu as áreas de logística, tecnologia da informação, contratos e compras (licitações). O quadro
de pessoal, os acervos patrimonial, documental e processual, o almoxarifado e os recursos orçamentários e financeiros da
SEGAD também foram transferidos.
Antes das mudanças, a SEPLAG já era responsável pelo relacionamento do governo de Brasília com o Terceiro
Setor e detinha relação de vinculação com a Companhia de Planejamento do Planalto Central (Codeplan) e com o Conselho de
Gestão das Organizações Sociais. Após a fusão, também ficaram vinculados à SEPLAG: o Instituto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal (Iprev); o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS); o Conselho
de Saúde e Segurança do Trabalho; o Conselho de Melhoria da Gestão Pública; e as empresas públicas dependentes do
Tesouro do Distrito Federal em processo de liquidação ou extinção. Também cabe à SEPLAG a gestão do Fundo de Melhoria
da Gestão Pública (Pró-Gestão).
Foi transferida para a Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH) a estrutura,
o acervo documental e as respectivas competências regimentais do Escritório de Projetos da Subsecretaria de Gestão da
Estratégia, da SEPLAG. Também foram remanejados para a SEGETH os cargos em comissão a ele vinculados.
Nesse esteio, cabe mencionar que foi realizada no ano de 2015 a primeira Pesquisa de Clima Organizacional da
SEPLAG. Os resultados foram divulgados e amplamente discutidos o que gerou um Plano de Ação que objetiva atuar nas
oportunidades de melhoria identificadas pela pesquisa.
Importante ressaltar que as ações terão continuidade por serem importantes para o servidor e para a Gestão
como um todo. Com a reestruturação, a nova pesquisa dará uma nova percepção e consequentemente ensejará novos projetos
que serão agregados aos que já estão em andamento, tornando a SEPLAG um lugar melhor para se trabalhar.
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21.1 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 32.201

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN – empresa pública de direito privado, instituída
pela Lei no 4.545, de 10/12/1964, é constituída sob a forma de Sociedade por Ações. Integra a Administração Indireta do GDF e
vincula-se à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.
Tem por finalidade estatutária:
I. Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, cartográficos,
georreferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do
planejamento governamental, de programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de
desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e de outras áreas de influência do território distrital;
II. Disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos realizados, atinentes à
área de competência da Companhia;
III. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de subsidiar os
processos decisórios governamentais;
IV. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos e programas de
governo;
V. Analisar, identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos e ambientais do
Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de influência do território distrital, fornecendo elementos técnicos visando à
elaboração de medidas saneadoras pelos órgãos competentes;
VI. Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e conhecimentos com
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;
VII. Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito Federal;
VIII. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN e oferecer
subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal – SITURB;
IX. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e da iniciativa
privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas serviços e estudos, bem como realizar concursos, respeitada a
legislação pertinente;
X. Hospedar e dar suporte operacional à Central Única de Atendimento Telefônico do Governo do Distrito
Federal, viabilizando sua disponibilidade, sustentação e segurança das informações, em conformidade com o Decreto Distrital
nº 24.110, de 1º de outubro de 2003, e Decreto Distrital nº 34.410, de 29 de maio de 2013.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Empregados
Quadro Permanente-CODEPLAN

Com cargo em
comissão

Atividade-Fim

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

25

90

39

179

333

GDF

1

-

6

-

7

União

-

-

2

-

2

Empregados comissionados, sem vínculo efetivo

6

-

11

-

17

Estagiários

0

13

0

16

29

Subtotal (Força de Trabalho)

32

155

58

304

549

Requisitados

(+) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

-

52

-

109

161

32

103

58

195

388

Cargo em Comissão – FG e EC
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COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO
OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS

1.654.238

11.482

11.482

11.482

0013 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA
DE PLANEJAMENTO DO DF-DISTRITO FEDERAL

1.654.238

11.482

11.482

11.482

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

153.170

0

0

0

6181 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-PESQUISA SOBRE
A POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS QUE EXERCEM
PROSTITUIÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO

153.170

0

0

0

4105 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
SOCIAIS

398.242

0

0

0

0001 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL

398.242

0

0

0

4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO

2.000.000

12.796.966

12.669.465

11.330.338

0003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

2.000.000

12.796.966

12.669.465

11.330.338

TOTAL DO PROGRAMA 6203

4.255.650

12.808.448

12.680.947

11.341.820

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5875
REALIZAÇÃO
DE
EVENTOS-COMPANHIA
PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO

DE

Objetivo Específico: 004 – Fortalecer o planejamento governamental do GDF por meio de um sistema de
informações estratégicas, de modo a orientar a tomada de decisão em diversos níveis.

Indicadores:
Unidade Índice Apurado Periodicidade
da
de
mais
em
Medida Recente
Apuração
Estudos e pesquisas de natureza
social, econômica, demográfica e Unidade
04 31/03/2011
Anual
cartográfica
Estudos e análises das políticas
Unidade
04 31/03/2011
Anual
sociais de governo
Implementar e gerir sistema de
informações integradas e
Unidade
01 31/03/2011
Anual
georreferenciadas p/ o
planejamento
Manter e operacionalizar a Central
Pessoa
Única de Atendimento Telefônico
120.000 30/04/2011
Mensal
atendida
do GDF
Estudos e Pesquisas Urbano e
Unidade 05
31/12/2013 Anual
Ambientais

Denominação do Indicador

1111
1112

1113

1114
1361

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

10

10

10

10

Alcançado

12

13

14

14

Desejado
Alcançado
Desejado

8
11
1

8
13
1

8
12
1

8
7 (*)
1

Alcançado

1

1

1

1

Desejado 150.000 150.000 2.103.000

Fonte da
Informação
CODEPLAN
CODEPLAN

CODEPLAN

2.103.000

Alcançado 262.000 2.237.853 2.121.0000 2.800.000

CODEPLAN

Desejado

-

-

5

5

CODEPLAN

Alcansado

-

-

5

10

CODEPLAN

(*) Não lançado no SAG por não ter ocorrido despesa empenhada.
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Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador

1111

1112

1113

1114

Estudos e pesquisas de
natureza
social,
econômica, demográfica
e cartográfica
Estudos e análises das
políticas sociais de
governo
Implementar e Gerir
Sistema de Informações
Integradas
e
Georeferênciadas para o
Planejamento
Manter e operacionalizar
a Central Única de
Atendimento Telefônico
do GDF
Estudos e Pesquisas
Urbano e Ambientais

Unidade de
Medida

Índice
mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

Unidade

04

31/03/2011

Anual

Unidade

04

31/03/2011

Anual

Unidade

01

31/03/2011

Anual

Desejado Em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

10

10

10

10

Alcançado

12

12

14

14

Desejado

8

8

8

8

Alcançado

11

12

12

7 (*)

Desejado

1

1

1

1

CODEPLAN

Alcançado

1

1

1

1

CODEPLAN

Desejado
Pessoa
atendida
Unidade

120.000 30/04/2011

05

31/12/2013

1361

Mensal

Anual

Fonte da
Informaç
ão
CODEPLAN

CODEPLAN

150.000 150.000 2.103.000 2.103.000

Alcançado 262.000 227.433 2.121.000 2.800.000
Desejado

-

-

5

Alcançado

-

-

5

5

CODEPLAN

CODEPLAN

10 (*) CODEPLAN

(*) Não lançado no SAG por não ter ocorrido despesa empenhada

1.1 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas
Durante o exercício de 2015 foram desenvolvidas atividades relacionadas às escalas de planejamento regional e
metropolitana, ligadas tanto à pesquisa quanto ao auxílio à gestão pública, conforme se segue:
 Providenciados os trâmites legais e administrativos para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para
realização da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios – PMAD/2015. (Ferramenta fundamental para diversos órgãos
distritais, federais e estaduais na elaboração de políticas públicas, uma vez que revela a dinâmica existente entre o DF e
municípios da Área Metropolitana de Brasília).
 Mobilização junto às prefeituras da Área metropolitana de Brasília - AMB para a realização da PMAD/2015.
Entre as atividades realizadas estão: a) reunião de sensibilização com os prefeitos; b) convocação equipe de pesquisa; c)
treinamento para equipe de pesquisa. Foram treinadas duas turmas com aproximadamente 15 pesquisadores). Aderiram à
PMAD/2015 os municípios de Valparaiso, Padre Bernardo, Águas Lindas de Goiás, Formosa e Planaltina de Goiás.
 Elaborados relatórios da PMAD/2013 dos municípios de Luziânia e Cocalzinho.
 Realizado o Mapeamento das ações dos Governos do Distrito Federal, Estado de Goiás e do Governo
Federal para Área Metropolitana de Brasília. (Participaram deste levantamento quarenta e sete órgãos públicos, sendo vinte e
três do Governo do Distrito Federal, nove do Governo de Goiás e quinze do Governo Federal). O levantamento buscou
identificar: a) quais políticas públicas possuem planejamento e levam em consideração os doze municípios delimitados pela
Codeplan como AMB; b) quais ações estão inseridas no PPA, LDO e LOA; c) identificar projetos e ações existentes com ou sem
aporte de recursos; e, d) como se desenha a participação em conselhos, comitês e outros; e, e) quais os arranjos institucionais
concebidos e implantados com a finalidade de garantir as articulações do poder público. A comunicação interórgãos foi
realizada via oficio do Presidente da Codeplan aos gestores dos órgãos selecionados. Foram enviados 47 ofícios e obtidas
respostas de 25.
 Realizado o Seminário de Planejamento das Ações do Governo do Distrito Federal e do Estado de Goiás
para a Área Metropolitana de Brasília (AMB). Foram apresentados aos diversos parceiros os resultados do levantamento do
item 4. No evento foram discutidos os seguintes temas: a) Diagnóstico e perspectivas da matriz das ações do GDF para a AMB;
b) Apresentação dos Instrumentos Legais; c) Desafios federativos da gestão metropolitana. Participaram em torno de 85
pessoas representando órgãos do DF, Estado de Goiás e Governo Federal.
 Apoio prestado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na coleta dos dados junto aos órgãos
e Secretarias do Governo do Distrito Federal (GDF).
 Publicado artigo em jornal de grande circulação sobre os desafios da integração das políticas na área
metropolitana de Brasília.
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 Iniciada a Pesquisa sobre Conselhos Tutelares do Distrito Federal e realizados estudos e pesquisas nas
áreas do planejamento e monitoramento das políticas públicas. Apresentada à Secretaria de Estado da Criança, do Adolescente
e da Juventude do Distrito Federal – SECRIANÇA, agenda de diálogo com os segmentos da Política de Atenção a Crianças,
Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Esta agenda tem como objetivo dar visibilidade e fortalecer as redes de serviço,
proteção e defesa dos interesses das crianças e adolescentes, possibilitando uma melhor compreensão de seu funcionamento
e das informações para subsidiar a execução das políticas públicas. Como primeira pauta, realizou-se um levantamento sobre o
perfil dos novos conselheiros tutelares, eleitos para a gestão 2016/2019, e o mapeamento das áreas de abrangência e
localização dos Conselhos. Foi elaborado uma minuta de Proposta de Acordo de Cooperação Técnica e seu respectivo Plano
de Trabalho e submetido ao Dirigente da SECRIANÇA para ser assinado em breve. Foram produzidos dados preliminares do
Perfil dos Conselheiros.
 Iniciada a Elaboração de relatório da PMAD/2015 de Águas Lindas, Valparaíso e Planaltina de Goiás
1.1.1 Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB/DF
A Codeplan é o órgão do GDF responsável pelo cálculo e divulgação do PIB local, em parceria com o IBGE. O
PIB mede, em níveis agregados, todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou município em determinado
período. Atualmente, é o principal indicador de acompanhamento da atividade econômica. Calculado a partir de estatísticas
sobre o valor bruto de produção, consumo intermediário e valor adicionado bruto de cada atividade econômica, bem como
indicadores de crescimento do volume de produção e os respectivos índices de preços dos bens e serviços produzidos e
principais produtos consumidos. Esses dados permitem estimar o valor adicionado bruto por atividade, expressos em valores
corrente e constante, o PIB avaliado a preço de mercado e o PIB per capita. O conjunto desses resultados possibilita ao
governo, às empresas e estudiosos efetuarem análises sobre a capacidade produtiva e competitiva da economia do Distrito
Federal. Pela primeira vez, o PIB/DF e dos demais Estados da federação é divulgado pela ótica da Renda, o que representa um
avanço do projeto em direção à construção de um sistema regional completo. A Conta de Produção e a Conta da Renda são as
duas primeiras de um conjunto de contas que estruturam um Sistema de Contas nacional ou Regional. Apresentam como a
Renda é gerada e distribuída. As bases de dados das Contas Regionais estão completamente integradas à série das Contas
Nacionais do Brasil.
O Produto Interno Bruto do Distrito Federal é calculado anualmente, e até 31 de dezembro de 2015 foram
realizadas as seguintes atividades:
2013.

 Elaboração do índice de volume da indústria de transformação segundo seus ramos referente ao ano de

 Captação e envio ao IBGE das informações sobre consumo e tarifa de energia elétrica rural do Distrito
Federal referente ao ano de 2013, para subsidiar cálculo da atividade Agropecuária - PIB-DF.
 Solicitação e análise dos balanços contábeis de 2013 da CEB e CAESB para construção dos valores
correntes do Valor Bruto da Produção e Consumo Intermediário para a atividade econômica Produção e distribuição de
eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana do PIB-DF.
 Projeção do PIB-DF, a preço de mercado, para os exercícios de 2014 a 2019 para atender ao que dispõe a
Portaria SEPLAN nº 070, de 20 de março de 2013, que trata da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias –
PLDO/2014, Anexo II – “Responsabilidades e Prazos dos Órgãos e Entidades”. Realizada em abril de 2014.
 Participação da equipe no Curso de Capacitação em Contas Regionais, no período de 13 a 15 de abril no
Rio de Janeiro – RJ, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, através da Coordenação de Contas
Nacionais da Diretoria de Pesquisa – CONAC/DPE, com o objetivo de preparar os técnicos para a construção da nova base de
Contas Regionais, ano de referência 2010.
 PIB-DF 2013 - Análise dos resultados preliminares das atividades econômicas: agropecuária, indústria
extrativa mineral, indústria de transformação, alojamento e alimentação, comércio, manutenção, serviços de informação,
serviços prestados às famílias e serviços prestados às empresas.
 Participação da equipe no Encontro Nacional de Contas Regionais e PIB dos Municípios no período de 14 a
18 de setembro de 2015, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, para analisar os resultados preliminares de 2013 das Contas Regionais.
 Elaboração de relatório referente ao desempenho econômico do DF em 2013 para composição da
publicação anual das Contas Regionais do Brasil - IBGE.
 Elaboração da publicação anual do Produto Interno Bruto do Distrito Federal – 2013 com informações sobre
valores e participações do PIB, impostos e valor adicionado das atividades econômicas com inclusão de novas recomendações
internacionais, contidas no manual Sistema de Contas Nacionais 2008, documento da Organização das Nações unidas – ONU,
da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional - FMI, do Banco Mundial e da Organização para Cooperação e
desenvolvimento Econômico OCD
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1.1.2 Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – IDECON
O IDECON-DF é um indicador de acompanhamento trimestral da atividade econômica local ao longo do ano,
fornecendo informações sobre a expansão, estabilidade ou contração da economia do Distrito Federal, expressa na variação
em volume de cada trimestre em relação a igual período do ano anterior. É elaborado pela Codeplan com o objetivo de
preencher a falta de informações atualizadas do desempenho da economia local, dada a defasagem da divulgação dos
resultados das Contas Regionais do Distrito Federal, relativas ao PIB/DF. A metodologia tem por objetivo produzir um índice
síntese da produção de curto prazo no Distrito Federal. Com a divulgação do IDECON – DF na periodicidade trimestral, a
sociedade brasiliense conta com informações atualizadas que possibilitam tomadas de decisões mais balizadas por parte das
autoridades governamentais quanto a promoção do crescimento e desenvolvimento da economia local, visto que a
disponibilização de informações de forma regular e em períodos mais curtos propicia melhor eficiência e eficácia nas decisões.
Trata-se de relevante instrumento para subsidiar o planejamento governamental, assim como o planejamento empresarial.
Atividades desenvolvidas em 2015:
 Cálculo do Idecon-DF referente ao 4º trimestre de 2014 e à média anual de 2014 em comparação com os
mesmos períodos de 2013. Divulgado em março de 2015.
 Cálculo do Idecon-DF referente ao 1º trimestre de 2015 em comparação com o mesmo trimestre de 2014.
Divulgado em julho de 2015.
 Cálculo do Idecon-DF referente ao 2º trimestre e 1º semestre de 2015 em comparação com o mesmo
período de 2014. Divulgado em outubro de 2015.
 Cálculo do Idecon do terceiro trimestre, na comparação com igual trimestre do ano anterior, divulgado em
dezembro de 2015. www.codeplan.df.gov.br.
Visando aprofundar estudos relativos aos impactos do nível geral de preços da economia do Distrito Federal,
medidos pelo IPCA e do indicador de preços INPC, no que tange à dinâmica da economia local, esses estudos analisam um rol
de grupos de consumo das famílias, descritos ao final, mensalmente a trajetória destes índices no mês, no ano e em doze
meses.
Assim, com a criação do Núcleo de Análise de Índices de Preços preencheu-se uma lacuna que havia em nível local e
possibilita o acompanhamento e análise da conjuntura econômica do DF pela sociedade em geral, combinado com outros
indicadores tais como estudos populacionais, nível de emprego e renda, também produzidos
Paralelamente ao desenvolvimento da metodologia de análise dos índices referenciados, a Codeplan passou a
divulgar também, mensalmente, as análises do comportamento dos preços hortifrutigranjeiros elaboradas pela CEASA-DF, o
ICDF, em ambiente com acesso ao público em geral, imprensa além da divulgação no Sitio da Codeplan.
Ao longo do ano os trabalhos compreenderam o aperfeiçoamento da metodologia de trabalho objetivando tornar
o mais claro possível para a sociedade os reais impactos da evolução dos preços, quer sejam de preços livres quanto
administrados tanto no IPCA/Brasília quanto no INPC/Brasília e os possíveis efeitos das ações advindas da autoridade
monetária que alcança a toda a economia brasileira.
Assim, seguindo a metodologia nacional do IBGE, ancorada na POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares, as
análises do Banco Central do Brasil, particularmente no que tange às Atas do COPOM, que explicam as razões de definição da
Taxa Básica de Juros para o Brasil, e as tendência anunciadas pelos Boletins FOCUS, divulgados semanalmente, também
divulgado pela autoridade monetária Brasileira, a CODEPLAN analisa, cerca de 400 produtos/serviços pesquisados, pelo IBGE,
mensalmente, em nível de DF e Brasil, que compõem os itens de consumo das famílias brasilienses, grupados nos índices de
transporte, habitação, alimentação e bebidas, despesas pessoais, educação, saúde e cuidados pessoais, vestuário, artigos de
residência e comunicação.
Em 2015, novas diretrizes para análise das Finanças Públicas foram estabelecidas, quais sejam:
1) Definição de abordagens e elaboração de análises sobre as finanças públicas do Distrito Federal com vistas a compor o
Boletim de Conjuntura Econômica do Distrito Federal. (em estudo).
2) Elaboração de análises sobre a evolução da receita e a qualidade do gasto público no DF com foco em sugestões e
subsídios indicativos de possibilidades de aprimoramento.
Sob este enfoque foram realizadas, respectivamente, as atividades a seguir discriminadas:
a) Captação junto as fontes oficiais dos dados necessários à elaboração dos seguintes identificadores da
conjuntura do DF no âmbito das finanças públicas:
 Quadros e gráficos comparativos da Receita Orçamentária Prevista e Realizada Bimestralmente em 2014 e
2015.
 Quadros e gráficos comparativos da Despesa Orçamentária Prevista e Liquidada Bimestralmente em 2014 e
2015.
 Quadros e gráficos comparativos da Receita Tributária (por tributo) bimestralmente em 2014 e 2015.
 Quadro comparativo das Transferências da União para o Distrito Federal no bimestre e até o bimestre, em
2014 e 2015.
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b) Produção de quadros e textos analíticos, com foco na observação do gasto público, para uso interno, com
vistas à subsidiar na participação da elaboração do Plano Plurianual 2016/2019 e na produção de estudos específicos.
1.1.3 Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2015/16
A pesquisa, cuja unidade de investigação é o Domicílio Particular, levantou a situação socioeconômica,
demográfica e de moradia dos residentes nas áreas urbanas das Regiões Administrativas, atualizando as informações
levantadas pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/2004, 2011 e 2013.
As informações decorrem de uma amostra de cerca de 25 mil domicílios e referem-se às características da
unidade domiciliar e ao inventário de bens, serviços domiciliares e benefícios sociais, características gerais e de migração,
características de educação, trabalho e rendimento dos moradores.
Até momento foram realizadas pesquisas em 16 regiões administrativas do Distrito Federal, a saber: Recanto
das Emas, Brazlândia, Planaltina, Paranoá, Santa Maria, Gama, Sobradinho, Samambaia, Riacho Fundo, Guará, Riacho Fundo
II, Sobradinho II, Ceilândia, Varjão, Núcleo Bandeirante, Fercal, Candangolândia, Estrutural e Itapoã. Estão em campo Park
Way, Taguatinga e São Sebastião. As demais regiões serão pesquisadas em 2016.
Os relatórios com resultados de cada região encontram-se disponíveis no site: www.codeplan.df.gov.br.
1.1.4 Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílio – PMAD
A Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD) tem como objetivo fornecer uma base de dados
abrangendo os aspectos socioeconômicos dos municípios que compõem, em conjunto com o DF, a denominada Área
Metropolitana de Brasília (AMB), composta por 12 municípios goianos próximos ao Distrito Federal e que com este têm alto
nível de integração: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia,
Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Atividade realizada desde 2013,
ferramenta fundamental para diversos órgãos distritais, federais e estaduais na elaboração de políticas públicas, uma vez que
revela a dinâmica existente entre o DF e municípios da Área Metropolitana de Brasília.
1.1.4.1 PMAD/2013
 Elaboração de relatórios da PMAD/2013 de Luziânia
 Elaboração de relatórios da PMAD/2013 de Cocalzinho.
1.1.4.2 PMAD/2015
No primeiro semestre de 2015, foram providenciados os trâmites legais e administrativos para assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica para realização da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios – PMAD/2015. O referido
ACT foi assinado em abril. De 24 abril a 20 maio, inicia-se a mobilização junto as prefeituras da AMB para a realização da
PMAD/2015. Aderiram a PMAD/2015 os municípios de Valparaiso, Padre Bernardo, Águas Lindas de Goiás, Formosa e
Planaltina de Goiás.
Reunião de sensibilização com os prefeitos;
Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para realização da Pesquisa Metropolitana por Amostra de
Domicílios – PMAD/2015.
Treinamento para equipe de pesquisa.
Foram treinadas duas turmas com aproximadamente 15 pesquisadores.
Supervisão, Crítica e Digitação dos Dados da Pesquisa.
 Elaboração de relatório da PMAD/2015 de Águas Lindas
 Elaboração de relatório da PMAD/2015 Valparaíso e
 Elaboração de relatório da PMAD/2015 Planaltina de Goiás
1.1.5 Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED
A Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED é um levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente,
desde 1984 na Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa foi implantada no Distrito Federal em novembro de 1991.
Seu propósito é o de construir indicadores com vistas à elaboração de políticas públicas voltadas para o
mercado de trabalho.
A PED é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB e o
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE.
A Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios - PMAD vem suprir a carência de dados e informações
com vistas a subsidiar o Governo do Distrito Federal e de Goiás no planejamento, tomada de decisões e concertação de ações,
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bem como os demais órgãos públicos, privados e organismos envolvidos com a questão do desenvolvimento socioeconômico
da área metropolitana da capital do país.
Para tanto, constituíram objeto de investigação da pesquisa, as áreas urbanas de 12 municípios goianos
próximos ao DF, a saber: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocalzinho, Formosa, Luziânia, Novo
Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, com uma amostra de 11.000
domicílios.
Até a presente data foram concluídos os levantamentos de campo de Águas Lindas de Goiás, Planaltina e
Valparaiso de Goiás. Os dados levantados foram digitados e sendo tratados. Estão em campo Cristalina, Cocalzinho, Formosa,
e Padre Bernardo. Os demais municípios ainda não iniciaram a pesquisa de campo.
Visando manter a homogeneidade e comparabilidade dos dados levantados, a pesquisa está sendo realizada
com metodologia análoga à PMAD 2013.
1.1.6 Estudos Demográficos
1.1.6.1 Demografia em Foco 11: “Perfil das Mães segundo o Tipo de Parto - AMB - 2000, 2007 e 2013” (publicado
online)
O estudo ressalta, sobretudo, a evolução do parto cesáreo no período, caracterizando as mães por tipo de
parto, segundo as características sociodemográficas.
Status: publicado no site da Codeplan.
1.1.6.2 Demografia em Foco 12: “Naturais e Imigrantes do Distrito Federal – Algumas características segundo os
censos de 2000 e 2010”
O estudo compara a evolução das características educacionais, econômicas e de trabalho das duas populações
e sua evolução entre o período. Pela primeira vez verificou-se que a população natural é superior à imigrante.
Status: concluído, em revisão para publicação.
1.1.6.3 Demografia em Foco 13: “Perfil das Primíparas com Idade Superior a 30 Anos”
O estudo considera características socioeconômica das mulheres acima de 30 anos que são mãe pela primeira
vez. O estudo analisa dados desde 1996 e evidencia situações relacionadas a esse fenômeno, como o maior risco da gravidez
tardia, as características profissionais e conjugais, etc.
Status: em andamento. Título provisório.
1.1.6.4 Demografia em Foco 14: “A evolução da mortalidade dos idosos no Distrito Federal e na Área Metropolitana de
Brasília (AMB) entre 2000 e 2013”
O estudo analisa a evolução da mortalidade no Distrito Federal e na Área Metropolitana de Brasília – AMB da
população de 60 anos e mais considerando os agrupamentos de causas de morte elaborados pela Organização Mundial de
Saúde, possibilitando a comparação desses resultados com outras localidades.
Status: em andamento.
1.1.6.5 Projeção da População por RA
O Núcleo de Estudos Populacionais realizou diversos exercícios de projeção populacional com intuito de estimar
a população por Região Administrativa para 2015 - 2020, porém, prescinde de dados para calibragem. Nesse sentido, a
Codeplan, têm se esforçado em buscar parceiros que reunir dados administrativos que permitam produzir estimativas
consistentes. Já está em execução um ACT com a CAESB. Tramitam outros processos de parceria com CEB, Secretaria de
Fazenda, SEGETH e Tribunal Regional Eleitoral.
Status: em andamento.
1.1.6.6 Pesquisa sobre Conselhos Tutelares do Distrito Federal
Cumprindo o papel de subsidiar o Governo do Distrito Federal com estudos e pesquisas nas áreas do
planejamento e monitoramento das políticas públicas, propusemos à Secretaria de Estado da Criança, do Adolescente e da
Juventude do Distrito Federal – SECRIANÇA, uma agenda de diálogo com os segmentos da Política de Atenção a Crianças,
Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Esta agenda tem como objetivo dar visibilidade e fortalecer as redes de serviço,
proteção e defesa dos interesses das crianças e adolescentes. Possibilitando uma melhor compreensão de seu funcionamento
e das informações para subsidiar a execução das políticas públicas.
1.1.6.7 Levantamento sobre o perfil dos novos conselheiros tutelares, eleitos para a gestão 2016/2019,
1.1.6.8 Mapeamento das áreas de abrangência e localização dos Conselhos.
1.1.6.9 Elaboração da minuta de Proposta de Acordo de Cooperação Técnica e seu respectivo Plano de Trabalho,
submetido ao Dirigente da SECRIANÇA (para ser assinado em breve).
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1.7 ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL 2015
O Anuário Estatístico do Distrito Federal é uma publicação que tem como objetivo divulgar um universo de
dados, atualizados, os quais refletem o aspecto físico-territorial, demográfico, socioeconômico, financeiro e administrativo do
Distrito Federal. Essa tarefa é de suma importância, pois dá continuidade à produção de informações sobre o Distrito Federal
desde 1977.
O Anuário Estatístico, que sempre apresenta dados do ano anterior à sua publicação, tem sido uma publicação
tradicional do Governo do Distrito Federal e continuará a ser produzido a partir da base de dados do SIEDF – Sistema de
Informações Estatísticas Distrito Federal, com atualização anual de suas séries históricas, que poderão ser enriquecidas a partir
de novas demandas e parcerias.
Este produto é mais um instrumento de informações no sentido de disponibilizar e possibilitar à sociedade, o
exercício de sua cidadania e o seu papel no controle social no Distrito Federal. Para agrupar e consolidar as informações
produzidas pelas diversas entidades públicas do Distrito Federal foi organizado o Anuário Estatístico do Distrito Federal. O
conjunto de variáveis da publicação, sistematizadas e consolidadas ao longo do tempo, é destinado aos acadêmicos, para
estudos teóricos; aos empresários, para a realização de investimentos e geração de emprego e renda; e ao poder público, para
a definição de diretrizes orçamentárias e adoção de políticas públicas. Conta com uma série histórica de mais 30 anos e um
total de 10 mil planilhas.
Status: publicado no site da CODEPLAN.
1.8 Projetos em Desenvolvimento em TI e Geoinformação
1.8.1 Aprimoramento e atualizações de aplicações: SIGA e Geo Serviço/Ortofotos
O SIGA é um publicador de dados estatísticos que permite fazer cruzamento de informações e agrupamentos.
Atualmente apresenta os dados da PDAD e PMAD de 2011 e 2013. Ao longo de 2015 foram realizadas melhorias,
principalmente na parte do cliente (usabilidade, funcionalidades, etc).
O Geo Serviço consiste na disponibilização de imagens de satélite de alta resolução, as quais são adquiridas
pela Terracap. A CODEPLAN estrutura as fotos em mosaico e carrega no servidor (da SUTIC), o que possibilita dar acesso
gratuito ao público às imagens via serviço online. Em 2015 foram realizadas manutenções no serviço e atualização das
imagens.
Status: em andamento. Atividade contínua.
1.8.2 Monitor do Mercado de Trabalho
Aplicação inteiramente desenvolvida no ano de 2015, mostra a evolução mensal do mercado de trabalho formal
no DF por tipo de ocupação, utilizando dados do CAGED. Uma das funcionalidades do Monitor é o cálculo das variações
salariais, o que possibilita verificar ocupações que estão “em alta” ou “em baixa”, ou seja, com maior ou menor procura no
Distrito Federal.
Status: disponível em http://mmt.codeplan.df.gov.br/
1.8.3 Catálogo Geográfico CODEPLAN do Distrito Federal
A CODEPLAN recebe constantemente demandas para elaboração de mapas temáticos do Distrito Federal.
Como forma de ampliar o acesso ao público de tais informações e conhecimentos está desenvolvendo um portal para
disponibilizar dados vetoriais e geográficos do Distrito Federal. Os usuários poderão baixar imagens ou mapas já elaborados ou
poderão elaborar seus próprios mapas, a partir do conjunto de dados disponível.
Status: em andamento.
1.8.4 Sistema de Monitoramento da Cobertura da Terra do Distrito Federal
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento e divulgação das mudanças da cobertura da terra no DF.
Esse projeto ocorre em parceria com a Embrapa e UnB e consiste em diversas etapas. Na primeira etapa, já concluída, foi
realizado mapeamento da cobertura da terra no DF e registrados os padrões de uso desde 1985. As etapas seguintes
consistem em elaborar um modelo de detecção automática dos padrões de uso, o qual servirá de base para o desenvolvimento
de um sistema de monitoramento das mudanças da cobertura. O produto final desse projeto será um portal online que oferecerá
dados periódicos de alterações da cobertura no DF. Trata-se de trabalho pioneiro, que reúne expertises não somente da
CODEPLAN, mas também de pesquisadores da Embrapa e UnB. Está-se estudando parceria com Terracap para
compartilhamento das informações. Foi realizado - Seminário “Paisagem, Ordenamento Territorial e Monitoramento” em
parceria com UnB, Embrapa Cerrado e Terracap. Discutiu metodologias e conceitos da paisagem e sua estratificação, e
modelos de monitoramento. Contou com ampla participação pública, com representantes da academia, imprensa e órgãos do
executivo e legislativo distrital. Consolidando a parceria entre as instituições para coordenação e alinhamento de esforços para
implantação de sistema integrado de gerenciamento territorial.
Status: em andamento.
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1.8.5 Portal “Brasília em Números”
Esse portal está sendo elaborado em parceria com a SEPLAG e encontra-se ainda em fase de conceituação e
definição de funcionalidades. A Codeplan está sendo responsável por reunir e gerenciar dados socioeconômicos do Distrito
Federal, os quais estão sendo preparados para informar de forma simples e dinâmica gestores públicos, imprensa e cidadãos
em geral.
Status: em andamento
1.8.6 Portal “Observatório Brasil Central”
Um dos produtos do Consórcio Brasil Central, a Codeplan atuou em parceria com a SUGEST/SEPLAG para
sistematizar um conjunto de dados que pudessem apresentar um perfil socioeconômico de cada um dos estados participantes
do Consórcio. O site está sob a gestão da SEPLAG atualmente.
Status: concluído.
1.9 Desenvolvimento Regional e Metropolitano
Aprofundou-se a compreensão acerca dos fluxos existentes entre a AMB o DF e o Estado de Goiás, apontadas
na PMAD, dar conhecimento sobre os instrumentos de governança para a Ride-DF e AMB e planejar as ações em curso do
GDF e do Estado de Goiás para a AMB. Promoveu-se o debate sobre as questões metropolitanas e a cooperação federativa,
na promoção e integração das ações que busque melhoria e qualidade de vida para os moradores da AMB. Foram levantadas
ações conjuntas entre os Governos Federal, do Distrito Federal, do Estado de Goiás e os Municípios da AMB, na busca de
soluções e resultados para problemas comuns na AMB. Assim, as atividades empreendidas neste tópico são listadas a seguir
1.9.1 Mapeamento das ações dos Governos do Distrito Federal, Estado de Goiás e do Governo Federal para Área
Metropolitana de Brasília.
Participaram deste levantamento quarenta e sete órgãos públicos, sendo vinte e três do Governo do Distrito
Federal, nove do Governo de Goiás e quinze do Governo Federal. O levantamento buscou, identificar quais políticas públicas
possuem planejamento e levam em consideração os doze municípios delimitados pela Codeplan como AMB; quais ações
inseridas no PPA, LDO e LOA; identificar projetos e ações existentes com ou sem aporte de recursos; e finalmente como se
desenha a participação em conselhos, comitês e outros; e quais os arranjos institucionais concebidos e implantados com a
finalidade de garantir as articulações do poder público. A comunicação interórgãos foi realizada via oficio do Presidente da
Codeplan aos gestores dos órgãos selecionados. Foram enviados 47 ofícios e obtivemos resposta de 25.
1.9.2 Seminário de Planejamento das Ações do Governo do Distrito Federal e do Estado de Goiás para a Área
Metropolitana de Brasília (AMB).
Em 22 de outubro foram apresentados aos diversos parceiros os resultados do levantamento do item 4. Foram
discutidos os seguintes temas: Diagnóstico e perspectivas da matriz das ações do GDF para a AMB; Apresentação dos
Instrumentos Legais; Desafios federativos da gestão metropolitana e encaminhamentos e encerramento. Participaram em torno
de 85 pessoas representando órgãos do DF, Estado de Goiás e Governo Federal.
1.9.3 Publicação de artigo intitulado “DF: a área metropolitana que temos, a que queremos e a que faremos” no
periódico “Correio Braziliense”.
1.10 Análise de Índices de Preços
Acompanhamento e análise da conjuntura econômica do DF ao lado dos demais indicadores de emprego e
renda, já existentes. Divulgação mensal das análises do IPCA Brasil e do DF, bem como, o Índice de Preços de Atacado da
Ceasa. Ao longo de 2015 foram desenvolvidos trabalhos com o objetivo de analisar a metodologia dos índices de preços,
principalmente, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que é o índice oficial da inflação, além do INPC. A
CODEPLAN apresentou a análise mensal do IPCA após a publicação oficial feita pelo IBGE. Foi feita também a análise do
INPC, com vistas a avaliar o impacto sobre a população mais pobre, dado que este índice cobre famílias com poder aquisitivo
até 5 Salários Mínimos. Também foram realizados estudos para reagregação dos índices de preços para analisar, por exemplo,
o impacto da elevação de tarifas públicas sobre as famílias do DF. Assim, a partir da definição do Banco Central de índices de
preços administrados foram publicados tais impactos para o Brasil e para o DF. A CODEPLAN realizou estudos com vistas a
subsidiar a SEPLAG sobre o impacto no IPCA e no INPC da elevação das tarifas dos transportes públicos.
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1.11 Assessoria Direta aos Órgãos do GDF
1.11.1 Elaboração de texto sobre a dimensão econômica e social do DF para o Plano Plurianual
A partir de demanda, da Seplag a CODEPLAN coordenou e elaborou texto sobre a situação econômica e social
do DF para balizar as ações do PPA, Plano Plurianual, 2016-2019. A CODEPLAN coordenou a elaboração do texto, tendo
participado de seminário introdutório realizado no memorial JK, em maio de 2015, para subsidiar o debate sobre a elaboração
do PPA. A partir desta experiência, a CODEPLAN foi convidada a redigir o texto sobre o contexto econômico e social para o
horizonte de planejamento do PPA.
1.11.2 Contribuição na construção do cenário Macroeconomico para o PLOA 2016
A Codeplan elaborou texto, após demanda da SEPLAG, sobre a conjuntura macroeconômica e perspectivas
para 2016. O texto foi enviado a SEPLAG para integrar o PLOA2016, enviado a Camara Legislativa.
1.11.3 - Assessoria Estatística: Auxílio na construção de amostragem
1.11.3.1. Auxilio na elaboração da amostra da pesquisa de vitimização realizada pela Secretaria de Segurança Pública.
A referida Secretaria realizou pesquisa de campo sobre vitimização e teve auxílio da CODEPLAN na em alguns
aspectos da elaboração dos planos amostrais. A CODEPLAN realizou diversas sugestões, mas a coordenação geral e a
responsabilidade pela condução da pesquisa ficou a cargo da Secretaria de Segurança pública. A definição final da amostra e
as demais etapas de realização da pesquisa foram de responsabilidade da Secretaria.
1.11.3.2. Auxilio na elaboração da amostra para pesquisa por Telefone
A Codeplan vem envidando esforços para implementar a pesquisa direta por telefone, por sua agilidade e menor
custo do que pesquisa domiciliares. Assim, estas pesquisas por telefone teria o intuito de complementar as pesquisas
realizadas pela empresa. Para que as pesquisas por telefone tenham representatividade estatística é necessário um bom
desenho de amostra, bem como um cadastro telefônico atualizado. A CODEPLAN tem promovido este auxílio para construção
destas pesquisas.
1.11.4 Assessoria: estudos de áreas influência.
Utilizando métodos de análise espacial (Diagramas de Voronoi), foram realizados estudos sobre a área de
influência das UPAs do DF e do serviço de atendimento ao cidadão “Na Hora”. Em ambos os casos, o estudo consiste em
verificar o tamanho da população potencial atendida pelo serviço em questão, dada a região geográfica que se localiza. Não
consiste em uma estimação de demanda, porém é uma informação útil para se pensar nessa problemática.
1.11.5 Análise da folha de pagamentos dos servidores do GDF, em parceria com DIPOS e PRESI.
Realizado estudo sobre a folha de pagamento do DF. Diversas áreas da CODEPLAN foram envolvidas, sendo
elaborada uma nota técnica encaminhada ao GDF, com diversas sugestões de política.
1.11.6

Auxílio na coleta de Informações MUNIC 2015/IBGE

Apoio ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na coleta dos dados junto aos órgãos e Secretarias do Governo
do Distrito Federal (GDF). No dia 06/10/2015, por meio de Ofício Circular Nº 15/2015-GAB/SEPLAG, foi solicitado a indicação
do técnico responsável em cada Secretaria para responder ao IBGE as informações contidas nos questionários.
1.11.7 Coleta de informações referentes aos órgãos de governo do DF
1.11.8 Revista Brasília em Debate
Com periodicidade trimestral (impresso e online), a revista Brasília em Debate substituiu em dimensão mais
elevada a revista Indicadores Conjunturais, editada pela Codeplan, de forma descontínua desde 1974. Tem como objetivo
estimular o debate sobre temas que suscitem a reflexão sobre a capital e a Área Metropolitana de Brasília (AMB) e dar
visibilidade às pesquisas, estudos, análises de índices nas áreas socioeconômicas, políticas públicas, sociais e ambientais.
Suas edições são analisadas pelo Conselho Editorial que aprova uma pré-pauta, em reuniões trimestrais, das
entrevistas e artigos, depois emite pareceres favoráveis ou não à publicação. Com triagem de 2,5 mil exemplares, circula nos
meios governamentais federal e local, universidades, órgãos de pesquisa, conselhos, confederações, ONGS e iniciativa privada.
Em 2015, foram editados três números do periódico: 9, 10, 11 e 12.
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1.11.9 Textos para Discussão
1.11.9.1 “Mapeamento das Mudanças na Cobertura da Terra no Distrito Federal e seus Usos no Contexto das Grandes
Bacias Hidrográficas”
O texto apresenta a metodologia e os primeiros resultados do mapeamento da cobertura do DF para imagens
decenais de 1985 a 2015. Status: concluído, em revisão para publicação.
1.11.9.2 “Violência contra a Mulher no DF”
Trabalho em parceria com a Secretaria Adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Discussão
se desenvolve a partir de dados administrativos e da PNS 2013. Status: em andamento. Prazo indeterminado – a depender do
cronograma de divulgação da PNS pelo IBGE.
1.11.9.3 “Programa Saúde da Família no DF” Status: em andamento. Prazo indeterminado – a depender do cronograma de
divulgação da PNS pelo IBGE.
1.11.9.4 Índice de Oportunidade Humana do Distrito Federal - (IOH-DF). Concluído (abril/2015).
Cria o índice de oportunidade humana para as 31 Regiões Administrativas do DF.
O trabalho feminino no Distrito Federal: determinantes da participação no mercado e do salário das mulheres.
Concluído (abril/2015).
Descreve a diferença entre homens e mulheres no acesso ao mercado de trabalho e no salário.
1.11.9.5 Os trabalhadores das unidades de meio aberto do sistema socioeducativo do Distrito Federal. Concluído
(set./2015).
Traça o perfil e a percepção dos trabalhadores do sistema socioeducativo do Distrito Federal.
1.11.9.6 Índice multidimensional de pobreza (IMP): as dimensões da pobreza no Distrito Federal e suas políticas de
enfrentamento. Concluído (set./2015).
Cria o índice Multidimensional da Pobreza do DF, identificando as variáveis que mais contribuem/agravam a vulnerabilidade
social das famílias residentes nas 31 regiões administrativas do Distrito Federal.
1.11.9.7 Jovens e medidas socioeducativas: determinantes da reincidência e da percepção. Concluído (dez/2015).
Identifica correlações entre a percepção e as características socioeconômicas e sociofamiliares dos
adolescentes.
1.11.10 Notas Técnicas
Subsídios para contratação de empresa especializada na realização de estudos de demanda reprimida referente
ao Serviço de Transporte Coletivo de Escolares no Distrito Federal – por solicitação do DETRAN (abril/2015).
Perfil das pessoas sem instrução no Distrito Federal – por solicitação da Câmara Legislativa do DF. Concluído
(junho/2015).
Elaboração do item Dimensão Social para o documento final do PPA 2016-2019 – por solicitação da SEPLAG.
Concluído (junho/2015).
Análise da folha de pagamentos do GDF – por solicitação da SEPLAG. Concluído (junho/2015).
Avaliação do impacto da redução de linhas de ônibus sobre a percepção do serviço pela população do DF –
SEPLAG (agosto/2015).
Subsídio a ações de promoção de autonomia econômica das mulheres nas Regiões Administrativas do Distrito
Federal – por solicitação da SEMIDH. (Concluído em out./2015).
Avaliação de Indicadores: Apoio técnico para avaliação crítica da coerência entre os objetivos estratégicos e
respectivos indicadores a ações/iniciativas propostas das áreas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer; e das
Secretarias SEDHS, SERIS, SECRIA, SEMIDH” – por solicitação da SEPLAG. (Concluído em out./2015).
Localização e Eficiência das Unidades de Pronto Atendimento do Distrito Federal – por solicitação da Secretaria
de Saúde. (Concluído em nov./2015).
Elaboração do termo de celebração do Acordo de Cooperação Técnica com a SEMIDH (em vigor até 2018).
1.2 ESTUDOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS SOCIAIS
1.2.1 Agricultura Familiar no Distrito Federal. (Concluído (janeiro/2015).
Agrupa e analisa informações sobre a função da agricultura familiar na agropecuária do Distrito Federal, de
modo a destacar suas dimensões e potencialidades enquanto unidade produtiva que valoriza a biodiversidade e que é capaz de
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responder, a contento, à crescente demanda da população local por gêneros alimentícios saudáveis e de primeira necessidade,
com menor grau de afetação e comprometimento dos escassos recursos naturais da região.
1.2.2 Programa Refeição Complementar - Percepção de alunos e diretores de escolas da rede pública de
ensino do Distrito Federal. (Concluído janeiro/2015).
Avalia o Programa Refeição complementar, segundo a percepção dos(as) alunos(as) sobre os alimentos
ofertados na escola e os seus hábitos alimentares fora da escola, bem como a percepção dos diretores sobre pontos positivos e
limitações do Programa.
1.2.3
População indígena - Um primeiro olhar sobre o fenômeno do índio urbano na Área Metropolitana de
Brasília.(Concluído abril/2015).
Desenvolve reflexões sobre a questão indígena no Brasil na atualidade e sobre a forma de inserção dessa
população no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília.
1.2.4

Mortalidade materna no Distrito Federal: Subsídios para o debate. Concluído (maio/2015).

Traça o panorama da mortalidade e da morbidade maternas e de seus determinantes no Distrito Federal.
1.2.5

Construção da ferramenta: Monitor do Mercado de Trabalho. (Concluído (maio/2015).

Orienta a demanda da Secretaria de Trabalho nos cursos de formação profissional quanto a vocação do
mercado de trabalho, evitando gastos públicos desnecessários.
1.2.6

Panorama da Economia Criativa no Distrito Federal. (Concluído julho/2015).

Caracteriza o setor denominado Economia Criativa, em suas múltiplas ramificações, visando identificar a
pertinência da inclusão destes segmentos nas políticas públicas do Distrito Federal e, em particular, nas políticas culturais
locais.
1.2.7

O mercado de produtos orgânicos no Distrito Federal: Mecanismos de controle (Concluído

julho/2015).
Analisa o mercado de alimentos orgânicos no DF, com ênfase ao procedimento das certificações brasileiras.
1.3 ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS
1.3 1 Estudos e Pesquisas Urbanas
1.3.1.1 Estudos Urbanos e Ambientais de 13 Regiões Administrativas do DF
Elaboração de estudos de caracterização urbana e ambiental das Regiões Administrativas de Brazlândia, Gama,
Guará, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Sobradinho
II e Ceilândia. Os estudos contêm informações sobre o histórico, localização, inserção nas Unidades de Planejamento Territorial –
UPTs, evolução urbana, ocupação territorial, vetores de expansão urbana, zoneamento de acordo com o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial – PDOT, áreas consolidadas e urbanizáveis, áreas de regularização urbana, tendências de verticalização,
unidades de conservação, parques, hidrografia, equipamentos públicos, infraestrutura urbana, sistema viário, transporte urbano,
ciclovias, além de fotos de áreas residenciais, comerciais, equipamentos públicos e de lazer.
1.3.1.2 Estudos Urbanos e Ambientais das Unidades de Planejamento Territorial – UPT do DF
Elaboração de estudos de caracterização e análise urbana e ambiental das 07 Unidades de Planejamento Territorial
– UPT do DF, contendo dados detalhados sobre o histórico da UPT e das regiões administrativas que a integram; dados e análises
de população, renda e emprego; dados e análises da ocupação urbana, evolução da ocupação, zoneamento territorial, áreas
consolidadas e urbanizáveis, áreas de regularização urbana, vetores de crescimento, verticalização e densidades urbanas;
caraterização física e ambiental incluindo dados de geomorfologia, geologia, vegetação, hidrografia, unidades de conservação,
parques, áreas de proteção de mananciais; dados e análises da infraestrutura urbana, caracterização de domicílios e mobilidade
urbana. Está em fase de conclusão o estudo da UPT Sul, que servirá de base para a elaboração dos demais.
1.3.1.3 Estudos e Atividades sobre a Área Metropolitana de Brasília e Rede Urbana
Foram desenvolvidas análises da evolução da Capital como grande cidade e sua inserção na categoria de
metrópole 1B (Regic 2007/IBGE). O surgimento de uma região de dominância se estende pelo estado de Goiás, tendendo a formar
o Eixo Brasília-Anápolis-Goiânia nas próximas décadas. A área de influência metropolitana vai para além da Periferia Metropolitana
de Brasília (PMB), constituída por 12 municípios adjacentes, 11 deles contíguos, sendo apenas Luziânia separado do DF pela
conquista da autonomia política administrativa pelos municípios como Novo Gama e Valparaíso de Goiás. Interessa a esses
estudos, instrumentados pela Pesquisa Metropolitana de Análise por Domicílios (PMAD), saber o grau de interação existente, a
mobilidade da população, de materiais e de informações entre esses municípios e o DF. Na mobilidade se coloca em evidência o
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“commuting”- mobilidade para o trabalho – e os demais movimentos pendulares para buscar serviços educacionais, de saúde, de
mercadorias e bancários por parte dos habitantes da PMB. Há uma pesquisa residual a respeito do cruzamento de mobilidade entre
os municípios adjacentes e os da RIDE-DF e da RIDE-DF com Brasília.
Avaliaram-se as possibilidades de, regulamentada a Área Metropolitana de Brasília, se concretizem programas
regionais de desenvolvimento para a criação de polo industrial na PMB. Para tal, haveria se aproveitar as amplas terras disponíveis
para a implantação de grandes empresas, que demandariam maior suprimento de energia, de água tratada e de maior suporte de
infraestrutura rodoferroviária. Além disso, apesar de abundante a força de trabalho requererá melhor preparo educacional, em
termos de escolaridade e conhecimento dos avanços tecnológicos que as novas plantas haverão de demandar.
Examinou-se a efetiva formação de rede urbana, sob o comando de Brasília. Atentou-se sobre o grau de
polarização e de influência regional/nacional pelo fato de Brasília ser a Capital federal. Em que sentido, passados 55 anos de sua
inauguração, Brasília criou relações com as regiões mais próximas, tal como foi pensado por Lucio Costa quando previu que
“Brasília criaria sua região de influência” e, com isso, consolidaria sua própria rede urbana.
1.3.1.4 Participação no Projeto Rede Urbana e Território coordenado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas aplicadas –
IPEA
A pesquisa Rede Urbana e Território, em desenvolvimento na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e
Ambientais (Dirur) do Ipea dá continuidade às atividades voltadas à análise das dinâmicas, caracterização e prospecção sobre a
rede de cidades e o sistema urbano-regional brasileiro. Objetiva enfocar, particularmente no período 2000-2014, as transformações
ocorridas nas relações entre os centros no território, no perfil demográfico, produtivo e funcional dos municípios, e suas interações
com o meio exterior. A Codeplan, participou da Oficina de Trabalho realizada no IPEA nas datas de 16 e 17 de novembro de 2015.
O projeto terá continuidade em 2016, coma elaboração de estudos e documentos, sob a coordenação do IPEA.
1.3.1.5 Pesquisa: Brasília – Patrimônio da Humanidade
Pesquisa sobre as Escalas Urbanas do Plano Piloto resultou em artigo publicado na Revista Brasília em Debate, Nº 11,
agosto de 2015, que apresenta uma abordagem geral e particularizada de cada uma das quatro escalas: monumental, residencial,
bucólica e gregária. Foram explanadas as referências teóricas, conceituais e funcionais entre as escalas traçando sua evolução
desde a concepção original até os dias presentes.
1.3.2. Estudos e Pesquisas sobre Mobilidade Urbana
1.3.2.1. Coordenação do Curso de Extensão Mobilidade Urbana: Princípios e Desafios
O curso teve como objetivo nivelar e reciclar o conhecimento de Gestores Públicos, Professores e Alunos
Universitários por meio da apresentação de temas e posterior debate acerca de conteúdos sobre mobilidade urbana, planejamento
e operação de sistemas de trânsito e transportes, de modo a lhes permitir a formulação de estudos e pesquisas na área, além de
fomentar a discussão sobre propostas de condução da política de mobilidade no Distrito Federal e Área Metropolitana. As
pesquisas de campo realizadas no âmbito do curso foram: o transporte de Vizinhança – “Zebrinha”, Terminal de soltura de Santa
Maria, faixa exclusiva de ônibus na W3 Sul, perfil do usuário do Metrô, perfil do usuário de bicicleta no DF, análise de pontos críticos
de acidentes de trânsito, morfologia e vida urbana nas cidades do DF, estudo de demanda por estacionamento em quadras
comerciais do Plano Piloto.
1.3.2.2. Planejamento Cicloviário do DF: passado, presente e futuro
O estudo resultou em Texto para Discussão nº 2 publicado no site da Codeplan, e teve como objetivo fazer uma
narrativa histórica do Programa Cicloviário do Distrito Federal no período compreendido entre 2002 a 2014. A fim de contextualizar
sobre a matéria foi apresentado um breve relato sobre a mobilidade por bicicleta no Brasil e no mundo. Por fim, foram apresentados
um balanço do Programa e algumas sugestões de ações futuras.
1.3.3.

Estudos e Pesquisas Ambientais

1.3.3.1.

Pesquisa: Análises sobre recursos hídricos na AMB

A pesquisa resultou na publicação do Texto para Discussão “Consumo de Água em Brasília: Crise e Oportunidade”.
Esta pesquisa de longo prazo, na sua 1ª etapa, analisa os aspectos socioeconômicos do consumo de água em Brasília por meio de
uma abordagem exploratória das características da demanda. A partir de uma visão sobre o consumo das atividades econômicas e
sobre os conflitos entre o agronegócio e o uso residencial foram reunidas informações sobre as especificidades das bacias
hidrográficas do Distrito Federal. O elevado consumo per capita e disparidade no uso da água entre as Regiões Administrativas
indicam que há espaço para uso mais eficiente, que permita maior disponibilidade de água no futuro. Frutos das análises em curso
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são propostos como temas de estudo, as características do processo de urbanização, as possibilidades construtivas, a adoção de
novas tecnologias e a influência das variações na renda e tarifas sobre o consumo de recursos hídricos no longo prazo.
Fruto da pesquisa estão sendo realizadas tratativas para monitorar, por meio de estudo piloto, os diferentes usos
dos recursos hídricos no Distrito Federal com a metodologia das Nações Unidas denominada “Contas Econômicas Ambientais da
Água – CEAA”. Como vem sendo estudada pela Agência Nacional das Águas e pelo IBGE, para todo o País, trata-se de estudo de
maior envergadura, que permite comparabilidade entre regiões e países, e que poderia ser implementado mais facilmente em
Brasília. Estudos desse tipo abrem a possibilidade de dispormos de estatísticas e indicadores de monitoramento de políticas
públicas relacionadas aos recursos hídricos para o DF, mas, sobretudo, acompanhar a utilização da água para consumo humano,
para cada um dos setores e ramos de atividade e ainda seus níveis de eficiência e pressão sobre a disponibilidade hídrica
Moderador.
1.3.3.2. Construção de Indicadores de Qualidade Ambiental e Urbana
O estudo resultou no Texto para Discussão “Indicadores de Qualidade Ambiental e Urbana para o Distrito
Federal”. Esta pesquisa, de longo prazo, tem na sua 1ª etapa, o objetivo de conhecer e analisar um conjunto de indicadores,
produzidos no Brasil e no mundo que possam ser utilizados como subsídios ao desenho de políticas públicas no Distrito Federal.
Nesta etapa o foco está em reconhecer os limites e possibilidades dos sistemas de indicadores disponíveis como a proposta do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD para os novos Objetivos do desenvolvimento sustentável; dos
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; do Painel Nacional de
Indicadores Ambientais do Ministério do Meio Ambiente - MMA e ainda da plataforma de indicadores “Cidades Sustentáveis”
1.3.3.3. Pesquisa: Zoneamento Ecológico Econômico
Representante da CODEPLAN na Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE-DF. Esta
atividade visa dar suporte às discussões técnicas que procuram relacionar o desenvolvimento econômico à Capacidade de Suporte
Ambiental no Distrito Federal. As atividades da Codeplan resultaram no Seminário Desenvolvimento Sustentável e Industria
promovido com a SEMA-DF e a FIBRA. A proposta teve por objetivo contribuir, no âmbito do Governo de Brasília, com a
qualificação da discussão da matriz econômica do DF, a partir abordagens conceituais, diagnósticos do território, da estrutura de
emprego e da capacidade de suporte ambiental e ainda de estudos de casos de boas práticas que já são praticadas na indústria
local.
1.3.3.4. Pesquisa: Análises sobre energia e uso de energias alternativas no DF
Este trabalho tem como objetivo analisar a oferta e a distribuição do consumo de energia no DF e nas RA, as
possibilidades de produção e uso de energias renováveis e estudos e projeções sobre as consequências das mudanças no clima.
1.3.3.5. Estudo Técnico: Reflexões para uma agenda de pesquisas ambientais
O estudo resultou na publicação de artigo na Revista CODEPLAN “Brasília em Debate”
1.3.4. PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS E JORNAIS

 Artigo “Regiões, metrópoles e desenvolvimento”, publicado no PONTO DE VISTA – Revista CODEPLAN
Brasília: Codeplan, número 12, dezembro de 2015.
 Artigo Reflexões para uma agenda de pesquisas ambientais publicado na Revista CODEPLAN “Brasília em
Debate”.
 Artigo “As Escalas Urbanas do Plano Piloto” publicado na Revista Brasília em Debate, Nº 11, agosto de 2015.
 Artigos mensais sobre Brasília publicados no CADERNO OPINIÃO do matutino Correio Braziliense.
 Artigo “Brasília – a Geografia da Capital e da Metrópole. Publicado em MINHA CIDADE, do portal VITRUVIUS
(SP): ano 16, n. 185.03, Vitruvius, dez. 2015 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/16.185/5854>.
Brasília.

 Artigo sobre ciclovias no DF em parceria com o presidente Lúcio Rennó publicado no jornal Correio Braziliense,
 Artigo “Brasília, o espanto inexplicado” publicado no jornal Correio Braziliense, Brasília em 20/04/2015.
 Artigo “Um francês quis projetar Brasília” publicado no jornal Correio Brasiliense, Brasília em 02/02/15.

1.4 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Em 1984, o Governador José Ornellas, por meio do “Sistema de Planejamento Governamental” criou a
Central de Atendimento Telefônico ao Cidadão, visando facilitar o acesso da população a orientações sobre procedimentos, dos
órgãos do GDF.
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Atualmente o serviço é realizado através dos Contratos:
a) Nº 011/2013 - Processo nº 121.000.285/2012 entre CODEPLAN e VANERVEN SOLUTION, celebrado em
31/05/2013 com vigência a partir de 1º/06/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de
uma solução global de Call Center, para atender aos serviços da Central Única de Atendimento Telefônico ao Cidadão do
Distrito Federal, envolvendo todos os recursos tecnológicos e humanos, incluindo pesquisa, desenvolvimento de métodos,
técnicas, padrões de interação e relacionamento com os usuários por meio de multicanais (telefone, e-mail, chat, web, mídias
sociais etc...), de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, por um período de doze
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos por até no máximo 5 anos;
b) Nº01/2010 – Processo
121.000 068/2010 entre CODEPLAN e a Empresa Oi S/A, celebrado em,
01.03.2010 com vigência até 01.03.2016 onde são contratados os serviços de transmissão de dados entre a Central de
Atendimento Telefônico ao Cidadão e a Rede de Serviços GDFNET e os serviços de transmissão de voz para atendimento à
população através das Centrais 156 e 160, 162.

Ligações Recebidas e Realizadas - 2015
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Recebidas

Atendidas

Discadas

Recepcionadas

TOTAL

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO

150.000

223.678

222.715

222.715

9635 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

150.000

223.678

222.715

222.715

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

122.536

229.146

229.146

229.146

2589 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

122.536

229.146

229.146

229.146

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

673.943

0

0

0

9706 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

673.943

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

107.249.106

113.749.106

108.791.919

108.791.919

107.249.106

113.749.106

108.791.919

108.791.919

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

9.619.072

12.960.721

12.809.337

11.835.524

9557 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA
DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO

9.619.072

12.960.721

12.809.337

11.835.524

30.000

29.990

26.415

24.810

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0049 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-COMPANHIA
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

DE

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8727 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA
PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

DE
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AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

8688 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO

-

LIQUIDADO

30.000

29.990

26.415

24.810

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

6.000.000

2.512.558

2.451.806

2.244.265

9646 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCOMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO

6.000.000

2.512.558

2.451.806

2.244.265

123.894.657

129.705.199

124.531.338

123.348.380

TOTAL DO PROGRAMA 6003

2.1 Concessão de Bolsa Estágio
A Codeplan manteve, até 31 de dezembro de 2015, contratos com estagiários, conforme os quantitativos a seguir:
Meses

Nível Superior

Nível Médio

Janeiro

23

03

Fevereiro

23

01

Março

22

01

Abril

20

01

Maio

19

01

Junho

15

01

Julho

14

01

Agosto

18

06

Setembro

21

07

Outubro

24

06

Novembro

24

06

Dezembro

23

06

2.2 Capacitação de Servidores
Cursos

Nº de Participantes

Seminário: A Gestão e Fiscalização de Contratos no Contexto de Execução de Políticas Públicas

08

Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP)

05

Carta de Serviços ao Cidadão

03

Processo Disciplinar

03

Licitação e Contratos – Lei 8.666/93

07

Gestão e Fiscalização de Contratos

05

Excelência no Atendimento ao Cidadão

01

Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência

04

Cerimonial e Protocolo de Eventos

03

Gestão Governamental

01

Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011

01

Como Administrar o Tempo e Aproveitar Melhor a Vida

01

Básico de Informática - EXCEL

01

Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

02

Educação Financeira Pessoal

05

Tratamento de Acervos Arquivísticos

01

Gestão de Projetos

01

Curso sobre a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios/PMAD

113

Curso sobre pesquisa por Amostra de Domicílio Adm. Santa Maria – PDAD

19

Curso de Formação Básica para Avaliadores

27

Curso sobre Planejamento e Orçamento

35

Oficina Técnica Regional da PDE DF

22
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Oficina de Avaliação Econômica para Formação de Gestores Sociais de Órgãos Públicos

52

Treinamento de Geoinformação

07

Treinamento sobre o Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas Automatizado - SIGA

18

Produção de mapas Temáticos

40

Curso de SPSS Básico

05

Treinamento em QGIZ

10

2.3 Concessão de Benefícios a Servidores
VALE ALIMENTAÇÃO
RELATÓRIO GERENCIAL 2015

(Em R$)

MÊS

QUANT.

VALOR
DESC.
3,17%

VALOR
TOTAL
FATURA

Janeiro
Dif. Janeiro
Fevereiro
Dif.
Fevereiro
Março
Dif. Março
Abril
Dif. Abril
Maio
Dif. Maio
Junho
Dif. Junho
Julho
Dif. Julho
Agosto
Dif. Agosto
Setembro
Dif.
Setembro
Outubro
Dif. Outubro
Novembro
Dif.
Novembro
Dezembro
Dif.
Dezembro
13º

525
1
501

16.707,24
47,55
15.943,48

527.042,25
1.499,85
502.948,89

VALOR
FATURA
COM DESC.
3,17%
510.335,01
1.452,30
487.005,41

110,40

3.482,80

3.372,40

16.166,24
0,00
142,53
142,53
16.038,95
8,67
16.038,95
0,00
15.943,48
20,15
15.975,30
0,00
15.943,48

509.976,12
0,00
4.496,28
4.496,28
505.960,56
273,54
505.960,56
0,00
502.948,89
635,80
503.952,78
0,00
502.948,89

493.809,88
0,00
4.353,75
4.353,75
489.921,61
264,87
489.921,61
0,00
487.005,41
615,65
487.977,48
0,00
487.005,41

0,00

0,00

0,00

503
2
503

16.007,13
54.082,13
16.007,13

504.956,67
1.706.061,00
504.956,67

488.949,54
1.651.978,87
488.949,54

0,00

0,00

0,00

503

16.007,13

504.956,67

488.949,54

0,00

0,00

0,00

503

16.007,13

504.956,67

488.949,54

TOTAL

6578

263.204,20

8.302.971,56

8.039.767,36

8
508
503
4
504
1
504
501
1
502
501

ASSISTÊNCIA MÉDICA

VALE TRANSPORTE

RELATÓRIO GERENCIAL 2015

RELATÓRIO GERENCIAL 2015

MÊS

QUANT.

VALOR
(Em R$)

MÊS

QUANT.

VALOR
(Em R$)

Janeiro
Fevereiro
Março

1157
1136
1127

895.868,79
878.825,52
872.014,02

Janeiro
Fevereiro
Março

45
46
45

4.575,00
4.158,00
4.721,00

Abril

1127

872.014,02

Abril

44

4.516,44

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

41
41
40
40
41
41
40
39
503

4.414,00
4.247,00
4.533,00
4.533,00
4.513,00
5.570,00
5.548,00
6.070,00
57.725,44

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

1125
1125
1126
1126
1119
1118
1116
1115
13.517

870.333,72
867.963,24
870.723,96
869.974,11
864.542,97
863.702,82
862.472,43
973.812,55
10.562.248,15

2.4 Gestão de Tecnologia da Informação - TI
Os Sistemas de Informação da Codeplan, em 2015, foram objeto de constante atenção por parte da atual gestão
da Companhia, em consonância com a Política de Tecnologia da Informação estabelecida pelo Governo do Distrito Federal.
Até 31 de dezembro de 2015 foram desenvolvidas as seguintes atividades:






Atualização, implementação e acompanhamento do PDTI
Implementação do Comitê de Tecnologia de Informação
Elaboração de estudo sobre implantação de Software Livre
Elaboração de sistemas coorporativos
Elaboração de relatório de padronização de atribuições da TI
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 Elaboração de política de segurança

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3.1 Quintas Codeplan – Espaço de Debate
Objetivo Geral:
O Projeto “Quinta em Debate” se propõe a ser um espaço de aprendizado, trocas de informações sobre
temáticas para contribuir com o desenvolvimento de metodologias, de produção de informação, de ações que possibilitem a
atual gestão do Governo do Distrito Federal no seu fortalecimento e oferecer a todos acesso ao conhecimento, abordando
temas como, por exemplo, sociedade, planejamento, governança e política.
Desde seu início (26/03), tivemos as seguintes palestras:
Tema: Planejamento
Dia: 26.03.2015
Palestrantes: Francisco Gaetani – Secretário Executivo do Meio Ambiente; José Celso Cardoso – Técnico em Planejamento e
Pesquisa do IPEA e Ronaldo Garcia - Técnico em Planejamento e Pesquisa do IPEA.
Tema: Governança
Dia: 30.04.2015
Palestrante: Marcelo Barros Nunes – Coordenador Cosocial do Tribunal de Contas as União
Tema: Políticas Públicas
Dia: 28.05.2015
Palestrantes: Diana Sawyer – Coordenadora de Pesquisa do Centro Internacional de Políticas Para o Crescimento Inclusivo do
PNUD; Maria Martha Cassiolato - Técnica em Planejamento e Pesquisa do IPEA
Tema: Indicadores de Políticas Públicas e Serviços
Dia: 26.06.2015
Palestrante: Paulo Januzzi – Secretário de Avaliação de Gestão da Informação do Ministério de Desenvolvimento Social
Tema: Um olhar para o Desenvolvimento Regional da Área Metropolitana
Dia: 30.07.2015
Palestrante: Alberto Lourenço - Subsecretário de Desenvolvimento Sustentável da Secretária de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República
Tema: Desafio de romper a “monocultura do serviço público”
Dia: 01.10.2015
Palestrante: Apolinário Rebelo – Subsecretário de Atração e Negócios e Investimentos da Secretária de Desenvolvimento
Econômico e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal
Tema: Os Riscos e a Desigualdade de Renda no Brasil.
Dia: 12.11.2015
Palestrante: Marcelo Medeiros – Sociólogo, Economista, Pesquisador do IPEA e Professor na UnB.
3.2 Portas para o Futuro
Objetivo:
Oportunidade de unirmos pessoas de renome em vários campos do conhecimento, sempre visando o debate com alcance no
futuro, em novas tecnologias etc.
Tema: Indicadores à Política de Desenvolvimento Urbano e Regional do Japão
Dia: 25.08.2015
Palestrante: Keishi Yamazaki – Professor da Yokohama National University
Tema: Megatendências Mundiais 2030
Dia: 05.11.2015
Palestrante: Elaine Coutinho Marcial - Coordenadora-Geral de Planejamento, Gestão Estratégica e Orçamento do IPEA
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3.3 Seminários/Palestras
3.3.1 Planejamento Urbano
Dia: 22.05.2015
Objetivo:
Aula aos alunos do do 1º ano do ensino médio e seus professores da Escola Comunitária de Campinas (SP) para disseminar as
atribuições da Codeplan.
3.3.2 Seminário sobre Regularização Territorial no Distrito Federal
Dia: 08.09.2015
Objetivo:
Apresentar a situação da irregularidade territorial no Distrito Federal, enfocada em seus diversos níveis e graus
pelos representantes dos principais órgãos que atuam nesse tema, bem como os programas e ações de regularização em curso
e previstos pelo GDF.
3.3.3 Seminário sobre Planejamento das Ações dos Governos do Distrito Federal e do Estado de Goiás para a Área
Metropolitana de Brasília
Dia: 22.10.2015
Objetivo:
Aprofundar sobre os fluxos existentes entre a AMB o DF e o Estado de Goiás, apontadas na PMAD, dar
conhecimento sobre os instrumentos de governança para a Ride-DF e AMB e planejar as ações em curso do GDF e do Estado
de Goiás para a AMB. A ideia central é suscitar o debate sobre as questões metropolitanas e a cooperação federativa, na
promoção e integração das ações que busque melhoria e qualidade de vida para os moradores da AMB. Pretende-se abrir o
debate e chamar a atenção para uma ação conjunta entre os Governos Federal, do Distrito Federal, do Estado de Goiás e os
Municípios da AMB, na busca de soluções e resultados para problemas comuns na AMB.
3.3.4 Seminário sobre “Paisagem, Ordenamento Territorial e Monitoramento”
Dia: 26.11.2015
Objetivo:
Divulgação do trabalho realizado pela CODEPLAN em parceria com UnB e Embrapa, que visa construir um
sistema de monitoramento de uso e cobertura da terra no DF. Essa é uma primeira iniciativa, em que estamos trazendo uma
discussão conceitual e dados preliminares. A Terracap foi convidada porque desenvolve trabalhos complementar de
monitoramento.
3.3.5 XX Encontro das Instituições de Pesquisa, Planejamento e Estatística – Anipes
Dias: 08 e 09.12.2015
Objetivo:
A CODEPLAN participou do evento, que discute temas de interesse dos produtores de estatísticas públicas e
dados subsidiários às atividades de formulação e avaliação de políticas públicas, permitindo promover a articulação
interinstitucional dos órgãos regionais e federais, como IPEA e IBGE, para desenvolvimento e compartilhamento de
metodologias de produção de informação estatística para o planejamento. Além disso, a CODEPLAN ficou responsável pela
organização do encontro e pela edição do Boletim de Estatística e Pesquisa 2015.
3.3.6 Laboratório de Avaliação do Gasto Público
Iniciativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN visando à criação de um espaço
público de debates e uma rede de pesquisadores voltada para a análise de questões fiscais, tributárias, de políticas e serviços
públicos e seus impactos na qualidade de vida da população. O LAG CODEPLAN é composto por pesquisadores de diversas
instituições locais, nacionais e internacionais, comprometidos com a avaliação científica e criteriosa que pretende colaborar
com a construção de políticas públicas mais eficientes, eficazes e efetivas, que atendam às necessidades das populações das
diversas regiões do país. Além disso, dá maior transparência a como o Estado brasileiro aloca seus recursos e o impacto de tal
alocação.
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3.3.7

I Prêmio de Monografia da CODEPLAN

O Prêmio foi voltado paras os três áreas-fins da Companhia: Estudos Socioeconômicos, Políticas Sociais e
Urbano-Ambientais. Os trabalhos abordaram os problemas, desafios, tendências, perspectivas, indicadores e projeções sobre
temáticas correntes atinentes ao Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE),
que visa gerar insumos aos gestores públicos na condução das políticas públicas para o bem-estar da sociedade.
Premiados:
“Vulnerabilidade Juvenil na Área Metropolitana de Brasília: Construção de um Índice Sintético" – Autor Cauan Braga da "Silva
Cardoso
“Brasília, uma cidade centenária” - Autor Henrique Aguiar Lara
"Ocupa a W3 Sul – Autor Um estudo para a Reabilitação da Avenida" – Autora Ana Paula Albuquerque Campos
3.4 Textos para discussões
É um veículo de divulgação de conhecimento, análises e informações, onde a CODEPLAN convida
pesquisadores interessados em assuntos atinentes ao Distrito Federal e sua Área Metropolitana a elaborarem e submeterem
trabalhos de caráter acadêmico e científico para publicação na série Texto para Discussão. São bem-vindos estudos sobre o
desenvolvimento econômico, social, político, sobre gestão e políticas públicas com foco no Distrito Federal, na Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e estudos comparados mais amplos.
Textos Publicados em 2015:
Edição n°1 - O Trabalho Feminino no Distrito Federal: Determinantes da Participação no Mercado e do Salário das Mulheres;
Edição nº 2- Planejamento Cicloviário do DF - Passado, Presente e Futuro;
Edição nº 3 - Índice de Oportunidade Humana (IOH) no Distrito Federal;
Edição nº 4 - O Desempenho Legislativo em Números;
Edição nº 5 - Indicadores de Qualidade Ambiental e Urbana para o Distrito Federal;
Edição nº 6 - Índice Multidimensional de Pobreza (Imp): As Dimensões da Pobreza no Distrito Federal e suas Políticas de
Enfrentamento;
Edição nº7- Os Trabalhadores das Unidades de Meio Aberto do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal;
Edição nº 8 - Consumo de Água em Brasília: Crise e Oportunidade.
3.5 Revista Brasília em Debate
Tem como objetivo estimular o debate e a reflexão sobre temáticas locais e nacionais, além de dar visibilidade
às pesquisas com aspectos populacionais, socioeconômicos, sustentabilidade ambiental, planejamento urbano e territorial e
indicadores. Os textos contam com a colaboração de economistas, professores, pesquisadores, cientistas políticos e sociais,
entre outros especialistas. Os textos trazem, prioritariamente, abordagens da conjuntura econômica e social.
Revistas publicadas em 2015:
Edição nº 10 – Questões Ambientais
Edição nº 11 – Planejamento e Governança
Edição nº 12 – Desenvolvimento Regional
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4 DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O ano de 2015 foi de consolidação e expansão do papel da CODEPLAN como, acima de tudo, uma instituição
de pesquisa de nível internacional. Foram realizados inúmeros eventos, publicados vários relatórios de pesquisa e as parcerias
com as secretarias da administração direta do GDF, assim como outras instituições, inclusive estrangeiras, foram fortalecidas.
Além disso, diversas medidas foram tomadas para sanar graves problemas administrativos e institucionais
herdados do passado. O primeiro deles foi a revisão do Regimento Interno da CODEPLAN sobre o qual pairavam dúvidas
acerca de sua final aprovação no âmbito do GDF. Após ampla discussão com representantes sindicais dos servidores e
aprovação no Conselho de Administração da empresa, o processo tramita junto aos órgãos superiores competentes, sanando
alguns problemas na versão anterior que poderiam gerar problemas judiciais importantes. Além disso, foi realizada ampla
reestruturação da alocação de cargos comissionados, a fim de se adequar às exigências da Lei 101/2001. Foram reduzidos em
39% os gastos com pessoal comissionado entre janeiro e dezembro de 2015, diminuindo a 45% a ocupação de cargos
comissionados previstos regimentalmente. Assim, a empresa fez um enorme esforço para atender aos requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que exige corte de 20% de pessoal nos quadrimestres seguintes à ultrapassagem do limite
prudencial. Foram adotados critérios objetivos e impessoais para a implementação dos cortes, racionalizando a gestão e
aprimorando o emprego de recursos públicos. Também foram encerrados vários contratos entendidos como desnecessários em
um período de crise, gerando economia significativa ao erário público.
Além dessas duas ações, também foram realizados vários estudos preparatórios para a elaboração de
documentos de extrema importância para a empresa que serão implementados em 2016. Há comissão em vigência elaborando
proposta de revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, e estudos já foram concluídos para a proposta de mudança da
natureza jurídica da CODEPLAN, criando um novo instituto de pesquisa no âmbito do GDF e uma nova carreira de gestão da
informação. Estes documentos estão sendo analisados por órgãos da administração direta. Foi elaborado e apresentado à
SEPLAG proposta de Plano de Demissão Voluntário e Incentivado, que tramita em instâncias finais visando sua aprovação.
Também foi elaborado um Acordo Coletivo com os empregados, preservando ganhos históricos da categoria mas sem impacto
financeiro, conforme prevê a LRF e já foi apresentada por comissão criada especificamente para essa tarefa, versão final do
planejamento estratégico da empresa para o período 2015-2019, que transforma sua atuação no sentido de ser um órgão de
gestão da informação e de análise de políticas públicas, baseada na construção do conhecimento através de redes e parcerias.
Ou seja, a despeito das severas limitações impostas pela LRF, todas devidamente e rigorosamente seguidas,
avançou-se significativamente na construção de propostas viáveis de transformação institucional aprofundada da empresa,
todas demandas antigas que já haviam sido salientadas por órgãos externos e internos de controle.
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21.2 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
- UO: 32.202
O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia em regime especial, foi
criado por meio da Lei nº. 3.831, de 14 de março de 2006, vinculado à Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP e
tem por finalidade proporcionar aos servidores ativos e inativos do Distrito Federal, inclusive os ocupantes de cargo em
comissão e os ocupantes de cargos de natureza especial, assistência à saúde suplementar.
Desde o início de 2015, o INAS passou a ser vinculado à Secretaria de Gestão Administrativa e
Desburocratização.
Com a publicação do Decreto nº 36.825, republicado no Suplemento – A do DODF nº 205 de 23/10/2015, Artigo
4º, o Instituto passou a ser vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja denominação foi
mantida.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

-

-

-

-

-

Comissionados(Sem vínculo efetivo)

-

-

-

-

-

Órgãos do GDF

-

-

-

-

-

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

Órgãos do Governo Federal

1

-

-

-

1

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

-

Total Geral

1

-

-

-

1

Requisitados

Outros

Subtotal (Força de Trabalho)

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES

139.898.903

0

0

0

6005 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORESINSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO
FEDERAL

139.898.903

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6203

139.898.903

0

0

0

Objetivo Específico: 011 – Conceder o benefício de plano de saúde complementar aos servidores do GDF,
titulares, aposentados e pensionistas, bem como facilitar o acesso aos seus dependentes, de forma a contribuir na
criação de uma política de saúde e segurança do servidor com base na ação de assistência à saúde.
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Indicadores:
Unidade de Índice Mais Apurado Periodicidade
Medida
Recente
Em
de Apuração

Denominação do Indicador
Índice de Cobertura do Plano
983 de Saúde em relação ao nº
de Servidores
Índice de Satisfação dos
1143
Servidores

%

-

-

Mensal

%

-

-

Anual

Desejado Em
Resultado

2012 2013

2014

2015

Fonte da
Informação

Desejado

84

88

92

90

Alcançado

-

-

-

-

Estatísticas do
INAS

Desejado
Alcançado

80
-

85
-

90
-

90
-

Estatísticas do
INAS

Com base na documentação encontrada no INAS, infere-se que desde sua criação, diversas possibilidades de
encaminhamento foram debatidas pelos gestores que passaram pelo Instituto, seja pelo mecanismo da autogestão, pela
simples transferência de benefícios ou, ainda, pela contratação de administradora privada de gestão de saúde.
É de notório conhecimento que devido ao momento de restrição fiscal pelo qual passa o GDF, exige-se bastante
cautela quando se pensa em Ações que impliquem em aumento de dispêndio de recursos. Sendo assim, deduz-se que
qualquer que seja a direção a ser tomada, a decisão para tanto deverá ser muito bem estudada e fundamentada.
Não obstante as dificuldades orçamentárias e financeiras recorrentes, a proposta de iniciar o trabalho de
implementação do plano de saúde para os servidores, necessariamente compõe a pauta de planejamento que o INAS tem para
iniciar a discussão no âmbito do governo a partir de 2016, com vistas aos próximos anos. Claro está ainda que, tal
planejamento estará alinhado e em consonância com os projetos e ações a serem alcançados no período de 2016 a 2019 do
Plano de Gestão Estratégica do Governo.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira – janeiro a outubro UO 13.202
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
30.000
0
0
0
2597 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV.
DO DF- PLANO PILOTO
30.000
0
0
0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
414.296
10.025
10.025
10.025
8741 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO
414.296
10.025
10.025
10.025
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
193.094
0
0
0
9565 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO
193.094
0
0
0
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
300.000
0
0
0
9655 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISINSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO
PILOTO
300.000
0
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 6003
937.390
10.025
10.025
10.025

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira – outubro a dezembro UO 32.202
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5205 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8926 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9729 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISINSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO LIQUIDADO

0

0

0

0

0
0

0
204.271

0
9.057

0
9.057

0
0

204.271
0

9.057
0

9.057
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
204.271

9.057

9.057

No exercício de 2015, dos 6 (seis) programas de trabalho aprovados no Quadro de Detalhamento da Despesa
para execução orçamentária pelo INAS, houve execução em 2 (dois): PT’s-10.122.6003.8502-8741 e 10.122.6003.8502.8926 –
Administração de Pessoal e o PT’s 28.846.0001.9050.7038 e 28.846.0001.9050.7210 com Ressarcimentos, indenizações e
restituições. Nos demais Planos de Trabalho não houve nenhuma execução.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Durante o exercício de 2015 foram executadas despesas apenas com Administração de Pessoal (vide quadro
acima) e com Ressarcimentos, Indenizações e Restituições, conforme tabela abaixo:
AÇÃO/SUBTÍTULO 28.846.0001.9050.7038
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (1)

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

24.200

0

0

0

200.000

44.140

44.140

44.140

TOTAL
224.200
(1) Para atender as despesas com essa Ação, foi solicitado crédito suplementar em que foram remanejados R$200.000,00 tendo como fonte de cancelamento
a Ação 8502.8751 - Administração com Pessoal
AÇÃO/SUBTÍTULO 28.846.0001.9050.7210

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

180.060

155.860

90.573

64.102

TOTAL

180.060

155.860

90.573

64.102

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As dificuldades encontradas na execução orçamentária existiram por diversas razões. A começar pelo fato de
que a unidade ainda não tem definido qual o modelo de Plano de saúde suplementar que irá oferecer.
Apesar de já estar em vigor lei e decreto que a regulamenta, em 2016 o INAS pretende encontrar o caminho a
ser seguido para trabalhar na implementação do Plano de saúde suplementar para os servidores do GDF.
Para tanto, uma vez discutida e aprovada a ideia no âmbito do governo, pretende-se iniciar o processo de
obtenção de estudo técnico fundamentado que contemple: a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, no exercício em
que deva entrar em vigor e em pelo menos nos cinco subsequentes e também simulações que demonstrem o impacto das
despesas, acompanhados das premissas e metodologia de cálculo utilizados.
Em suma, pretende-se com a realização deste trabalho que sejam demonstrados os diversos ganhos sociais e
também os valores que eventualmente precisarão ser investidos por parte do Tesouro.
Diante do exposto e dando prosseguimento a um melhor planejamento orçamentário, em 2015 foi realizado
ajuste no PPA 2016-2019, bem como no Orçamento anual com vistas a alterar os objetivos específicos e metas definidos no
PPA anterior, e consequentemente buscou-se a devida adequação do orçamento, tendo por parâmetro as reais necessidades
da Autarquia.
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21.3. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - UO: 32.203

A Lei Complementar n° 769/2008, de 30 de junho de 2008, normatizou os preceitos das Emendas
Constitucionais n° 20/1998, n° 41/2003 e n° 47/2005 no ordenamento jurídico do Distrito Federal e reorganizou a unificação do
Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
Por meio da supramencionada Lei foi instituído o Órgão Gestor Único do Regime Próprio de Previdência sob a
denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, Autarquia de Regime Especial,
composta de um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal, órgãos internos que deliberam as
linhas gerais da administração sujeitos à fiscalização e supervisão de órgãos reguladores.
Em cumprimento ao que estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar Distrital n° 769, de
30 de junho de 2008, este relatório tem por objetivo:
– Apresentar o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal como a ação do Estado para
proteger, atender e garantir aos seus servidores contra os riscos laborais.
– Elencar as principais políticas previdenciárias desenvolvidas pelo seu órgão gestor o Instituto de Previdência
dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, representadas pela gestão de benefícios, gestão de ativos e componentes
atuariais.
– Demonstrar o panorama da gestão do IPREV/DF, no exercício de 2013, e as ações empreendidas pela
Administração do Instituto de acordo com as políticas orçamentárias traçadas no Planejamento Governamental do Distrito
Federal.
– Evidenciar informações qualitativas e quantitativas sobre as principais atividades desenvolvidas pelas
diversas frentes de trabalho e os fatores determinantes que afetaram e/ou impactaram o alcance das suas metas.
– Fundamentar as ações gerenciais empreendidas frente aos desafios apresentados pela conjuntura
econômica brasileira, base normativa existente, especificidades da gestão pública, no Distrito Federal e pela necessidade de
efetivar controles e mitigação dos riscos previdenciários.
Por intermédio do Decreto nº 33.475, de 03 de janeiro de 2012, publicado no dia 04 de janeiro de 2012, o
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, entidade da administração indireta, como autarquia de
regime especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria de
Estado de Administração Pública do Distrito Federal, teve sua estrutura aprovada por meio do decreto n° 32.716, de 1º de
janeiro de 2011, para execução de suas atividades.
Base Legal
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98; Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/03; Emenda Constitucional nº
47, de 05/07/05; Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98; Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003; Lei nº 10.887, de 18 de junho
de 2004, atualizada até 19/07/2012; Portaria do MPS nº 154/155, de 15/05/08; Portaria do MPS nº 204, de 10/07/08;Portaria do
MPS nº 402, de 10/12/2008; Portaria do MPS nº 403, de 10/12/2008; Portaria do MPS nº 519 de 24/08/2011; Portaria do MPS
nº 440, de 09.10.2013; Portaria do MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2011; Lei Complementar nº. 769, de 30/06/2008; Lei
Complementar nº 790, de 05/09/2008; Lei Complementar nº 818, de 18/11/2009; Lei Complementar nº 840, de 26/12/2011; Lei
Complementar nº 899, de 30/09/2015; e Resolução BACEN Nº 3.922, de 25/11/2010 e atualizações.
Identidade Institucional do IPREV/DF
O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF é o gestor único do Regime Próprio de
Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, regime que constitui a visão, as políticas e a ação do Distrito Federal, com o
objetivo de proteger e atender os seus servidores públicos de cargo efetivo, contra os riscos existentes na relação de trabalho,
provendo a principal garantia dos servidores, contra os riscos laborais, sendo os mais importantes: a proteção na idade
avançada, doenças, acidentes de trabalho, invalidez e no caso de morte, protegendo os seus dependentes.
Missão:“Garantir os benefícios previdenciários dos servidores efetivos e seus dependentes com qualidade e
eficiência visando um futuro sustentável para o Distrito Federal”.
Visão:“Ser reconhecido pela excelência no atendimento ao beneficiário e na gestão do sistema previdenciário”.
Valores: caráter contributivo, solidário, democrático, eficiente e transparente da gestão, autonomia
administrativa e financeira frente ao Ente, preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e proibição de benefícios sem a
correspondente fonte de custeio.
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Objetivos da Gestão
– gerir os benefícios previdenciários oriundos de aposentadorias e pensões dos segurados e dependentes
pela cobertura dos eventos a que estão sujeitos na relação de trabalho, tais como: meios de subsistência nos eventos de
invalidez, acidente em serviço, idade avançada, reclusão, morte e proteção à família;
– gerir dos ativos financeiros originários das contribuições e demais receitas previdenciárias, visando
rentabilizar esses ativos por meio de aplicações no mercado financeiro, em conformidade com as normas legais e específicas,
tendo como finalidade o cumprimento de suas obrigações previdenciárias;
– gerir o custeio da previdência dos servidores distritais, mediante contribuições do Governo do Distrito
Federal e dos servidores ativos, aposentados e pensionistas;
– compatibilizar a viabilidade e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, seguindo padrões técnicos,
profissionais e socialmente justos.
A estrutura administrativa do IPREV foi alterada conforme Decreto nº 36.341 de 29/01/2015, publicado no Suplemento do DODF de
29/01/2015, página 25.
Com a publicação do Decreto nº 36.825, de 22/10/2015, republicado no Suplemento–A do DODF nº 205 de
23/10/2015, artigo 4º, o Instituto passa a ser vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja
denominação foi mantida.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

-

-

-

-

15

-

10

-

25

Órgãos do GDF

3

-

4

-

7

Órgãos Estaduais

1

-

-

-

1

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

6

-

17

26

Terceirizados (FUNAP)

-

1

-

-

1

19

7

14

17

57

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)

Requisitados

Outros

Atividade-Fim

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

-

-

-

-

-

19

7

14

17

57

Obs.: Dados de 31/12/2015. Fonte: COAD/DIFAD/IPREV-DF

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
6195 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO
CAPITALIZADO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL
6196 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO
FEDERAL
6197 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO
CAPITALIZADO-CLDF-DISTRITO FEDERAL
6198 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO
CAPITALIZADO-TCDF-DISTRITO FEDERAL
6199 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-SAÚDEDISTRITO FEDERAL
6200 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EDUCAÇÃODISTRITO FEDERAL
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL
9728 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
9729 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF-DISTRITO
FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL
0

DESPESA AUTORIZADA
347.675

EMPENHADO
2.018

LIQUIDADO
2.018

0

5.000

0

0

0

336.675

2.018

2.018

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.441.139.425

1.327.649.453

1.327.613.830

0

317.577.371

306.706.394

306.670.770

0

10.763.472

6.000.517

6.000.517
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AÇÃO/SUBTÍTULO
9730 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-INATIVOS
E
PENSIONISTAS
FUNDO
CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL
9731 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-FUNDO CAPITALIZADO - CLDF- PLANO PILOTO
9732 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-FUNDO CAPITALIZADO - TCDF- PLANO PILOTO
9733 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO PODER
EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
9734 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO PODER
EXECUTIVO - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL
9735 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA
LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
9736 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA
LEGISLATIVA - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL
9737 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL
DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
9738 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL
DE CONTAS - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL
9739 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
9740 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-FUNDO
CAPITALIZADO
SAÚDE-DISTRITO
FEDERAL
9741 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-FUNDO
FINANCEIRO
EDUCAÇÃO-DISTRITO
FEDERAL
9742 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL-FUNDO CAPITALIZADO EDUCAÇÃO-DISTRITO
FEDERAL
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO
9564 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO DF- PLANO PILOTO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7212
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES
E
RESTITUIÇÕES-INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL
7213
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES
E
RESTITUIÇÕES-FUNDO
CAPITALIZADO-CLDF-DISTRITO
FEDERAL
7214
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES
E
RESTITUIÇÕES-FUNDO
CAPITALIZADO-TCDF-DISTRITO
FEDERAL
7215
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES
E
RESTITUIÇÕES-FUNDO
CAPITALIZADO-EXECUTIVODISTRITO FEDERAL
9097 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
0004 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 0001
Fonte: QDD – SIGGO e SAG – COFIN/DIFAD/IPREV-DF

DOTAÇÃO INICIAL
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DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
LIQUIDADO

0

1.178.564

925.299

925.299

0

21.000

0

0

0

21.000

0

0

0

150.000

0

0

0

150.000

0

0

0

292.197

292.197

292.197

0

150.000

0

0

0

56.321

56.321

56.321

0

750.000

0

0

0

493.874.423

399.182.671

399.182.671

0

114.848

0

0

0

615.958.666

614.486.055

614.486.055

0

81.563

0

0

0

9.201.825

7.618.165

3.618.165

0
0

9.201.825
344.703

7.618.165
31.276

3.618.165
31.276

0

333.703

31.276

31.276

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0
0

0
1.451.033.628

0
1.335.300.912

0
1.331.265.289

A ação 9001 – Execução de Sentenças Judiciais – IPREV-DF, subtítulo 6170 e 6196, alocou despesas relativas
a decisões judiciais transitadas em julgado, proveniente de revisão de aposentadoria, auxílio reclusão e recálculo de diferença
do índice de reajuste da pensão civil, integrantes do Orçamento de Seguridade Social, as quais foram objeto do programa
"Operações Especiais", e classificadas na Função “28 - Encargos Especiais”, na subfunção "846 - Outros Encargos Especiais"
no montante de R$ 65.342,00 (sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais).
As despesas com pagamentos de tributos e contribuições sociais (PASEP) foram empenhadas na ação 9033
(FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO), subtítulo 9552 e 9564, no montante de R$ 54.180.481,00
(cinquenta e quatro milhões cento e oitenta mil e quatrocentos e oitenta e um reias), no período de janeiro a dezembro de 2015.
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No tocante à ação 9004 (Encargos Previdenciários do Distrito Federal), foram apropriadas e pagas, as despesas
com pessoal: inativos civis e militares reformados; pensionistas civis e militares, pensões concedidas por lei específica ou por
sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores, em cumprimento ao Art.37 da Lei nº 4.320/64, totalizando no período
de janeiro a dezembro de 2015 o montante de R$ 5.717.467.618,00 (cinco bilhões, setecentos e dezessete milhões,
quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e dezoito reis).

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

2426 - REINTEGRA CIDADÃO

0

0

0

0

8527 - REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SERVIDORES DO DF - IPREV- PLANO PILOTO

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 6222

0

0

0

0

Fonte: QDD – SIGGO e SAG – COFIN/DIFAD/IPREV-DF

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUT. E SERV. AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA

EMPENHADO

LIQUIDADO

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0

486.000

476.000

250.000

5207 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO

0

486.000

476.000

250.000

7325 - REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO
TÉCNICA

0

0

0

0

0004 - REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO
TÉCNICA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DF-DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

0

1.452.388

506.932

506.932

8929 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO

DE
0

1.452.388

506.932

506.932

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

0

339.650

328.219

328.219

9731 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DFPLANO PILOTO

0

32.613

21.756

21.756

9732 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08DISTRITO FEDERAL

0

307.037

306.463

306.463

9733 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXILIO
FUNERAL-IPREV/DF-FUNDO CAPITALIZADO-LC 840/2011DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0

105.530

12.500

5.700

8747 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONALINSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF- PLANO PILOTO

0

105.530

12.500

5.700

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS

0

103.083

102.827

84.392

0
0

103.083
2.486.651

102.827
1.426.478

84.392
1.175.243

9810 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DF- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003
Fonte: QDD – SIGGO e SAG – COFIN/DIFAD/IPREV-DF

Na ação 8746 e 8929 – Administração de Pessoal Instituto de Previdência dos Servidores do DF – Plano Piloto:
apropriam-se os gastos com remuneração do pessoal ativo e encargos sociais. A folha de pagamento dos servidores é
elaborada, mensalmente, mediante alimentação dos dados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, pela
Unidade Administrativa, sob a coordenação da Secretaria de Administração Pública – SEAP e, nesta ação, foram apropriados e
pagos o montante de R$ 2.624.224,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil cento e duzentos e vinte e quatro reais )
no período de janeiro a dezembro de 2015.
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Ação 8504 – Concessão de Benefícios a Servidores – subtítulo 9581 e 9731: foram alocadas despesas
referentes ao auxílio transporte, auxílio alimentação, no montante de R$ 127.147,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e cento e
quarenta e sete reais); e no subtítulo 9582 e 9732– Concessão de Benefícios a Servidores – Instituto de Previdência dos
Servidores do DF – Plano Piloto, o montante de R$ 3.296.257,00 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, duzentos e
cinquenta e sete reais), equivalente a 482 auxílios concedidos até 31.12.2015, referentes ao auxílio funeral devido às famílias
dos servidores efetivos aposentados, em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou provento conforme preceitua
o Artigo 97 da Lei Complementar Nº 840/2011 e o montante de R$ 9.572,58 (nove mil quinhentos e setenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento de Auxilio Reclusão de acordo com o Artigo 34 da Lei Complementar Nº
769/2008.
Em relação à ação 8517 – Manutenção dos Serviços Administrativos – subtítulo 9660-9810 (manutenção dos
serviços administrativos – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) foi apropriado e pago o montante de R$
1.144.146,00 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil e cento e quarenta e seis reais), referentes a despesas administrativas,
tais como: aluguel de imóvel, condomínio, telefonia, taxas e impostos, concessão de diárias, pagamento de serviços prestados
por terceiros, aquisição de material de consumo, exceto aquelas que são próprias das ações de transporte, recursos humanos e
informática.
a) Despesas Orçamentárias com Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas
Contemplam os dispêndios com folha de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios do
Regime Financeiro do Poder Executivo, Legislativo e pagamentos de gratificações aos militares distribuídos a seguir:
Tabela 7 – Despesas Orçamentárias – Pagamentos e Inativos e Pensionistas
Planos
Categoria

Financeiro
Aposentadorias e
Reformas

Totais
Capitalizado

Pensões

Aposentadorias e
Reformas

Pensões

Financeiro

Capitalizado

Aposentadorias e
Reformas

Pensões

GDF

1.116.424.543

415.797.047

3.294.877

1.553.802

1.119.719.420

417.350.849

SES

1.428.057.735

131.088.485

0

0

1.428.057.735

131.088.485

SEE

2.245.911.565

16.073.587

0

0

2.245.911.565

16.073.587

EXECUTIVO

4.790.393.843

562.959.119

3.294.877

1.553.802

4.793.688.721

564.512.921

TCDF

108.029.483

25.376.000

0

0

108.029.483

25.376.000

CLDF

43.186.028

3.632.595

0

0

43.186.028

3.632.595

151.215.511

29.008.595

0

0

151.215.511

29.008.595

29.584.687

4.502.357

0

0

29.584.687

4.502.357

29.584.687

4.502.357

0

0

29.584.687

4.502.357

3.294.877

1.553.802

4.974.488.919

598.023.872

LEGISLATIVO
PMDF / CBMDF
MILITAR
TOTAL GERAL

4.971.194.041
596.470.070
Fonte: SIGGO – Lista Nota de Empenho por Credor
Base de dados: Levantamento 31.12.2015 – COOFIN/DIFAD/IPREV-DF

Gráfico 1 – Comparativo Despesas Orçamentárias – Pagamentos e Inativos e Pensionistas

Distribuição das Despesas
3%

1%
EXECUTIVO
LEGISLATIVO
96%

MILITAR

Fonte: SIGGO – Lista Nota de Empenho por Credor
Base de dados: Levantamento 31.12.2015 – COOFIN/DIFAD/IPREV-DF

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1401

Relatório Anual de Atividades 2015 – INAS/DF

b) Execução da Despesa Orçamentária por Categoria de Gastos
As despesas correntes do IPREV/DF registram os gastos com pessoal do Instituto, material de consumo,
serviços de terceiros, gastos com folha de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios do regime financeiro do
Poder Executivo e Legislativo, pagamentos de gratificações aos militares e do regime previdenciário do órgão gestor, enquanto
que as despesas de capital registram os gastos com aquisição de bens.
Tabela 8 – Despesas Orçamentárias – Por Categoria de Gastos
Categoria da Despesa

Autorizada

Pessoal e Encargos Sociais

Executada

%

5.862.730.650

4.804.159.090

81,94%

57.242.439

55.085.476

96,23%

0

0

00,00%

637.643.160

0

00,00%

Totais
6.557.616.249
Fonte: SIGGO – Consulta Execução Orçamentária por Categoria
Base de dados: Levantamento 31.12.2015 – COOFIN/DIFAD/IPREV-DF

4.859.244.566

74,10%

Despesas Correntes
Investimentos
Reserva de Contingência

c) Realização da Receita
Receitas Orçamentárias: Neste quadro temos as receitas previdenciárias provenientes da Contribuição de
Pessoal Civil e Militar (Ativos, Inativos e Pensionistas), repasses decorrentes da Compensação Previdenciária entre Regimes
(RGPS e RPPS) - COMPREV, Contribuições Patronais, Receitas de Valores Mobiliários, Serviços Administrativos, Indenizações
e Restituições, Multas e Juros de Mora das Contribuições e as decorrentes de Repasses do Tesouro para o Fundo Financeiro.
Tabela 9– Detalhamento das Receitas
Detalhamento
Receita
Correntes

Prevista
Financeiro

Realizada

Capitalizado

Financeiro

Capitalizado

Financeiro

Capitalizado

1.686.853.049

162.530.000

1.550.998.825

587.255.468

92%

361%

5.078.000

162.530.000

9.102.067

386.440.291

179%

238%

183.359.055

0

181.049.647

0

99%

0%

1.246.814.940

287.317.512

1.219.894.303

588.498.917

98%

205%

0

0

0

984

0%

0%

1.455.036.333

0

1.929.955.403

0

133%

0%

TOTAIS
4.577.141.377
612.377.512
4.891.000.245
Fonte: SIGGO – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Base de dados: Levantamento 31.12.2015 – COOFIN/DIFAD/IPREV-DF

1.562.195.659

107%

255%

Patrimonial
Outras Receitas
Correntes
Receitas IntraOrçamentárias
Correntes
Outras Receitas IntraOrçamentárias
Correntes
Repasse

a) d)Atividades Administrativas
As atividades administrativas coordenadas pela Diretoria de Finanças e Administração, que além do controle e
execução das atividades financeiras, contábeis e de planejamento executadas acima, têm como finalidade dar suporte às
atividades-fim do Instituto, que realizou diversas intervenções buscando a melhoria das ações desenvolvidas, bem como o
atendimento a algumas demandas internas do Instituto.
Uma das ações que melhor traduzem o suporte às atividades finalísticas do IPREV, foi a que resultou na
implantação do Manual de Procedimentos Administrativos do Instituto, além da padronização dos procedimentos
administrativos. Preparado em conjunto com a assessoria jurídica, este manual procurou: sistematizar o procedimento
administrativo, a adoção de padrões, a constituição de relatórios e a prática procedimental, para a realização das atividades
administrativas de contratação, registro e efetivação das atividades internas do IPREV/DF.
A Coordenação Administrativa atua diretamente no sentido de proporcionar a todas as diretorias, em específico
nas atividades finalísticas do Instituto, meios para que suas atividades sejam exercidas de forma efetiva, oferecendo subsídios
nas áreas de pessoal, logística, informática, material, patrimonial, contratos e convênios. Neste ano de 2014, a Coordenação
teve ações importantes para o IPREVF/DF, conforme abaixo:
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a) Nova Sede: A partir do ano de 2014 o IPREV/DF, pois após um grande esforço, concluiu a locação e a
mudança para uma nova sede, com elaboração de projetos para melhor acomodação física e lógica do Instituto;
b) Almoxarifado: Cadastramento dos servidores no SIGMAnet, disponibilizando às diversas áreas solicitar
diretamente a requisição de material à Gerência de Material, Patrimônio, Contratos e Convênios. Elaboração de planilha única
de demanda de material de expediente adequando-as aos gastos em 2015. Efetivação das aquisições, por meio do plano de
suprimentos da SULIC/SEPLAN e aquisição direta pelo próprio Instituto;
c) Mobiliário: Adequação do processo de aquisição de mobiliário do IPREV/DF na mudança para nova sede.
Foram adotadas medidas para obter cessão de mobiliário que permita ao Instituto adequar-se às necessidades de pessoal e à
nova estrutura. As tratativas com o Banco do Brasil foram concluídas, o que propiciou ao IPREV/DF a cessão de mobiliário
adequado e que atende às necessidades existentes;
d) Telefonia Móvel: Manutenção do processo de contratação da empresa para fornecimento de serviço de
telefonia móvel para o IPREV/DF;
e) Telefonia Fixa: O IPREV/DF dispõe de apenas 11 linhas de telefonia fixa, que não possibilitam integração
em um PABX, essas linhas foram cedidas emergencialmente pela Casa Civil. O Instituto iniciou um processo para aquisição de
linhas e de uma central de PABX, que permitirá integrar o atendimento, de acordo com a necessidade dos setores;
f) Logística: O controle da movimentação dos veículos lotados no IPREV/DF foi adequado para o pleno
controle, tanto das viagens realizadas, dos horários praticados e do combustível e quilometragem percorrida;
g) Informática: O IPREV/DF não possui sistemas próprios, nem dispõe de sistemas administrados
internamente. A gerência da área supre a necessidade de operação para os equipamentos instalados, organiza e mantém a
rede disponibilizada pela SEAP, e gerencia os sistemas e soluções de TI, no âmbito do governo do GDF e dos convênios com o
MPS. Foram adquiridos equipamentos para adequar a necessidade da rede do IPREV ao uso de banda larga por fibra óptica,
melhorando significativamente a conexão, ficando mais moderna, confiável e rápida;
h) Suporte à Governança: Foi inicializado a implantação de plataforma DevInfo que possibilitará ao IPREV/DF
implantar a área de Governança e Compliance da Unidade, além de ganhar agilidade na tomada de decisões e
acompanhamento das atividades e ações em andamento;
i) Contratos: No exercício de 2015 foram firmados novos contratos, bem como estabelecido um maior
acompanhamento dos já existentes, resultando num redimensionamento das necessidades e buscando economicidade para o
erário. Como exemplo, podemos citar: o contrato de impressão (locação de impressoras), que proporcionou além de economia
um acréscimo de maquinário disponibilizado nas novas instalações; o contrato de publicidade e propaganda, possibilitando
adequar a comunicação social do Instituto com a contratação de empresa especializada; a locação de nova sede do IPREV,
com as melhorias já mencionadas e o contrato de passagens aéreas, adequando e ajustando às necessidades do Instituto;
j) Gestão de Pessoas: Visando manter de forma fidedigna os registros funcionais dos servidores do Instituto
de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e a adequada verificação da folha de pagamento do Instituto, a gerência de
pessoal estruturou o registro, no sistema SIGRH e nos assentamentos funcionais de cada servidor, todas as ocorrências na
vida funcional dos servidores do Instituto. Adequou a capacidade do Instituto com a busca de estagiários e a alocação dos
jovens do programa Jovem Candango. No início do primeiro semestre foram executados com sucesso os trabalhos de
conferência e transmissão da DIRF e RAIS. Não houve nenhuma impropriedade na DIRF deste Instituto (empresa 037), não
gerando, até a presente data, nenhuma retificação junto a Receita Federal do Brasil.
Relativamente às folhas de pagamento dos servidores ativos e conselheiros, foram desenvolvidas atividades
mensais pertinentes à abertura, lançamentos e conferência, ocasionando o pagamento de todas as versões de folha,
processadas dentro do presente exercício financeiro.
A gerência atuou, também, apoiando as iniciativas da área atuarial e de estudos previdenciários, fornecendo
arquivos contendo informações cadastrais e de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, do Poder Executivo
do Distrito Federal, inclusive, com a participação em Grupos de Trabalhos e Comissões.
Informações Previdenciárias
A Lei Complementar n° 769/2008, que criou o IPREV/DF, definiu um marco estratégico para o Distrito Federal,
ao estabelecer que o Instituto congregasse todo o esforço do Ente público (seus poderes, órgãos e fundações) na gestão plena
do processo de concessão, administração, organização e custeio da previdência do DF. Essa diretriz visava unificar, padronizar,
harmonizar, planejar, investir e melhor controlar, a gestão previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal.
O IPREV/DF, atualmente, exerce de forma parcial essas etapas. Com relação à gestão dos recursos
previdenciários, administra a poupança e a aplicação da carteira de investimentos e dos recursos provenientes da
compensação previdenciária, resultante da arrecadação das contribuições totais de servidores e do Ente.
Com relação ao processo de Gestão e concessão de benefícios, o IPREV/DF promove apenas o pagamento
das folhas de aposentados e pensionistas, uma vez que o cadastro, a elaboração e a manutenção da folha de pagamento, está
sob a responsabilidade dos RH’s – Departamento de Recursos Humanos dos Órgão de Origem dos servidores, portanto, cada
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Unidade vinculada ao Governo do DF que compõe o RPPS, é quem promove a concessão, manutenção e atualização dos
benefícios de aposentadoria e pensão.
Comparando o cumprimento legal da Lei Complementar nº 769/2008 com as atividades realizadas em efetivo
pelo IPREV/DF temos uma inconsistência muito grande. De um modo geral, as folhas de aposentadorias e pensões dos
servidores da Educação e Saúde correspondem por mais de 71% do montante da folha de benefícios previdenciários e do total
de servidores inativos do DF e dos seus dependentes, que em outubro de 2014, somavam 49.354 sendo que na Saúde e na
Educação temos 34.757, portanto, correspondendo a 70,4% desse total.
Tabela 10 - Distribuição das Folhas de Benefícios Previdenciários do RPPS do DF
Folha IPREV/DF

1.135.082.595,83

28,6%

Folha Saúde

1.075.753.131,15

27,1%

Folha Educação

1.757.848.368,25

44,3%

Folha Previdenciária GDF

3.968.684.095,23

100,0%

Fonte: SIGRH - Pesquisa formulada com base de dados de outubro de 2014.
Elaboração: IPREV/DF - Estudo Atuarial 2014.
OBS: Os dados só poderão ser atualizados quando do fechamento do relatório atuarial de 2015 (serão identificados quando do fechamento da
Prestação de Contas do IPREV/DF – 2015).

O Governo do Distrito Federal possui um contingente de servidores em atividade em cargos efetivos da carreira
pública na ordem de 91.854. Dessa forma, do total de participantes ativos e inativos, e dos seus pensionistas, somam 141.208.
Tabela 11 - Distribuição do universo de participantes do RPPS do DF

Fonte: SIGRH - Pesquisa formulada com base de dados de outubro de 2014.
Elaboração: IPREV/DF - Estudo Atuarial 2014.
OBS: Os dados só poderão ser atualizados quando do fechamento do relatório atuarial de 2015 (serão identificados quando do fechamento da
Prestação de Contas do IPREV/DF – 2015).

Tabela 12 – Distribuição dos tipos de aposentadorias do RPPS do DF

Fonte: SIGRH
- Pesquisa formulada com base de dados de outubro de 2014.
Elaboração: IPREV/DF - Estudo Atuarial 2014.
OBS: Os dados só poderão ser atualizados quando do fechamento do relatório atuarial de 2015 (serão identificados quando do fechamento da
Prestação de Contas do IPREV/DF – 2015).

Gráfico 2 – Valor Médio de Aposentadoria, de acordo com a faixa etária dos Servidores do DF.

Fonte: SIGRH - Pesquisa formulada com base de dados de outubro de 2014.
Elaboração: IPREV/DF - Estudo Atuarial 2014.
OBS: Os dados só poderão ser atualizados quando do fechamento do relatório atuarial de 2015 (serão identificados quando do fechamento da
Prestação de Contas do IPREV/DF – 2015).
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Para efetivar a sua missão, o IPREV/DF propôs ao Conselho de Administração- CONAD a constituição de uma
taxa de administração que lhe permita instituir fonte de custeio própria para a adequada operação e manutenção das atividades
do Instituto. O custeio para as atividades previdenciárias de forma adequada à autonomia orçamentária, administrativa e
financeira do Instituto e que lhe permite empreender na consolidação da sua missão. Desde outubro de 2013, o projeto enviado
como minuta de alteração da Lei Complementar nº 769/2008 trouxe adequações mínimas, que ajustam à Lei vigente as
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 840/2011 e ajustou os tópicos de governança, da taxa de administração, das
aposentadorias especiais, das contribuições dos militares entre outros itens, Muito embora esse tema tenha sido amplamente
discutido e apresentado em diversas reuniões do CONAD, não houve uma deliberação definitiva por parte do Conselho.
O IPREV/DF administra dois fundos previdenciários: o Fundo Financeiro (responsável pelos servidores
admitidos, por concurso público, até 31/12/2006) e o Fundo Capitalizado (responsável pelos servidores que ingressaram no
serviço público, após 01/01/2007).
Gráfico 3 – Distribuição dos Servidores Aposentados do DF – por anos de aposentadoria

Elaboração: IPREV/DF – Assessoria Atuarial - Estudo Atuarial 2014.

a) Atividades Previdenciárias
Uma particularidade do Órgão Gestor –IPREV é que diante da sua estrutura de pessoal e física, não foi possível
até a presente momento, exercer de forma efetiva as suas funções de Órgão Gestor Único de Previdência, pois, para o grupo
do fundo financeiro, dos servidores admitidos ate 31/12/06, cadastro e elaboração da folha de pagamento continua nos RH’s –
Departamento de Recursos Humanos dos Órgão de Origem, ficando o IPREV-DF responsável pelo pagamento das referidas
folhas.
O IPREV recebe as contribuições dos Órgãos de todas as Secretarias, Autarquias e Fundações, Câmara
Legislativa e Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como as contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas
da Segurança (Policia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), os quais são utilizados para pagamento
das folhas.
b) Folha de Pagamento
Responsável pela gestão da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas, a Diretoria de Previdência
conta com duas Gerencias, uma responsável pelo Acompanhamento da Folhas de Pagamento Fundo Financeiro (servidores
admitidos antes de 31/12/2006), que por sua peculiaridade e devido a Decisão nº 06 do Tribunal de Contas, têm suas rotinas de
folha executadas pelas secretarias/órgãos, não tendo no momento, gerente nomeado para desempenhar as atividades de
suporte e gestão junto aos devidos órgãos. Essa folha está composta hoje com 9102 (nove mil, cento e dois) aposentados e
6.159 (seis mil, cento e cinquenta e nove) pensionistas.
Tabela 13 - Aposentados Grupo Financeiro - Tesouro
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15

Vl. Bruto
R$ 83.095.576,49
R$ 90.677.016,66
R$ 90.241.425,77
R$ 91.723.177,94
R$ 93.215.477,42

Diferença
0
R$ 7.581.440,17
-R$ 435.590,89
R$ 1.481.752,17
R$ 1.492.299,48

Percentual
0%
9,12%
-0,48%
1,64%
1,63%

Quant.
8790
8779
8810
8872
8938

Diferença
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
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Mês Folha
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
TOTAIS

Vl. Bruto
R$ 94.547.159,39
R$ 94.324.737,15
R$ 95.953.493,70
R$ 96.935.770,30
R$ 96.195.281,20
R$ 96.131.951,91
R$ 95.810.583,41
R$ 96.769.735,27
Total
R$ 1.215.621.386,61

Diferença
R$ 1.331.681,97
-R$ 222.422,24
R$ 1.628.756,55
R$ 982.276,60
-R$ 740.489,10
-R$ 63.329,29
-R$ 321.368,50
R$ 959.151,86
Média
R$ 1.139.513,23

Percentual
1,43%
-0,24%
1,73%
1,02%
-0,76%
-0,07%
-0,33%
1,00%
Média Percentual
1,31%

Relatório Anual de Atividades 2015 – INAS/DF
Quant.
Diferença
9012
mai/15
9088
jun/15
9116
jul/15
9119
ago/15
9117
set/15
9117
out/15
9108
nov/15
9102
dez/15
Aumento
Anual
3,55%
312
Mensal
0,30%

Gráfico 4 – Evolução da Folha Mensal de Pagamento/Aposentadoria – Fundo Financeiro 2015

Título do Eixo

Evolução Valor Bruto - Aposentados Grupo Financeiro (Tesouro)
R$ 100000000,000
R$ 95000000,000
R$ 90000000,000
R$ 85000000,000

Evolução da Quantidade de Aposentados - Grupo Financeiro (Tesouro)

8779 8810

8872

8938

9.012

9.088 9.116 9.119 9.117 9.117 9.108 9102

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Tabela 14 - Pensionistas Grupo Financeiro - Tesouro
Mês Folha

Vl. Bruto

Diferença

Percentual

Quant.

Diferença

dez/14

R$ 30.626.467,77

0

0%

6078

0

jan/15

R$ 33.867.746,34

R$ 3.241.278,57

10,58%

6080

2

fev/15

R$ 33.904.714,03

R$ 36.967,69

0,11%

6090

10

mar/15

R$ 34.130.549,20

R$ 225.835,17

0,67%

6093

3

abr/15

R$ 34.275.721,88

R$ 145.172,68

0,43%

6108

15

mai/15

R$ 34.692.476,11

R$ 416.754,23

1,22%

6104

-4

jun/15

R$ 35.001.001,96

R$ 308.525,85

0,89%

6107

3

jul/15

R$ 34.779.158,63

-R$ 221.843,33

-0,63%

6118

11

ago/15

R$ 35.085.553,25

R$ 306.394,62

0,88%

6122

4

set/15

R$ 35.432.637,70

R$ 347.084,45

0,99%

6130

8

out/15

R$ 35.222.695,79

-R$ 209.941,91

-0,59%

6144

14

nov/15

R$ 35.569.706,86

R$ 347.011,07

0,99%

6157

13

dez/15

R$ 35.532.417,50

-R$ 37.289,36

-0,10%

6159

2

Total

Média

Média Percentual

Aumento

Anual

1,33%

R$ 448.120.847,02

R$ 408.829,14

1,28%

81

Mensal

0,11%

TOTAIS

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro
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Gráfico 5 – Evolução da Folha Mensal de Pagamento/Pensões – Fundo Financeiro 2015

Evolução Valor Bruto - Pensionistas Grupo Financeiro
(Tesouro)
R$ 36000000,000
R$ 34000000,000
R$ 32000000,000

6080

Evolução da Quantidade de Pensionistas - Grupo Financeiro (Tesouro)
6.144 6.157 6159
6.118 6.122 6.130
6108
6.107
6.104
6090 6093

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

A Gerência de Acompanhamento da Folha de Pagamento do Fundo Previdenciário efetua o mesmo controle
para os benefícios de aposentadoria e pensão, dos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de
2007. Nesse fundo, por se tratar de benefícios recentes, ainda é pequeno o número de beneficiários, mas existe a necessidade
de se estabelecer um processo eficiente, com vistas a uma efetiva segregação dos beneficiários e das obrigações pagas.
A gestão e o acompanhamento do Fundo Previdenciário é fundamental para garantir as obrigações futuras dos
próximos 85 anos. Os dados de acompanhamento e o monitoramento sistemático da referida folha visa promover medidas de
apuração e convalidação para ratificação dos benefícios concedidos.
A Gerencia de Acompanhamento da Folha de Pagamento do Fundo Previdenciário conta com um gerente que
atua na gestão, controle e análise da folha, com suporte junto às secretarias e órgãos, absorvendo atualmente 73 (setenta e
três) aposentados e 40 (quarenta) pensionistas.
Abaixo descreveremos a evolução da folha em 2015:
Tabela 15 - Aposentados Grupo Previdenciário - Tesouro
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

Vl. Bruto

Diferença

R$ 187.045,35
0
R$ 221.423,36
R$ 34.378,01
R$ 246.147,97
R$ 24.724,61
R$ 234.644,75
-R$ 11.503,22
R$ 245.941,28
R$ 11.296,53
R$ 259.825,49
R$ 13.884,21
R$ 259.899,11
R$ 73,62
R$ 274.533,08
R$ 14.633,97
R$ 325.638,18
R$ 51.105,10
R$ 309.010,55
-R$ 16.627,63
R$ 301.170,47
-R$ 7.840,08
R$ 309.752,88
R$ 8.582,41
R$ 324.120,20
R$ 14.367,32
Total
Média
TOTAIS
R$ 3.499.152,67
R$ 11.422,90
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Capitalizado

Percentual

Quant.

Diferença

0%
18,38%
11,17%
-4,67%
4,81%
5,65%
0,03%
5,63%
18,62%
-5,11%
-2,54%
2,85%
4,64%
Média Percentual
4,95%

50
51
50
53
54
61
62
63
68
71
71
73
73
Aumento
23

0
1
-1
3
1
7
1
1
5
3
0
2
0
Anual
Mensal

46,00%
3,83%
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Gráfico 6 – Evolução do número de Aposentadorias – Fundo Previdenciário 2015
Evolução Valor Bruto - Aposentados Grupo Previdenciário (Tesouro)
R$ 500000,000
R$ ,000
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
Evolução da Quantidade de Aposentados - Grupo Previdenciário (Tesouro)
51

50

61

54

53

62

68

63

71

73

71

73

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Previdenciário

Tabela 16 - Pensionistas Grupo Previdenciário - Tesouro
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

Vl. Bruto
Diferença
R$ 89.768,23
0
R$ 112.630,86
R$ 22.862,63
R$ 107.494,04
-R$ 5.136,82
R$ 99.799,50
-R$ 7.694,54
R$ 102.617,22
R$ 2.817,72
R$ 105.616,89
R$ 2.999,67
R$ 111.369,09
R$ 5.752,20
R$ 162.128,89
R$ 50.759,80
R$ 137.138,46
-R$ 24.990,43
R$ 180.359,67
R$ 43.221,21
R$ 153.010,07
-R$ 27.349,60
R$ 141.868,06
-R$ 11.142,01
R$ 147.935,98
R$ 6.067,92
Total
Média
TOTAIS
R$ 1.651.736,96
R$ 4.847,31
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Previdenciário

Percentual
0%
25,47%
-4,56%
-7,16%
2,82%
2,92%
5,45%
45,58%
-15,41%
31,52%
-15,16%
-7,28%
4,28%
Média Percentual
5,70%

Quant.
30
30
30
30
30
32
35
39
40
40
40
40
40
Aumento
10

Diferença
0
0
0
0
0
2
3
4
1
0
0
0
0
Anual
Mensal

33,33%
2,78%

Gráfico 7 – Evolução do Número de Pensões – Fundo Previdenciário 2015

Evolução Valor Bruto - Pensionistas Grupo Previdenciário (Tesouro)
R$ 200000,000
R$ 100000,000
R$ ,000
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15

Evolução da Quantidade de Pensionistas - Grupo Previdenciário (Tesouro)
30

30

30

30

32

35

39

40

40

40

40

40

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro
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A partir do exercício de 2015 o IPREV passou a realizar o pagamento de forma efetiva dos benefícios
previdenciários das Secretarias de Estado de Educação e Saúde, que até outubro de 2014 era de responsabilidade dos
referidos órgãos.
Tabela 17 - Aposentados Grupo Financeiro - Educação (Grupo 60)
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

Vl. Bruto
R$ 156.633.854,12
R$ 167.445.749,16
R$ 166.252.242,38
R$ 189.186.065,13
R$ 175.335.883,00
R$ 176.090.938,29
R$ 176.914.873,94
R$ 178.620.844,47
R$ 179.453.484,98
R$ 180.214.114,90
R$ 181.644.457,90
R$ 181.812.564,52
R$ 181.971.062,65
Total

Diferença
0
R$ 10.811.895,04
-R$ 1.193.506,78
R$ 22.933.822,75
-R$ 13.850.182,13
R$ 755.055,29
R$ 823.935,65
R$ 1.705.970,53
R$ 832.640,51
R$ 760.629,92
R$ 1.430.343,00
R$ 168.106,62
R$ 158.498,13
Média

TOTAIS
R$ 2.291.576.135,44
R$ 2.111.434,04
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Percentual
0%
6,90%
-0,71%
13,79%
-7,32%
0,43%
0,47%
0,96%
0,47%
0,42%
0,79%
0,09%
0,09%
Média
Percentual
1,37%

Quant.
20.499
20.472
20.451
20.647
20.694
20.877
20.957
21.094
21.236
21.334
21.440
21.515
21.496
Aumento

Diferença
0
-27
-21
196
47
183
80
137
142
98
106
75
-19
Anual

4,86%

997

Mensal

0,41%

Gráfico 8 – Evolução do Número de Aposentadorias – Educação 2015
Evolução Folha de Aposentados - Grupo Financeiro - Educação
R$ 200000000,000
R$ 150000000,000
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
Evolução da Quantidade de Aposentados - Grupo Financeiro - Educação
20.472 20.451 20.647 20.694 20.877

20.957 21.094 21.236 21.334

21.440 21.515 21.496

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Tabela 18 - Pensionistas Grupo Financeiro - Educação (Grupo 65)
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

Vl. Bruto
Diferença
R$ 11.370.113,97
0
R$ 12.073.106,44
R$ 702.992,47
R$ 12.158.351,72
R$ 85.245,28
R$ 12.340.193,35
R$ 181.841,63
R$ 12.511.595,14
R$ 171.401,79
R$ 12.600.236,31
R$ 88.641,17
R$ 12.668.179,26
R$ 67.942,95
R$ 12.894.229,54
R$ 226.050,28
R$ 13.100.678,12
R$ 206.448,58
R$ 12.981.093,28
-R$ 119.584,84
R$ 12.738.972,50
-R$ 242.120,78
R$ 13.143.655,10
R$ 404.682,60
R$ 13.278.100,62
R$ 134.445,52
Total
Média
TOTAIS
R$ 163.858.505,35
R$ 158.998,89
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Percentual
0%
6,18%
0,71%
1,50%
1,39%
0,71%
0,54%
1,78%
1,60%
-0,91%
-1,87%
3,18%
1,02%
Média Percentual
1,32%

Quant.
2.822
2.829
2.833
2.841
2.843
2.854
2.854
2.869
2.872
2.880
2.886
2.895
2.904
Aumento
82

Diferença
0
7
4
8
2
11
0
15
3
8
6
9
9
Anual
Mensal

Pensão no mês
18
19
23
14
22
16
21
13
18
15
11
2,91%
0,24%
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Gráfico 9 – Evolução do Número de Pensões – Educação 2015
Evolução Folha de Pensionistas - Grupo Financeiro - Educação
R$ 14000000,000
R$ 12000000,000
R$ 10000000,000

Evolução da Quantidade de Pensionistas - Grupo Financeiro - Educação
2.829 2.833 2.841 2.843 2.854 2.854 2.869 2.872 2.880 2.886 2.895

2.904

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Tabela 19 - Aposentados Grupo Financeiro - Saúde (Grupo 60)
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

Vl. Bruto
R$ 97.666.755,22
R$ 105.796.702,94
R$ 105.870.367,89
R$ 108.808.443,85
R$ 108.384.205,45
R$ 108.972.856,08
R$ 109.101.326,62
R$ 111.384.337,12
R$ 112.406.803,83
R$ 112.698.843,12
R$ 113.535.268,96
R$ 112.893.636,87
R$ 112.615.987,71
Total

TOTAIS
R$ 1.420.135.535,66
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Diferença
0
R$ 8.129.947,72
R$ 73.664,95
R$ 2.938.075,96
-R$ 424.238,40
R$ 588.650,63
R$ 128.470,54
R$ 2.283.010,50
R$ 1.022.466,71
R$ 292.039,29
R$ 836.425,84
-R$ 641.632,09
-R$ 277.649,16
Média
R$ 1.245.769,37

Percentual
0%
8,32%
0,07%
2,78%
-0,39%
0,54%
0,12%
2,09%
0,92%
0,26%
0,74%
-0,57%
-0,25%
Média
Percentual
1,22%

Quant.
10.862
10.853
10.882
10.967
11.019
11.061
11.137
11.317
11.460
11.488
11.506
11.518
11.518
Aumento

Diferença
0
-9
29
85
52
42
76
180
143
28
18
12
0
Anual

656

Mensal

Gráfico 10 – Evolução do Número de Aposentadorias – Saúde 2015
Evolução Folha de Aposentados - Grupo Financeiro - Saúde
R$ 120000000,000
R$ 100000000,000

Evolução da Quantidade de Aposentados - Grupo Financeiro - Saúde
11.46011.48811.50611.51811.518
11.13711.317
10.85310.88210.96711.01911.061

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro
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Tabela 20 - Pensionistas Grupo Financeiro - Saúde (Grupo 65)
Mês Folha
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

Vl. Bruto
R$ 8.670.108,43
R$ 9.767.615,03
R$ 9.626.601,62
R$ 9.941.092,88
R$ 9.905.696,66
R$ 10.096.803,52
R$ 10.020.332,02
R$ 10.073.997,52
R$ 10.177.180,34
R$ 10.313.164,93
R$ 10.258.817,52
R$ 10.590.196,56
R$ 10.529.361,97
Total

Diferença
0
R$ 1.097.506,60
-R$ 141.013,41
R$ 314.491,26
-R$ 35.396,22
R$ 191.106,86
-R$ 76.471,50
R$ 53.665,50
R$ 103.182,82
R$ 135.984,59
-R$ 54.347,41
R$ 331.379,04
-R$ 60.834,59
Média

TOTAIS
R$ 129.970.969,00
R$ 154.937,80
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

Percentual
0%
12,66%
-1,44%
3,27%
-0,36%
1,93%
-0,76%
0,54%
1,02%
1,34%
-0,53%
3,23%
-0,57%
Média
Percentual
1,69%

Quant.
1.844
1.847
1.842
1.864
1.864
1.853
1.862
1.864
1.870
1.882
1.879
1.897
1.903
Aumento

Diferença
0
3
-5
22
0
-11
9
2
6
12
-3
18
6
Anual

3,20%

59

Mensal

0,27%

Gráfico 11 – Evolução do Número de Pensões – Saúde 2015
Evolução Folha de Pensionistas - Grupo Financeiro - Saúde
R$ 11000000,000
R$ 10000000,000
R$ 9000000,000
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15

Evolução da Quantidade de Pensionistas - Grupo Financeiro - Saúde
1.903
1.882 1.879 1.897
1.870
1.864
1.864
1.864
1.862
1.853
1.847 1.842

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Folha do Fundo Financeiro

c) Homologação de Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição
Outra atividade realizada pela Diretoria de Previdência é a homologação das Certidões de Tempo de
Serviço/Contribuição, em atendimento aos ditames legais - Lei Complementar nº 769/2008, em seus Artigos 101 a 103, da
Portaria do MPS nº 154/2008 e da Lei n° 10.887/2004.
A homologação das CTC’s tem por objetivo disponibilizar aos ex-servidores exonerados do Distrito Federal um
documento que lhes permita a averbação do tempo trabalhado e contribuído ao RPPS/DF em outros regimes previdenciários,
para fins de contagem e comprovação de tempo de contribuição.
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Tabela 21 – Homologação de CTC’s – Pelo IPREV/DF – 2015
Mês

Analisadas

Homologadas

Janeiro

24

5

Fevereiro

32

14

Março

28

40

Abril

39

19

Maio

14

12

Junho

22

37

Julho

43

25

Agosto

3

27

Setembro

21

25

Outubro

10

24

Novembro

25

13

Dezembro

41

21

TOTAIS

302

262

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Gráfico 12 – Certidões de Tempo de Contribuição - 2015

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Tabela 22 – Tempo de análise de CTC’s – Pelo IPREV/DF – 2015
Dias Analise

Analisadas

Homologadas

No mesmo dia

46

15,23%

1 A 5 DIAS

69

22,85%

6 A 10 DIAS

116

38,41%

11 A 15 DIAS

56

18,54%

16 A 21 DIAS

8

2,65%

22 A 30 DIAS

4

1,32%

MAIS DE 31 DIAS

3

0,99%

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios
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Gráfico 13 – Evolução da Analise de Certidões

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Destacamos que atualmente temos somente 2 (duas) servidoras que realizam a conferência de TODAS as
certidões do Distrito Federal.
d) Análise e Homologação dos Formulários Obrigatórios de Aposentadoria - FAP
O FAP não se constitui em um instrumento impeditivo ou obstáculo jurídico, uma vez que este documento tem
por objetivo oferecer condições para a realização de um trabalho, de conformidade e eficiência técnica por parte do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal, criando mecanismos para a efetivação do Instituto como órgão Gestor Único da
Previdência do Distrito Federal.
Tabela 23 – FAP’s

Gráfico 14 – FAP’s
139

Recebidos

139

Com Pendências

1

A serem analisados

0

Homologados

138

150
100
50
0

138
1

0

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Tabela 24 – FAP’s Faixa Etária e Sexo
Faixa Etária
Até 60 anos
De 61 a 65 anos
De 66 até 69
70 anos
TOTAL

Quant.
103
27
8
1
139

Sexo
Feminino
Masculino
TOTAL

Quant.
92
47
139

Gráfico 15 – Aposentadorias por idade

150
100
50
0

Até 60 De 61 a De 66
anos
65
até 69
anos
Série1 103
27
8

70
anos
1
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Tabela 25 – FAP’s por Legislação
Legislação

Quant.

ART. 40, § 1°, inciso III, alínea "b" , e §§ 3°, 8° e 17, da CRFB, na redação da Emenda Constitucional n° 41/03, e artigos 1 e 15 da Lei n° 10.887/04.

3

ART. 40,§ 1°, inciso I, e §§ 3° e 17, da redação da Emenda Constitucional n° 41/03, e artigos 1° e 15 da lei n° 10.887/04

1

Art.3º, inc. I, II, III, § único da EC nº47/2005, art.5º da Lei nº 4.584/11.

1

Art.3º, inc. I, II, III, § único da EC nº47/2005, e, art.2º da Emenda Constitucional nº47/05

1

Art.40 §1º, inciso I, in fine, da CRFB, na redação dada pela EC nº41/03, c/c art.6º-A da EC nº41/03, Incluido pela EC nº 70/12, e o art.18 § 5º, da Lei
Complementar nº769/08.

9

Artigo 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/03 e artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/05

28

Artigo 3º, incisos I, II e III, e parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/05, combinado com o artigo 44, inciso I,II e III, da Lei Complementar nº
769.

96

TOTAL

139

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Contribuições Previdenciárias para Servidores em Licença sem Vencimentos
O Instituto mantém o acompanhamento e controle dos recolhimentos das contribuições previdenciárias dos
servidores cedidos, com ônus para outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal, além dos licenciados para
acompanhamento de cônjuge ou interesse particular. Atualmente, existem 257 servidores em LAC (Licença para Acompanhar o
Cônjuge) e 377 em LIP (Licença de Interesse Particular). Desse total, efetua-se o acompanhamento de 31 processos de
recolhimento voluntário de contribuição previdenciária.
Tabela 26 – Licenças concedidas no GDF - Acumulado
Tipo Afastamento

Quantidade

LAC
LIP

236
303

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

e) Contribuições Previdenciárias de Servidores Cedidos sem ônus para o Distrito Federal
No que se refere ao Pessoal Cedido, o instituto realiza acompanhamento sistemático do contingente de
servidores nesta situação junto às Unidades Administrativas, do Distrito Federal.
Tabela 27 – Número de servidores cedidos – classificação por tipo - Acumulado
Tipo Cessão

Cedidos

Para órgãos ou entidades do GDF

2086

Para órgãos e Entidades Fora do GDF

469

TOTAL

2555

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

A Coordenação de Benefícios no objetivo de acompanhar a gestão dos servidores cedidos pelos órgãos em
2015 promoveu o controle de 33 (trinta e três) processos tendo as seguintes estatísticas atuais:
Tabela 28 – Estatística de encaminhamento dos Processos
Localização dos Processos
Processos encaminhados aos órgãos em 2014
Processos devolvidos à DIPREV com informações dos órgãos
Processos em tramitação nos órgãos
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Quant.
33
7
26

f) Atualização Monetária das Contribuições Previdenciárias
Estas atualizações monetárias são referentes às contribuições previdenciárias, dos servidores cedidos sem
ônus para o GDF, tendo por finalidade estabelecer acertos junto aos órgãos para o qual os servidores encontram-se cedidos.
Atualiza-se também as contribuições dos servidores que se encontram em licença sem vencimento (LAC e LIP), que desejam
realizar as contribuições de forma voluntária, referente períodos já usufruídos e não recolhidos.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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Tabela 29 – Quantitativa de atualizações monetárias
Período

Quant.

Janeiro
13
Fevereiro
21
Março
3
Abril
2
Maio
3
Junho
0
Julho
0
Agosto
10
Setembro
10
Outubro
13
Novembro
12
Dezembro
8
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

Gráfico 16 – Evolução mensal da atualização monetária

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

g) Emissão de Declarações – Caixa Econômica Federal - CEF
Em atendimento as exigências da Agencia Nacional de Saúde - ANS, relativos à inclusão e renovação de
dependentes indiretos dos titulares do Plano de Saúde CAIXA, Programa de Assistência Médica Supletiva da Caixa Econômica
Federal e solicitada pela Caixa Econômica Federal. O Instituto emitiu declarações aos solicitantes, atestando se há algum tipo
de vínculo com o GDF ou benefício percebido. Até dezembro de 2015, foram realizadas pesquisas junto ao Sistema Único de
Gestão de Recursos Humanos – SIGRH e emitidas declarações, conforme abaixo:
Tabela 30 – Levantamento de Declarações expedidas
Mês
Quant.
Janeiro
14
Fevereiro
8
Março
10
Abril
10
Maio
12
Junho
9
Julho
12
Agosto
20
Setembro
11
Outubro
17
Novembro
6
Dezembro
5
TOTAL
134
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios
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Gráfico 17 – Evolução mensal da expedição de Declarações

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

h) Análise e Homologação de Declaração de Tempo Especial
O Distrito Federal vem estabelecendo esforços no sentido contemplar os pedidos de Aposentadoria Especial por
parte de diversos servidores, em especial atenção ao estabelecido pela Decisão Extraordinária nº 6.611/2010, do Tribunal de
Contas do Distrito Federal – TCDF e determinações judiciais.
A análise e a homologação das Declarações de Reconhecimento de Tempo Especial observa estritamente o
que prescreve a Legislação relativa ao Regime Geral, uma vez que o RPPS do DF não conta com legislação especifica para
trato da matéria.
Após a definição do papel e a construção de uma política interna para o enfrentamento dessa demanda, o
IPREV/DF elaborou uma nota técnica, demonstrando os impactos e afetações que a concessão de direitos não contributivos,
bem como a geração de aposentadorias especiais, considerando tempos sem média e com a possibilidade de se manter no
serviço público ou ainda com benefícios distintos dos que a Lei estabelece. Nessa linha foi constituída uma Declaração para os
períodos especiais que apenas demonstra esses períodos e condiciona para as Secretarias e órgãos a análise para os pedidos
de aposentadorias, nos termos da Decisão nº 6.611/2010, ficando a cargo dos órgãos de origem dos servidores interessados a
conversão do tempo em especial.
Tabela 31 – Número de Declarações de Tempos Especiais
Mês

Quant.

Janeiro

4

Fevereiro

10

Março

8

Abril

1

Maio

2

Junho

10

Julho

3

Agosto

12

Setembro

13

Outubro

1

Novembro

5

Dezembro

10

TOTAL

79

Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

i) Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
A Diretoria de Previdência em conjunto com as demais diretorias do IPREV/DF tem o papel de prover plena
adequação do GDF ao Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. Este certificado instituído pelo Decreto nº 3.788, de
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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11 de abril de 2001e Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, serve de instrumento de controle para o Ministério da
Previdência que verifica o cumprimento dos critérios e exigências previstos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Durante o exercício o IPREV/DF atuou diligentemente para manter a regularidade do Ente em todos os critérios,
tendo acompanhado ao longo do ano e atuado para manter o atendimento aos critérios estabelecidos nos 34 critérios exigidos
no Extrato Externo dos Regimes Previdenciários.
Manter o CRP vigente para o Ente é fundamental, uma vez que a sua ausência limita a capacidade do Distrito
Federal de negociar e assinar acordos relacionados ao financiamento e/ou liberação de verbas por órgãos multilaterais e as de
livre vinculação da União.
O último CRP emitido pelo MPS vencerá em 28 de maio de 2016, contudo, uma das exigências para sua
revalidação é o envio do DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse, sob a responsabilidade da Diretoria
de Previdência. O Demonstrativo requerer as informações relativas à remunerações brutas, bases de cálculo, repasses
efetuados, separadas por órgão/entidade, e não mais consolidadas para todo o Distrito Federal, encaminhado bimestralmente,
para o Ministério da Previdência Social – MPS.
O DIPR exigirá ainda a informação da data do repasse das contribuições, aportes e transferências de recursos
efetuadas à Unidade Gestora do RPPS, bem como da data do recebimento, pela Unidade Gestora, das demais receitas do
RPPS, e do pagamento das despesas efetuadas com os benefícios previdenciários e com a administração do RPPS. Dessa
forma, se os repasses das contribuições forem efetuados após o vencimento legal (fora do prazo) serão exigidos os devidos
acréscimos legais.
O DIPR, como os demais demonstrativos exigidos pelo MPS, não pode ser tratado como uma simples
formalidade e ser preenchido de qualquer maneira, apenas para se criar a falsa impressão de cumprimento de uma exigência
legal. Deve-se evitar o seu envio apenas nos últimos dias do prazo legal, ou pior ainda, depois de esgotado esse prazo, pois
nestes casos normalmente será preenchido às pressas, com maior possibilidade de omissão de informações ou informações
inexatas. O prazo para encaminhamento do DIPR vence no último dia do mês seguinte ao término de cada bimestre (31/03 para
o 1º bimestre; 31/05 para o 2º bimestre; 31/07 para o 3º bimestre; 30/09 para o 4º bimestre; 30/11 para o 5º bimestre e 31/01
para o 6º bimestre). O gestor do RPPS deve acompanhar rigorosamente o cumprimento dessa obrigação exigindo que
o DIPR seja informado tão logo as informações necessárias para tal já estejam disponíveis.
Convém destacar que o descumprimento em algum dos critérios exigidos para renovação do Certificado pode
acarretar a suspensão do CRP, inviabilizaria a:
● Celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos,
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;
● Realizar transferências voluntárias de recursos pela União;
● Obter liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e
● Receber os valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em razão do disposto na Lei nº 9.796,
de 05 de maio de 1999.
j) Acompanhamento do Recadastramento de Servidores em Licença sem Vencimento
Após a realização do Censo Previdenciário, muitos servidores que se encontravam de Licença sem Vencimento
ou Cedidos para outros Entes, com o retorno às atividades junto ao GDF, necessitavam atualizar suas informações cadastrais,
desta forma, a Coordenação de Benefícios disponibiliza o atendimentos a estes servidores, com vista a possibilidade de
atualização do cadastro e posterior liberação do pagamento.
Tabela 32 – Levantamento de Recadastramentos pendentes por órgão
ÓRGÃO
JAN FEV MAR ABR
EDUCAÇÃO
2
3
3
SAÚDE
2
TOTAIS/MÊS
2
5
3
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Benefícios

MAI
1
1

JUN
1
1

JUL
1
1

AGO
2
2

SET
3
1
4

OUT
2
0
2

NOV
1
1

DEZ
-

TOTAL
18
4
22

k) Compensação Previdenciária com o INSS
Trata-se da operacionalização da Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadorias e pensões.
A compensação foi instituída, desde julho de 1975, mas somente passou a ter eficácia, a partir da
regulamentação da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999. A partir de 2010, em razão das limitações de pessoal para execução
dos trabalhos de compensação previdenciária, o que veio comprometer o volume de valores arrecadados, resultando, assim,
como a terceira fonte de recursos, após as contribuições e a rentabilidade dos investimentos, custeando parcela significativa
das obrigações a pagar do Fundo Financeiro. Por falta de pessoal, estrutura e uma rede de comunicação adequada, nos
últimos anos, temos tido uma redução no volume dos créditos recuperados junto ao INSS.
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1417

Relatório Anual de Atividades 2015 – INAS/DF

Em 2014, até o 1º semestre, continuamos a passar pelas dificuldades estruturais já citadas, onde tínhamos
somente 3 (três) estagiários e uma sofrível rede de internet baseada em uma conexão via rádio. Já com a mudança do instituto
para a nova sede, melhorou a infraestrutura e com vinda de mais 8 (oito) estagiários em setembro, pode-se organizar de forma
mais adequada o processo que envolve a compensação.
Até a presente data, temos um mais o valor relativo ao fluxo compensado foi de R$ 93.118795,10, com apenas
272 processos, de um total de 281 enviados pelo Sistema COMPREV, contabilizado por regime de caixa relativo de dezembro
de 2013 a setembro de 2014, efetivamente pagos no 5º dia útil de outubro de 2014. Desse montante, o fluxo médio mensal de
pagamentos foi de R$ 94.157 milhões de reais. Outra parcela da compensação previdenciária é registrada, contabilmente,
como estoque, no valor de R$ 625.780.215,54, que o Governo Federal já reconheceu como devido.
Sobre o referido estoque, o IPREV/DF, juntamente com os demais RPPS representados no Conselho Nacional
dos Dirigentes de Regimes Próprios – CONAPREV, sistematicamente, tem apresentado solicitações ao Ministério da
Previdência Social para ajustes de procedimentos e critérios para a realização plena da compensação entre os regimes. Ainda,
em relação ao estoque devido, permanecem pendentes de compensação cerca de 15 mil processos.
Na próxima página, apresentamos a evolução da compensação previdenciária, por regime de competência,
observada até dezembro de 2014:
l) Levantamento da Expedição de Certidões de Tempo de Serviço Celetista
Elaboração de certidão de tempo de serviço celetista, prestado pelo servidor público no próprio ente, referente
ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, para fins de Compensação Previdenciária.
Tabela 33 – Certidões Celetistas
Quantitativo de Certidões até DEZEMBRO 2015
Fonte: DIPREV/IPREV/DF – Coordenação de Compensação Previdenciária

2093

m) Proporcionalidade Entre Regime de Origem e Regime Instituidor de Compensação Previdenciária
Tendo em vista a redação dada ao Art. 19-B pela Portaria 288, de 30 de junho de 2015, que alterou a Portaria
MPAS n 6.209, de 16 de dezembro de 1999, dispondo sobre a reciprocidade nas decisões dos requerimentos de compensação
previdenciária disponibilizados no Sistema COMPREV pelos regimes instituidores aos Regimes de origem, conforme segue:
"Art. 19-B. O repasse do fluxo mensal de compensação financeiramente regimes poderá ser suspenso quando o
credor deixar de decidir ou decidir processos em quantidade proporcionalmente inferior aos decididos pelo
devedor, considerando-se os requerimentos protocolados há mais de noventa dias, ressalvados os casos em
que o credor tiver decidido mais de oitenta por cento dos requerimentos protocolados há mais de
noventa dias, ou quando a diferença proporcional em relação àquantidade de requerimentos decididos pelo
devedor há mais de noventa dias for inferior a cinco pontos percentuais. "
A proporcionalidade é medida considerando a percentual de decisões dos requerimentos de compensação pelo
INSS e RPPS como regimes de origem.
Os critérios utilizados para obtenção do percentual de decisão entre os regimes de origem são os seguintes:
a) Requerimentos enviados a mais de 90 dias.
b) A data inicial para contagem dos 90 dias, e a data em que foi incluída a última imagem obrigatória, conforme
estabelecido no Art. 10 do Decreto nº 3.112, de 06 de julho de 1999;
c) Somente será considerado um requerimento decidido. Os reenviados não serão considerados na contagem
de quantitativo em análise e no quantitativo;
d) Não serão considerados os requerimentos indeferidos automaticamente pelo Sistema COMPREV; e
e) São considerados como decididos os requerimentos indeferidos e deferidos.
A nova regra estabelecida na Portaria em comento institui as seguintes regras para o bloqueio por falta de
reciprocidade na análise dos requerimentos pelos regimes de origens:
Caso o RPPS e o RGPS tenham decididos requerimentos em percentuais superiores a 80% (oitenta por cento)
não haverá bloqueio dos valores devidos pelo RPPS ao INSS e dos valores devidos pelo INSS aos RPPS.
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Tabela 34 – Regime de Origem e Regime Instituidor de Compensação Previdenciária
Competencia

RO.2014

RO.2015

Janeiro

13.745.047,80

14.710.860,32

Fevereiro

12.769.718,46

13.407.698,04

Março

14.036.765,54

13.403.615,23

Abril

12.937.938,01

13.571.367,98

Maio

12.920.563,72

14.004.852,70

Junho

12.842.098,22

14.044.746,78

Julho

13.866.663,35

14.245.134,97

Agosto

13.164.004,44

14.887.784,75

Setembro

13.734.971,16

14.294.945,49

Outubro

13.092.509,54

14.230.115,49

Novembro

26.037.932,41

27.236.750,60

Dezembro

12.774.672,86

0,00

Competência

RI.2014

RI.2015

Janeiro

17.902,74

17.373,36

Fevereiro

17.672,70

17.373,36

Março

17.422,65

17.373,36

Abril

16.728,61

134.747,28

Maio

16.728,61

558.149,23

Junho

16.728,61

34.413,81

Julho

16.601,97

34.413,81

Agosto

16.501,10

54.183,20

Setembro

16.501,10

35.820,83

Outubro

16.501,10

35.820,83

Novembro

33.002,20

71.641,66

Dezembro

16.354,82

0,00

Gráfico 18 – Regime de Origem comparativo 2014 e 2015
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Gráfico 19 – Regime Instituidor comparativo 2014 e 2015
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Tabela 35 – Proporcionalidade RO – RI
RO
Requerimentos
enviados com mais
de 90 dias
24566

RI

Requerimentos
Decididos

Proporc.

Qtd. Req.
Enviados

23418

95,32%

10604

Requerimentos
enviados com
mais de 90 dias
918

Requerimentos
Decididos

Proporc.

918

100%
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Tabela 36 – Dados relacionados a Compensação Previdenciária.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Competênci
a
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL 2015

Fluxo Mensal
Pro rata
12.828.943,3
4
12.838.322,6
0
12.844.757,6
3
12.856.351,3
9
12.874.964,7
8
12.888.911,8
7
12.902.921,7
5
12.925.134,5
1
12.941.999,6
1
12.957.281,6
7
25.937.535,3
1
13.001.803,7
2

Fluxo
Atrasado

(Glosa
Fluxo)

Glosa
Estoque

(Ressarcido
ao INSS
Fluxo)

Estoque
ressarcimento
INSS

(Juros) /
Devolução

Total Líquido

Estoque

Total
Geral

Enviados

Aprovados

Indeferido
s

Cessados

Aprovado
s pela
Média

1.899.290,34

0,00

0,00

-17.373,36

0,00

0,00

73.514,99

14.784.375,31

46

43

28

14

-

9

586.748,80

0,00

0,00

-17.373,36

0,00

0,00

0,00

13.407.698,04

92

62

29

52

-

24

576.230,96

0,00

0,00

-17.373,36

0,00

0,00

0,00

13.403.615,23

111

29

31

58

-

3

849.763,87

0,00

0,00

-134.747,28

0,00

0,00

0,00

13.571.367,98

209

32

30

22

-

1

1.688.037,15

0,00

0,00

-558.149,23

0,00

0,00

31.994,45

14.036.847,15

197

23

30

39

-

2

1.190.248,72

0,00

0,00

-34.413,81

0,00

0,00

0,00

14.044.746,78

253

14

30

42

-

-

1.376.627,03

0,00

0,00

-34.413,81

0,00

0,00

0,00

14.245.134,97

193

18

30

60

-

1

2.016.833,44

0,00

0,00

-54.183,20

0,00

0,00

99.436,47

14.987.221,22

262

26

31

23

-

1

1.388.766,71

0,00

0,00

-35.820,83

0,00

0,00

0,00

14.294.945,49

244

34

33

-

-

6

1.308.654,65

0,00

0,00

-35.820,83

0,00

0,00

14.230.115,49

14.237.877,91

204

91

26

83

-

9

1.370.856,95

0,00

0,00

-71.641,66

0,00

0,00

27.236.750,60

27.255.331,65

182

134

22

96

-

2

2.711.995,29

0,00

0,00

-36.120,17

0,00

0,00

15.677.678,84

15.691.547,67

118

803

345

533

-

62

OBS: No mês de janeiro/2015 o estoque previdenciário teve uma correção sobre o valor acumulado ate Dez/2014 no valor de = R$ 39.108.456,09 - INPC - 6,225%
No mês de abril/2015, iniciamos a análise dos processos RI, aumentando o valor ressarcido ao INSS do Fluxo atrasado/mensal.
Fonte: COMPREV/INSS
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É importante destacar que a atuação da Diretoria de Previdência vai além das obrigações de se emitir
documentos, homologar outros ou controlar os benefícios previdenciários, inseridos nas folhas de pagamento de
aposentadorias e pensões pelos setoriais de RH das secretarias e órgãos da administração. Nessa linha temos que envidar
esforços próprios da equipe e outros direcionados aos demais servidores com vistas a prover o adequado controle sobre os
itens que impactam a vida dos servidores e, desses impactos decorrentes, o fazer previdenciário do Distrito Federal.
Ressaltamos as várias ações executadas pela Diretoria de Previdência em conjunto com a Presidência do
Instituto que buscam complementar a atividade operacional, orientando as áreas e setores, informando aos profissionais e
servidores das demais áreas e formando uma visão previdenciária que traga elementos para o fortalecimento das posições do
Ente relacionadas às áreas jurídicas, financeiras, técnicas e de gestão das relações com os servidores ativos.
● Normatização da emissão da Certidão de Tempo de Contribuição:
Publicação da Instrução Normativa nº 01/2013, na qual o IPREV-DF definiu os critérios, ritos e procedimentos
para emissão das Certidões.
Publicação da Instrução Normativa Conjunta SEAP/IPREV n° 01/2014, definindo os critérios, ritos e
procedimentos para emissão das Declarações de Tempo de Contribuição para os servidores que transitam de uma carreira para
outra no Distrito Federal, mantendo o vinculo com o RPPS do DF.
● Publicação da cartilha sobre as CTC;
● Participação nos Encontros com os Setoriais de RH.
Apresentação de temas nos dois encontros com os Setoriais de RH, realizados pelo GT Intersetorial de Melhoria
da Base de Dados Cadastral apresentando temas relevantes para os setoriais e para o Instituto.
● Implantação de sistemas de controle das CTC:
Com a implantação do Sistema de Controle de Certidão – SCC pode-se realizar uma gestão mais efetiva das
certidões, com a redução do tempo de tramitação, facilitação de recebimento, controle e localização da certidão.
● Ampliação do relacionamento entre o IPREV e os demais órgãos do GDF:
Esta diretoria entende que não há como fazer previdência sem a participação dos servidores públicos e dos
órgãos envolvidos com a gestão de pessoas. Assim esse “estreitamento” resulta em um aprendizado recíproco e benéfico para
ambos. Foram estruturadas reuniões de trabalho com as diversas áreas e estruturas do DF.
● Atendimento com maior qualidade ao beneficiário:
Dentro dos pilares destacados pela Diretoria Executiva no planejamento estratégico, o atendimento ao
beneficiário mereceu uma atenção especial, dada sua importância na missão de nosso Instituto e na acessibilidade aos
segurados, que agora podem facilmente se deslocar para tratar das questões com o Instituto. Além do acesso a nova Sede
possibilitou um ambiente mais acolhedor e adequado para o trabalho dos servidores do Instituto.
Carteira de Investimentos
a) Modelo de Gestão
A gestão de recursos previdenciários executada pelo IPREV/DF, em suas instâncias decisórias e de
gerenciamento, tem por objetivo a adequação da liquidez do fluxo de investimentos, com vistas à preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial dos fundos previdenciários administrados pelo Instituto.
O Instituto, sob a ótica de gestão de recursos, possui características de um Investidor Institucional, que
administra fundos com vínculos previdenciários, com segregação contábil e de gestão dos recursos, possuindo imunidade
tributária frente aos recursos administrados.
Por meio da Portaria nº 36, de 02/12/2015, o Instituto redimensionou e reformulou a composição e o
funcionamento do Comitê de Investimentos, até então regidos pela Portaria 01/2015, concedendo-lhe natureza deliberativa
sobre o direcionamento dos recursos previdenciários sob gestão do Instituto.
Aos integrantes do COMIN, além da formação de nível superior, preferencialmente, nas áreas de Ciências
Econômicas, Direito, Administração, Ciências Contábeis ou afins, são exigidos, para a maioria dos seus membros, a
Certificação Profissional Anbima – CPA 10 ou 20 – fornecida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, entidade que representa as instituições que atuam nos mercados financeiro e de capitais, no Brasil, de
forma a cumprir exigências contidas no Artigo 1º, da Portaria nº 440, de 09.10.2013, do Ministério da Previdência Social.
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Compete à Diretoria de Investimentos a operacionalização e o monitoramento da carteira de investimentos, por
intermédio de controles, análises e recomendações sobre as devidas alocações dos recursos previdenciários que garantam, de
forma prudencial, a otimização da liquidez, segurança, rentabilidade, solvência e minimização dos riscos envolvidos, tendo por
parâmetro a conjugação das projeções atuariais com o comportamento dos indicadores dos mercados financeiros e de capitais,
que garantam os benefícios futuros de aposentadoria e pensões aos servidores do Governo do Distrito Federal e seus
dependentes.
b) Estratégias de Gestão
As diretrizes e estratégias de alocação para o exercício de 2015 foram definidas na Política de Investimentos
elaborada para o biênio 2015-2016, aprovada pelo Conselho de Administração, em 19.12.2014 e encaminhada à Secretaria de
Políticas de Previdência Social, do Ministério da Previdência Social.
O estudo atuarial do IPREV/DF para 2015 estabeleceu como hipóteses e premissas utilizadas a Taxa Real
Anual de Juros de 5,50%, acrescida do Índice de Inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Esses dois indicadores formam a Taxa de Atratividade a
ser buscada na gestão dos recursos previdenciários: Taxa de atratividade = 5,50% (+) INPC.
Na Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2015 foi deliberada a manutenção das
alocações dos recursos, exclusivamente, em instituições financeiras de natureza pública, quais sejam: Banco do Brasil S.A,
Banco de Brasília S.A., Caixa Econômica Federal, o que, associada a uma gestão cada vez mais qualificada, proporcionaram a
manutenção dos níveis de solidez, rentabilidade, liquidez e transparência na alocação dos recursos previdenciários.
A estratégia da gestão dos ativos do Instituto adotadas durante o exercício de 2015 teve por parâmetro a
preservação da solidez do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, obedecendo às disposições da
Política de Investimentos e às normas do Conselho Monetário Nacional, Resoluções CMN nº 3.922/2010 e nº 4.392/2014 e aos
critérios técnicos adotados para o direcionamento, obedecendo às orientações do Comitê de Investimentos.
c) Dos Recursos Previdenciários
No Fundo Financeiro, gerido sob o regime de caixa, no qual os recursos das contribuições são inferiores às
obrigações previdenciárias, situação em que o tesouro local aporta recursos complementares para honrar o pagamento de
aposentadorias e pensões, representando a maior folha de benefícios do Instituto.
Por sua vez, os recursos do Fundo Capitalizado são geridos sob o regime de capitalização, com o propósito de
garantir os benefícios a seus participantes. Este fundo paga, atualmente, um pequeno número de benefícios (113), sendo 73
aposentadorias e 40 pensões e as contribuições arrecadadas (patronal e dos servidores) são investidas com vistas à formação
de poupança previdenciária dos servidores, que possibilitará honrar os pagamentos dos benefícios futuros.
d) Cenário Macroeconômico
O ano de 2015 foi marcado por um conjunto de variáveis negativas no âmbito das grandes economias mundiais,
fruto de um processo de desaceleração da capacidade de crescimento econômico, notadamente da economia chinesa e dos
demais países integrantes dos BRICS, além da vulnerabilidade das economias dos países da Zona do Euro, em especial a
Grécia.
No período em questão, intensificaram-se os conflitos regionais e os movimentos migratórios, especialmente
para países centro-leste europeu em razão das crises políticas e sociais, a exemplo da invasão da região da Criméia e outras
regiões da Ucrânia, por parte da Rússia, derivando numa mobilização militar por parte da União Européia/OTAN. Numa
proporção ainda mais grave, verificou-se uma intensificação dos conflitos étnico-politico-religiosos na Síria (em guerra civil há
cerca de quatro anos), Irã, Iraque, com ênfase no fenômeno do “Estado Islâmico” e outras nações do Oriente Médio e África.
Nesse cenário e frente ao aumento da produção de petróleo derivado de xisto, nos Estados Unidos, conjugado
com uma demanda menor por parte dos países da Europa e Ásia, em decorrência da desaceleração de suas economias, os
integrantes da OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo mantiveram o ciclo de redução do preço do barril de
petróleo no mercado internacional - somente em 2015, essa redução foi de 47% - com o propósito de manter o mesmo nível de
demanda por essa commodity.
Ressalte-se, ainda, que as diversas sinalizações de aumento da taxa de juros norte-americana, o que veio a
efetivar-se somente na segunda quinzena de dezembro/2015 pelo Federal Open Market Committee – FOMC, do Federal
Reserve – FED, resultaram em volatilidades importantes nos mercados mundiais, no período, a exemplo da desvalorização
cambial de diversas economias, da precificação dos ativos nos mercados de renda fixa e variável e no fluxo internacional de
capital.
No âmbito doméstico, essas variáveis desencadearam uma forte desvalorização cambial, deterioração da
atividade produtiva, extrapolação do índice de inflação (IPC-A) em relação à meta oficial estabelecida pelo Comitê de Política
Monetária – COPOM, decorrente, em sua maioria, pela liberação dos preços administrados, a exemplo das tarifas de energia
elétrica, telefonia, água, combustíveis e transportes públicos, até então represadas.
Em razão do déficit fiscal do Governo, fez-se necessário por parte do Poder Executivo encaminhar ao Poder
Legislação um conjunto de proposições com o intuito de promover o Ajuste Fiscal, tendo por referência a necessidade de
equilibrar as contas públicas. Além disso, o movimento de instabilidade política decorrente do resultado das eleições
presidenciais e da Operação Lava-Jato que, além de paralisar setores com expressiva participação nos investimentos totais da
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade
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economia brasileira, desencadeou um processo desgastante de enfrentamento entre as correntes políticas que culminaram com
o a possibilidade de início do processo de “impeachment” da Presidente da República.
Dessa forma, os indicadores dos mercados de renda fixa e de renda variável, apresentaram grande volatilidade.
Esse cenário ensejou uma atuação mais restritiva por parte do Comitê de Política Monetária que realizou, no período, quatro
elevações na Taxa Selic, atingindo 14,25%, enquanto que em dezembro de 2014 era de 11,75%., tendo por propósito conter o
nível de demanda agregada e as pressões inflacionárias.
Tabela 37 – Variação da Taxa Média SELIC
TAXA MÉDIA SELIC - TMS
03/12/2014

11,75

21 jan 2014

12,25

04/03/2015

12,75

29/04/2015

13,25

03/06/2015

13,75

29/07/2015

14,25

02/09/2015

14,25

21/10/2015

14,25

26/11/2015

14,25

TAXA MÉDIA SELIC - TMS
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fonte: Banco Central do Brasil

Tais medidas resultaram em significativas volatilidades ocorridas ao longo do ano, reduzindo posições mensais
de rentabilidade, especialmente em fundos atrelados ao Índice de Mercado Anbima, referenciados pelo índice ofical de inflação
– IPC-A.
O Índice Ibovespa encerrou o ano de 2015 com uma queda acumulada de 13,3%, bem superior à queda de
2,91% observada em 2014. Ressalte-se que o último ano com performance positiva para a BM&FBovespa foi 2012, quando
registrou valorização de 7,40%.
Tabela 38 – Comportamento do índice IBOVESPA
ÍNDICE IBOVESPA
31/12/2014
30/01/2015
27/02/2015
31/03/2015
30/04/2015
29/05/2015
30/06/2015
30/07/2015
31/08/2015
30/09/2015
30/10/2015
30/11/2015
30/12/2015

50.007,41
46.907,68
51.583,09
51.150,16
56.229,38
52.760,47
53.080,88
49.897,40
46.625,52
45.059,34
45.868,82
45.120,36
43.349,96

ÍNDICE IBOVESPA
- PONTOS DE FECHAMENTOS MENSAIS - 2015
60.000,00

50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00

10.000,00
0,00

Fonte: IBOVESPA

Evidenciamos a seguir, as rentabilidades relativas aos principais referenciais de mercado;
Tabela 39 – Indicadores de Rentabilidade
RETORNO DOS INDICADORES
INDICADORES

Rentabilidade
em Dezembro

Rentabilidade
trimestral

RentabIilidade
semestral

Rentabilidade
em 2015

Rentab. 12
Meses

CDI
IBOVESPA
IDkA IPCA 2 Anos
IMA-B
IMA-B 5
IMA-B 5+
INPC + 5,50%
INPC
IRF-M
IRF-M 1
IRF-M 1+

1,16%
-3,93%
1,89%
1,52%
2,12%
1,13%
1,35%
0,90%
0,57%
1,18%
0,16%

3,36%
-3,80%
5,14%
5,21%
5,23%
5,19%
4,19%
2,81%
2,43%
3,60%
1,67%

6,91%
-18,33%
7,75%
0,50%
7,45%
-3,05%
7,02%
4,19%
1,85%
7,02%
-1,60%

13,24%
-13,31%
16,38%
8,88%
15,46%
5,71%
17,40%
11,28%
7,13%
13,01%
3,27%

13,24%
-13,31%
16,38%
8,88%
15,46%
5,71%
17,40%
11,28%
7,13%
13,01%
3,27%

Fonte: Diversas – Internet
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e) Detalhamento da Carteira de Investimentos
O IPREV/DF iniciou o exercício de 2015 com uma carteira de ativos sob gestão, no valor de R$
2.533.557.808,85 (dois bilhões, quinhentos e trinta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oito Reais,
oitenta e cinco centavos) e encerrou o exercício de 2015 com um montante de R$ 2.954.986.966,69 (dois bilhões,novecentos e
cinquenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis Reais e sessenta e nove centavos)
representando um acréscimo líquido de R$ 421.429.157,84 (quatrocentos e vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e nove mil,
cento e cinquenta e sete Reais, oitenta e quatro centavos), equivalente a 16,63 % do valor total dos recursos previdenciários
em relação a 31/12/2014.
Do total da carteira, R$ 2.426.262.906,53 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e seis milhões, duzentos e
sessenta e dois mil, novecentos e seis Reais, cinquenta e três centavos) referem-se ao Fundo Capitalizado, representando
82,0% e R$ 528.724.060,16 (quinhentos e vinte e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, sessenta Reais e dezesseis
centavos) ao Fundo Financeiro, correspondendo a 18,0% da carteira total.
De acordo com o Art. 1º da Lei Complementar nº 899, de 30/09/2015, a contribuição previdenciária patronal,
prevista no Art. 59, II, da Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008, foi alterada de 22% para 16,55% sobre a remuneração de
contribuição dos servidores ativos do Fundo Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV a vigir nos exercícios financeiros de
2015 a 2018. Ainda, conforme disposto no Art. 2º da Lei Complementar nº 899, de 30/09/2015, o IPREV-DF foi autorizado a
reverter do Fundo Capitalizado para o Fundo Financeiro até 75% do valor correspondente ao superávit técnico atuarial apurado
no final do exercício de 2014 para o exercício de 2015, no valor total de até R$ 1.201.043.517,00 (hum bilhão, duzentos e um
milhões,quarenta e três mil, quinhentos e dezessete Reais). O valor total autorizado foi revertido para o Fundo Financeiro no
decorrer do 4º trimestre/2015, dos quais R$ 856.708.359,06 (oitocentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e oito mil,
trezentos e cinquenta e nove Reais e seis centavos) foram utilizados para o custeio da folha de pagamento referentes aos
meses de setembro, outubro e novembro/2015 permanecendo R$ 344.335.157,94(trezentos e quarenta e quatro milhões,
trezentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e sete Reais e noventa e quatro centavos) para custeio da folha de pagamento
referente ao mês de dezembro/2015, realizada em janeiro/2016.
Dessa forma, considerando a rentabilidade dos investimentos auferida no exercício, o ingresso de recursos
(contribuições e compensações previdenciárias) e o valor migrado para custeio das folhas de pagamento de setembro a
novembro/2015, a carteira total teria um acréscimo de R$1.278.843.516,01 (hum bilhão, duzentos e setenta e oito milhões,
oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezesseis Reais e um centavos) representando um crescimento de 50,5%,
explicados pelas contribuições (patronal e dos servidores) e pela rentabilidade dos investimentos auferida no ano de 2015..
Além da redução do valor total da carteira de investimentos do IPREV-DF, a reversão e utilização dos recursos
do Fundo Capitalizado para o custeio da folhas de pagamentos do Fundo Financeiro impactou negativamente na rentabilidade
total dos investimentos, pois, de modo a não realizar perdas na no estoque dos investimentos, a estratégia adotada foi a de
resgatar recursos dos fundos de investimentos atrelados em Certificado de Depósito Interbancário – CDI e IRF-M, fundos cujas
performances vinham contribuindo positivamente para o alcance da meta atuarial.
Evidenciamos, a seguir, os valores relativos às movimentações mensais da carteira de investimento,
contemplando recursos dos fundos financeiro e capitalizado:
Tabela 40 – Movimentações Mensais da Carteira de Investimentos - 2015
MOVIMENTAÇÕES MENSAIS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - 2015
MÊS/ANO

SALDO
ANTERIOR
(A)

ja n/15

2.533.557.808,86

354.614.634,56

205.196.031,92

49.274.739,02

-2.972.537,35

46.302.201,67

2.729.278.613,17

fev/15

2.729.278.613,18

242.018.280,96

189.711.287,11

21.087.804,13

-168.957,09

20.918.847,04

2.802.504.454,07

ma r/15

2.802.504.454,06

367.828.761,93

281.773.142,92

16.567.130,19

-4.541.473,99

12.025.656,20

2.900.585.729,27

a br/15

2.900.585.729,21

390.036.725,03

328.511.036,45

42.737.598,97

-84.198,89

42.653.400,08

3.004.764.817,87

ma i /15

3.004.767.300,64

296.379.690,30

240.499.435,94

49.100.108,36

-1.343.785,93

47.756.322,43

3.108.403.877,43

jun/15

3.108.403.877,47

339.382.448,65

288.442.720,78

17.576.303,56

-4.057.684,93

13.518.618,63

3.172.862.223,97

jul /15

3.172.862.223,91

327.315.059,52

279.617.556,74

28.823.538,75

-9.938.552,48

18.884.986,27

3.239.444.712,96

a go/15

3.239.444.713,00

382.108.047,59

313.444.054,56

15.220.488,81 -40.049.875,24

-24.829.386,43

3.283.279.319,60

s et/15

3.283.279.319,59

264.513.141,87

219.814.203,28

20.823.319,26 -10.929.952,99

9.893.366,27

3.337.871.624,45

out/15

3.337.871.624,45

638.785.674,94

787.242.919,61

57.552.392,44

-106.767,17

57.445.625,27

3.246.860.005,05

nov/15

3.246.860.005,04

645.988.247,35

812.677.527,83

29.743.172,61

-143.525,61

29.599.647,00

3.109.770.371,56

dez/15

3.109.770.371,62

993.878.455,57 1.189.839.332,95

42.143.126,93

-965.654,28

41.177.472,65

2.954.986.966,89

390.649.723,03 -75.302.965,95

315.346.757,08

TOTAIS NO ANO

APLICAÇÕES
(B)

RESGATES
(C)

5.242.849.168,27 5.136.769.250,09

GANHO
(D)

PERDA
(E)

RENTABILIDADE
LÍQUIDA

SALDO FINAL
(A+B-C+D-E)

Fonte: DIRIN/IPREV-DF – Demonstrativos Gerenciais

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1425

Relatório Anual de Atividades 2015 – INAS/DF

Em 31.12.2015, os recursos investidos estão distribuídos entre 47 fundos de investimentos, sendo 33 no
segmento de renda fixa, no montante de R$ 2.839.798.530,86, correspondente 96,1%% e 14 fundos no segmento de renda
variável, no montante de R$ 115.188.435,83, representando 3,9% da carteira total, conforme gráfico a seguir:
Gráfico 20 – Distribuição da Carteira de Investimentos por Plano Previdenciário
115.188.435,83

2.839.798,530,86
RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

f) Rentabilidades Trimestrais Relativas aos Segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável
Tabela 41 – Rentabilidades Trimestrais – Segmento de Renda Fixa
MODALIDADES RENDA FIXA
TÍTULOS PÚBLICOS

3T14

4T14

1T15

29.814.633,25 34.641.998,45

REFERENCIADO EM IMA E IDKA
REFERENCIADO EM CDI

2.056.481,53

3T15

75.064.395,08

-6.825.598,78

4T15
99.169.013,09

2.209.287,21

3.567.586,36

4.699.011,89

-4.980.292,51

5.050.297,95

18.350.917,16 18.119.510,25

21.714.556,43

20.492.203,65

17.744.849,34

19.057.330,26

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

749.580,49

400.732,80

572.964,15

455.758,45

354.733,00

926.047,73

1.259.230,00

1.324.120,45

2.205.904,12

1.980.467,64

405.392,63

2.996.798,39

52.230.842,43 56.695.649,16

80.068.546,80

102.691.836,71

6.699.083,68

127.199.487,42

CRÉDITO PRIVADO
TOTAL

2T15

52.007.535,74

Fonte: DIRIN/IPREV-DF – Demonstrativos Gerenciais

Gráfico 21 - Rentabilidades Trimestrais – Segmento de Renda Fixa

RENTABILIDADE RENDA FIXA
100.000.000
50.000.000

0

3T14

4T14

1T15

2T15

3T15

4T15

-50.000.000
MODALIDADES RENDA FIXA

TÍTULOS PÚBLICOS

REFERENCIADO EM IMA E IDKA

REFERENCIADO EM CDI

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CRÉDITO PRIVADO

Fonte: DIRIN/IPREV-DF – Demonstrativos Gerenciais

Tabela 42 – Rentabilidades Trimestrais – Segmento de Renda Variável
MODALIDADES RENDA VARIÁVEL
AÇÕES REFERENCIADAS
FUNDOS DE BOLSA

3T14
186.144,00
-1.180.955,08

4T14
-651.144,00

1T15
114.656,00

-781.542,15 -1.259.200,18

2T15

3T15

4T15

316.888,00 -1.457.616,00

-302.040,00

79.279,52 -1.219.364,28

999.024,21

MULTIMERCADO

245.992,68

326.053,57

527.816,40

510.845,04

455.022,52

557.879,56

FIP

-96.420,92

-4.007,06

-78.370,58

38.958,42

-227.039,39

137.957,86

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

-147.968,50

-332.171,33

-126.743,53

290.533,45

-301.120,44

130.435,99

TOTAL

-993.207,82 -1.442.810,97

-821.841,89

1.236.504,43 -2.750.117,59

1.523.257,62

Fonte: DIRIN/IPREV-DF – Demonstrativos Gerenciais
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Gráfico 22 - Rentabilidades Trimestrais – Segmento de Renda Variável
RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL

1.000.000

500.000

0

3T14

4T14

1T15

2T15

3T15

4T15

-500.000

-1.000.000

-1.500.000
AÇÕES REFERENCIADAS

FUNDOS DE BOLSA

MULTIMERCADO

FIP

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Fonte: DIRIN/IPREV-DF – Demonstrativos Gerenciais

g) Rentabilidades Ponderadas Mensais por Segmento X Índices de Mercado X Meta Atuarial
Tabela 43 – Rentabilidades Ponderadas Segmento X Índices de Mercado X Metas Atuarial
RENTABILIDADES MENSAIS PONDERADAS
CARTEIRA TOTAL
MÊS/ANO

FUNDO FINANCEIRO

CDI

IBOVESPA

META
ATUARIAL
(INPC + 5,50%)

FUNDO CAPITALIZADO

RENDA

RENDA

RENDA

RENDA
VARIÁVEL

RENDA

RENDA

FIXA

VARIÁVEL

FIXA

(*)

FIXA

VARIÁVEL

jan/15

1,96

-2,63

1,00

-

1,98

-2,72

0,93

-6,20

1,93

fev/15

0,69

2,23

0,92

-

0,68

2,23

0,82

9,97

1,63

mar/15

0,43

-0,30

abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15

1,45
1,70
0,46
0,61
0,86
0,41
1,81
0,98
nd

2,35
-0,77
-0,22
0,19
-1,87
-0,54
0,92
1,08
nd

1,15
1,03
1,04
1,11
1,22
1,14
1,10
1,11
1,06
nd

-

0,41
1,45
1,70
0,44
0,61
-0,88
0,41
1,81
0,95
1,49

-0,30
2,35
-0,77
0,22
0,15
-1,87
-0,54
0,92
1,08
0,97

1,04
0,95
0,98
1,07
1,18
1,11
1,11
1,11
1,06
1,16

-0,84
9,93
-6,17
0,61
-4,17
-8,33
-3,36
1,80
-1,63
3,93

1,96
1,16
1,44
1,22
1,03
0,70
0,96
1,22
1,56
1,35

(*) Por ser gerido pelo Regime de Caixa, os recursos do Fundo Financeiro, por prudência, não foram alocados no segmento de renda variável

Fonte: DIRIN/IPREV-DF – Relatórios Gerenciais, Diversas – Internet.

Avaliação Atuarial
A Avaliação Atuarial periódica de um Plano de benefícios de Regime Próprio de Previdência Social, além de ser
uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98 e Portaria MPS nº. 204/08 é essencial para a revisão dos planos de custeio e
de benefícios do plano previdenciário, no sentido de manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial. Como prevê o artigo 73
da Lei Complementar nº 769, de 30 de julho de 2008, transcrito a seguir, a massa de segurados está segmentada em dois
grupos, a saber:
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA – SEGURIDADE SOCIAL: pelos servidores admitidos em data
anterior a 01/jan/07 e benefícios gerados por estes, bem como aposentadorias e pensões vigentes à época da publicação da
referida Lei Distrital. Suas despesas serão custeadas pelo Regime Financeiro de Repartição Simples; e
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – DFPREV: formado pelos servidores admitidos em data
igual ou superior a 01/jan/07 e benefícios gerados por estes servidores. Seus benefícios serão tratados sob o Regime
Financeiro de Capitalização.
A avaliação atuarial é desenvolvida em quatro etapas, transcritas e detalhadas a seguir:
 Análise crítica da base de dados dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas:
Toda a avaliação atuarial é realizada com base nos dados dos servidores do Distrito Federal, os quais são
coletados em três etapas:
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Federal;

– Extração de dados do SIGRH, coleta dos dados de todos os servidores do poder executivo do Distrito

– Extração de dados do sistema MENTORH da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
– Extração de dados do sistema MENTORH do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Os dados são avaliados e, por meio de uma manipulação do banco de dados, apuram-se as inconsistências
cadastrais, as quais são corrigidas ou alteradas por premissas atuariais quando impossibilitada a correção.
O IPREV mantém um esforço pleno no intuito de melhoria da base de dados cadastral previdenciária e as
atividades advindas desse esforço são registradas no processo nº 413-000097/2014, o qual trata do Programa de Melhoria da
Qualidade de Dados do Distrito Federal. Assim sendo, esclarecimentos mais detalhados sobre a base de dados podem ser
verificados neste processo ou diretamente com a assessoria especial de atuária.
Após a manipulação dos dados, elabora-se o consolidado estatístico com informações gerais do plano
capitalizado e financeiro.
 Seleção das hipóteses financeiras e atuariais, regimes de financiamento e outros mecanismos de
dimensionamento dos compromissos dos planos e a realização do Cálculo Atuarial:
A seleção das premissas atuariais e financeiras é de suma importância, pois impactam diretamente nos
resultados dos planos previdenciários. Destacamos que o IPREV/DF manteve as premissas atuariais utilizados no exercício
anterior, tendo em vista as mesmas estarem devidamente atualizadas.
 Análise dos resultados e realização de estudos acerca da viabilidade da manutenção dos planos de custeio;
e, caso estejam em desequilíbrio, um ou mais planos de custeio serão discutidos e propostos, de forma a promover o equilíbrio
de longo prazo do plano, sem desequilibrar as contas no curto e médio prazo:
A metodologia utilizada na avaliação atuarial para apurar os resultados dos planos é trazer os compromissos e
as receitas futuros a valor presente e comparar com o ativo líquido do plano, adotando as premissas atuariais anteriormente
detalhadas.
 Comparação dos resultados das três últimas avaliações atuariais realizadas para os planos previdenciários
do RPPS.
Abaixo comparamos os resultados dos planos financeiro e capitalizado dos últimos três anos:
Tabela 44 – Comparativo de Resultados Atuariais

Comparativo de Resultados
Ano

2013

2014

2015

Financeiro -R$ 219.236.193.243,26 -R$ 237.999.510.821,05 -R$ 298.783.583.440,63
Capitalizado R$

668.213.987,41 R$

2.900.034.759,87 R$

1.787.381.915,46

Fonte: Assessoria Especial de Atuária/IPREV-DF

A análise dos últimos três anos do Plano Financeiro permite verificar um aumento anual considerável do déficit
atuarial, o qual é resultante da política de reajuste de salários e benefícios adotados no GDF nos últimos anos, aumentando,
assim, os valores estimados dos compromissos futuros e, consequentemente, o déficit atuarial.
Atividades Jurídicas
Desde janeiro de 2015 o IPREV/DF, por meio da sua Diretoria Jurídica, vem trabalhando juntamente com a
Procuradoria Geral do Distrito Federal, respondendo a consultas jurídicas na área previdenciária e na elaboração de defesas
judiciais em que o Instituto é parte quando o assunto tratado é exclusivamente previdenciário, bem com, ainda juntamente com
a PGDF, acompanhando diariamente os prazos e os andamentos judiciais, buscando dar auxilio jurídico-administrativo à
Procuradoria no controle dos prazos.
Em outro vértice, a DIJUR também vem atuando junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, auxiliando nas
respostas solicitadas, elaborando relatórios, além das elaborações de respostas às Prestações de Contas Anuais. Para cumprir
todas as demandas, a DIJUR criou sistema próprio que é mantido atualizado diariamente com o auxílio dos Jovens-aprendizes
buscando ter informações mais precisas possíveis.
O Instituto de Previdência não possui os assentos funcionais dos servidores do GDF, sendo constantemente
necessária a solicitação de documentos e cópias de processos ao órgão de origem, portanto para um controle dos prazos
recursais, principalmente nos processos judiciais no qual o IPREV é parte, foi necessários criar, por meio do controle
processual, o fluxo demonstrando os Órgãos envolvidos e os prazos para trâmite dos respectivos processos, conforme descrito
abaixo:
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Gráfico 23 – Órgãos envolvidos nos trâmites processuais jurídicos do IPREV/DF
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Fonte: DIJUR/IPREV/DF

Informações Complementares
E importante destacar que em 2015, diante da publicação da Lei Complementar nº 899, de 30/09/2015, DODF
Edição Extra nº 28, de 30/09/2015, pág. 01, o IPREV apurou por meio do Processo 413.000.103/2015 o Superávit Financeiro do
Fundo Previdenciário (Fundo Capitalizado) para cobrir as despesas de pessoal com Inativos e Pensionistas do Fundo
Financeiro.
O montante de R$ 1.201.043.517,00 (hum bilhão, duzentos e um milhões, quarenta e três mil, quinhentos e
dezessete reais), apurado conforme Decreto nº 36.786, de 01/10/2015, publicado no DODF Edição Extra nº 29, de 01/10/2015,
pág. 05, atendendo às premissas atuariais, foi utilizado da seguinte forma:
Tabela 45 – Utilização do Superávit Fundo Previdenciário – LC nº 899/2015
Competência da FOPGAG

Data Pagamento

Valor

Setembro

05/10/2015

300.000.000,00

Outubro

06/11/2015

260.000.000,00

Novembro

04/12/2015

250.000.000,00

Dezembro (13º Salário)

18/12/2015

46.708.659,06

Dezembro

08/01/2016

344.334.857,94

Total
1.201.043.517,00
Fonte: COFIN/DIFAD/IPREV/DF – Processo nº 413.000.103/2015

Considerando a existência de superávit técnico atuarial no Fundo Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV,
instituído pelo art. 73 da Lei Complementar nº. 769/2008, no decorrer dos últimos cinco anos e a existência de déficit técnico
atuarial no Fundo Financeiro, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF visa equilibrar as contas
previdenciárias do Distrito Federal, por meio do aproveitamento do superávit técnico atuarial do Fundo Previdenciário.
Cabe destacar que assim como o déficit, o superávit atuarial também deve ser equacionado, uma vez que o
objetivo de qualquer gestão previdenciária é alcançar o equilíbrio atuarial no longo prazo.
O Distrito Federal optou pela segregação de massas formando dois fundos: financeiro e capitalizado, com a data
de corte em 01 de janeiro de 2007. Ocorre que essa medida retira do fundo financeiro uma parcela significativa de servidores
ativos que estariam contribuindo e ao mesmo tempo arcando com a aposentadoria e as pensões do fundo, fazendo com que o
Ente tenha que desembolsar mais recursos para cumprir as obrigações com os inativos. Por outro lado, verifica-se um superávit
crescente no fundo capitalizado, uma vez que o custo normal do plano, apurado na última avaliação atuarial, é de 27,55%, e
está abaixo do custo efetivamente praticado que é de 33%. Isso significa que, dadas as atuais premissas e realidade do plano,
27,55% de contribuição é suficiente para arcar com todos os compromissos do plano e manter o equilíbrio atuarial no longo
prazo. A realidade do Distrito Federal é clara, O Ente precisa suprir a falta de dinheiro do fundo financeiro por meio de aportes
financeiros, enquanto que há existência de superávit no fundo capitalizado.
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Este Instituto destaca o fato de ter avaliado e modificado as premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial
do Plano Previdenciário nos últimos anos, resultando numa avaliação atuarial mais aderente à realidade demográfica, financeira
e biométrica do Distrito Federal. Além disso, o Instituto montou um Grupo de Trabalho para corrigir as inconsistências
apontadas na base de dados. Deste modo, trouxe mais segurança aos resultados apresentados pela avaliação atuarial anual e,
consequentemente, mais segurança aos gestores na tomada de decisão relativa ao aproveitamento do superávit.
Conforme a avaliação atuarial, o Plano Previdenciário – DFPREV possui um superávit de R$ 1.787.381.915,46,
enquanto que o Plano Financeiro apresenta um déficit anual de R$ 2.582.722.000,87. Tais resultados remetem aos gestores
estudar a viabilidade de corrigir tanto o déficit quanto o superávit, uma vez que o objetivo é alcançar o equilíbrio atuarial no
longo prazo nos dois Planos de Previdência administrados pelo Instituto.
As últimas avaliações atuariais demonstram que o Custo Normal, custo de manutenção do Plano Previdenciário
– DFPREV está abaixo do Custo Praticado, atualmente fixado em 33%. Ou seja, está se contribuindo além do necessário para
o Fundo Previdenciário, enquanto que o Plano Financeiro encontra-se deficitário.
No quadro abaixo apresentamos os resultados apurados nas avaliações atuariais de 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015, comparando o resultado superavitário do Fundo Previdenciário com o Déficit Financeiro Anual do Plano Financeiro:
Tabela 46 – Resultados das Avalizações Atuariais 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Superávit Técnico Atuarial do Fundo
Previdenciário
2011
2012
2013
2014
2015

R$
R$
R$
R$
R$

99.600.407,69
332.601.675,45
668.213.987,41
2.900.034.759,87
1.787.381.915,46

Déficit Técnico Atuarial do Fundo
Financeiro no ano
2011
2012
2013
2014
2015

R$
R$
R$
R$
R$

529.426.719,36
901.421.143,38
1.358.639.364,42
2.740.138.044,65
2.582.722.000,87

Fonte: Assessoria Especial de Atuária/IPREV-DF

Sendo assim, utilizou-se 75% do superávit do Fundo Previdenciário – DFPREV para suprir as despesas do
Fundo Financeiro, o que corresponde a R$ 1.340.536.436,60, deixando, ainda, 25% de superávit como reserva de contingência.
Em 2015 o IPREV/DF deu um importante passo na busca contínua das melhores práticas de gestão
previdenciária, com a criação, por meio da Portaria nº 29, de 13 de outubro de 2015, do Programa de Educação
Previdenciária e Financeira. O Programa tem como objetivo principal promover, sempre gratuitamente, a educação
previdenciária e financeira, estimular a formação de poupança, criar e difundir uma cultura previdenciária entre servidores
públicos (ativos e inativos) e pensionistas, estudantes da rede pública de ensino, idosos e da população em geral do Distrito
Federal.
Realizou também palestras para os servidores sobre o “Futuro Previdenciário no DF”, bem como reuniões com
os setoriais dos órgãos de governo, que ainda realizam o processo de aposentadoria, na busca da integração e da troca de
informações para o aperfeiçoamento das atividades bem como a otimização das ações no que tange a concessão de
aposentadoria.
Em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, organizamos as duas últimas reuniões do
Conselho Nacional de Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social – CONAPREV, uma no mês de agosto e outra no
mês de dezembro, realizadas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília - DF. Participam representantes das
Secretarias de Políticas de Previdência Social e de Previdência Complementar do MPS; representante da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); da
Previdência Complementar (PREVIC); da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV); da
Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM); da Associação Nacional de Entidades
de Previdência Municipal (ANEPREM); do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais (FONAC);
do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (CONSAD) e do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ); representantes do Regimes Próprios de Previdência Social dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal; os
municípios de Curitiba (região Sul), de São Paulo (Sudeste), de Fortaleza (Nordeste), Goiânia (Centro-Oeste) e Manaus (Norte);
além dos dirigentes de até 02 (duas) Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC de servidores públicos da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
O corpo técnico do IPREV/DF participou do CONSAD/2015, onde buscou o aprimoramento de ações nas áreas
administrativa/financeira, jurídicas, previdenciárias e de gestão, aplicando algumas das novas práticas no gerenciamento e
desenvolvimento das atividades da Autarquia.
Por fim, destacamos a realização do Planejamento Estratégico do IPREV/DF, estabelecendo seu Plano de
Ações Anual para 2016, com a participação de toda a Diretoria Executiva do IPREV e dos servidores.
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2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Todos os passos e processos elencados se mostraram bastante assertivos, de forma que manter o
Planejamento do IPREV/DF, estimular um processo de transição técnico e qualificado, visando à institucionalização de um
processo de contingência que permita ao Instituto gerir os benefícios previdenciários oriundos de aposentadorias e pensões dos
segurados e dependentes, gerir os ativos financeiros originários das contribuições e demais receitas previdenciárias, gerir o
custeio da previdência dos servidores distritais, mediante contribuições do Governo do Distrito Federal e dos servidores ativos,
aposentados e pensionistas e compatibilizar a viabilidade e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, seguindo padrões
técnicos, profissionais e socialmente justos.
Nesta linha, o IPREV/DF procurou atuar de forma incessante na busca da excelência da gestão previdenciária,
seja atuando na busca do cumprimento integral do normativo legal que disciplina o tema, seja no esforço para manter o CRP
vigente, as demonstrações de natureza obrigatória e propiciar a plena informação e transparência sobre o estágio de
funcionamento do Instituto.
Com isso, seguimos com o nosso intuito maior, para que o Ente e os Servidores busquem enfrentar a principal
necessidade previdenciária: viabilizar a institucionalização do IPREV/DF, como o Gestor Único do RPPS, conforme preceitua a
Lei Complementar nº 769/2008.
Dentre as principais propostas apresentadas e que deverão ser amplamente discutidas e negociadas com os
poderes constituídos, com as autoridades do DF e com os servidores, podemos destacar:
Projeto de Lei Complementar com alterações na LC n° 769/2008: A legislação do IPREV/DF já é uma
legislação de excelência, mas carece de ajustes em aspectos que não afetam a estrutura geral da LC 769, mas são
fundamentais para estruturar e constituir o esforço do Governo do Distrito Federal, com vistas a institucionalizar o RPPS e
consolidar os principais aspectos do Gestor Único, bem como adequação a novas regras constitucionais. Os itens importantes a
serem tratados são: custeio administrativo, ações de governança, poder de controle, qualificação da base de dados
previdenciária e ajustes pontuais;
Criação da Carreira Previdenciária: O quadro funcional do IPREV/DF é constituído, unicamente, por
servidores comissionados, o que impede a criação de uma cultura de longo prazo, que perpetue a ação do Governo do Distrito
Federal, focando a previdência dos seus servidores. Dessa forma, é fundamental estabelecer um plano de carreira e promover
concurso público que possibilite uma estrutura técnica qualificada, providencial à visão de previdência de longo-prazo. Neste
sentido, após diversas reuniões, discussões técnicas e aprimoramentos, o IPREV/DF conseguiu aprovação junto ao Conselho
de Administração da Criação da Carreira de Gestão Previdenciária, encaminhando solicitação à SEPLAG visando elaboração
de Lei de Iniciativa do Executivo para futuro envio à Câmara Distrital para votação e criação da Lei que autorize a efetiva
criação e realização do respectivo concurso público;
Criação da Taxa de Administração: o IPREV/DF, como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência
Social do Distrito Federal, necessita que a fonte de custeio administrativo seja alterada para recursos próprios, por meio da
institucionalização da taxa de administração, já prevista na Lei Federal nº 9.717/98 e assimilada pela Portaria do Ministério da
Previdência Social nº 402, de 10/12/2008. Desta forma, há necessidade de aprofundamento das tratativas já iniciadas no
CONAD e GDF visando a implementação da legislação;
Assunção da competência previdenciária: O IPREV/DF não executa diretamente o ato de concessão de
aposentadoria e pensões, para que possa constituir uma ação efetiva unificando o regime. Assim, é fundamental que os
servidores dos setoriais de RH, que atualmente, estão nas diversas carreiras distritais, sejam cedidos para a formação de uma
carreira inicial, detentora da cultura, conhecimento e prática de concessão, já existente nas diversas secretarias, rgãos da
administração indireta e, também, nos setoriais de RH na Câmara Legislativa e TCDF. A unificação, padronização, treinamento
e qualificação, podem resultar em um processo mais ágil e assertivo, além de desonerar a estrutura, no processo de concessão
de aposentadorias e pensões para o Distrito Federal, passando ao IPREV/DF a centralização de atividades de concessão,
gestão e administração de aposentadorias e pensões. Em diversas reuniões durante o exercício passado foi abordado o tema,
existindo uma sinalização para que se configure no exercício de 2016;
Criação da Sede do IPREV/DF: Buscar efetivar a construção e/ou ocupação de imóvel pertencente ao GDF,
que se constitua na Sede própria do IPREV/DF, em área central no Plano Piloto, que possibilite atender adequadamente aos
servidores do Distrito Federal com atenção, qualidade, agilidade, acessibilidade e humanização das atividades previdenciárias.
Nessa casa, além da ação de concessão e gestão de aposentadorias, teríamos a condição de ser o centro de excelência, que
pensa riscos e impactos na vida laboral dos servidores. Além de estudos e processos de excelência no ato de concessão e
gestão de aposentadorias e as necessárias políticas de pré e pós-aposentadoria. A sede do IPREV/DF pode ser, também, o
ponto focal para que todos os servidores aposentados do DF sejam reconhecidos, atendidos e possam exercitar a melhor idade
de forma digna.
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Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A- SAB foi criada em 1962, pela Prefeitura do Distrito Federal, como empresa
pública. Em 1966, foi transformada em Sociedade Anônima de Direito Privado, sendo assim, regida pelas Leis no 4.545/64 e 6.404/76.
De acordo com o seu Estatuto Social, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB criada com a finalidade
participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial, do Distrito Federal e sua região
geoeconômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito
público interno, e tem por objeto:
I. a comercialização de gêneros alimentícios e de outros produtos e materiais determinados por demanda de mercado e/ou
finalidade social;
II. a prestação de serviços, dentro da sua área de atuação, coordenando e/ou executando programas;
III. a industrialização de gêneros e produtos destinados à consecução de seus objetivos;
IV. . agir como instrumento regulador de mercado, no que tange a demanda e a oferta de produtos essenciais ou em carência,
assim como servir supletivamente áreas desprovidas de abastecimento ou insuficientemente atendidas pela iniciativa privada;
V. .executar Programas, individualmente ou em parceria, estimulando, apoiando e/ou executando projetos que viabilizem a auto
sustentação dos pequenos produtores, buscando a melhoria da qualidade de vida no meio rural;
VI. . prestar assessoramento técnico ao Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal,
com referência aos assuntos voltados para o abastecimento.
Em 1998, por determinação do Governo do Distrito Federal, a Empresa iniciou o processo de paralização de suas atividades
comerciais. Todavia, somente em 10/10/2000, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas deliberou pela liquidação da Empresa,
passando a ser denominada Sociedade de Abastecimento de Brasília S!A - SAB, Em Liquidação. Inicialmente foram adotadas as medidas
previstas nos artigos 21O e 219 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
Em 2002, por intermédio da Lei n° 2.891, de 23/01/2002, a Câmara Legislativa autorizou o Governo do Distrito Federal a
proceder à liquidação da SAB, processo que se prolongou sem êxito por 10 anos.
A Lei previa a destinação dos imóveis da Empresa, por processo de transferência para patrimônio do Distrito Federal (doação
aos órgãos ocupantes), e por alienação/licitação, a ser realizada pela TERRACAP com taxa de administração de 10%, revertendo o apurado ao
Tesouro do Distrito Federal, após a liquidação do passivo da SAB.
De igual modo, previa a destinação dos empregados da Empresa, oferecendo duas alternativas, a saber:
– serem aproveitados na forma da Lei nº 81/2001;e
– adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, na forma da Lei nº 2.522/2000 e do Decreto nº 21.299/2000.
Diante das dificuldades encontradas, foi editada a Lei nº 3.863, de 30/05/2006, que autorizava o Governo de Distrito Federal a
incorporar a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A SAB - Em Liquidação, às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF),
também em Liquidação.
Em 13/09/2010, a Direção da SAB e da CEASA chegaram a assinar protocolo de incorporação da primeira empresa pela segunda, o
que não ocorreu.
Assim, decorridos mais de 12 anos da paralização das atividades comerciais, o processo de liquidação não avançou, o que
comprometeu as finanças da Empresa gerando um ciclo de endividamento cada vez maior, ameaçando consideravelmente seu patrimônio.
Em novembro de 2012, o Govemo do GDF, realizou nova mudança na gestão da Empresa, com a nomeação de novo Liquidante e
também novos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, com o propósito de retomar o Plano de Liquidação da Empresa.
Com a aprovação do novo marco legal para o processo de liquidação, Lei nº 5.137/13, foi estabelecida, de forma precisa, a destinação
dos imóveis, os procedimentos para licitação e doação, a situação funcional dos empregados da SAB dentre outros preceitos.
A SAB passou a integrar o Orçamento Fiscal Seguridade de GDF, com recursos destinados ao pagamento dos salários dos
Empregados (cedidos à diversos órgãos das Administrações Direta e Indireta), assim como para o pagamento das obrigações fiscais, previdenciárias e
demais despesas para manutenção da Empresa, cessando o ciclo de endividamento constatado.
Em julho de 2015, foi nomeado novo liquidante para levar o processo de liquidação a termo. Desde então, foram tomadas diversas
medidas, com resultados efetivos. A mais importante delas foi a Lei n° 5.565, de 09/12/2015, que autoriza, principalmente:
– A incorporação da SAB por Empresa Estatal dependente e pertencente ao Distrito Federal;
– A criação da Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em Processo de Extinção, na estrutura administrativa da
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF;
– A doação dos imóveis constantes no Anexo Único da Lei ao Distrito Federal, tal doação implica a respectiva assunção das dívidas
fiscais federais de responsabilidade desta Empresa pelo GDF;
– A alocação dos empregados em conformidade com o seu perfil profissional prévio, ou mediante treinamento;
– A extinção do passivo tributário com a Fazenda do DF com a dação em pagamento de qualquer dos imóveis constantes no Anexo
Único da Lei - até o limite do débito tributário, sendo qualquer saldo remanescente revertido em favor do Distrito Federal;
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– A Procuradoria-Geral do Distrito Federal a proceder à substituição processual da SAB nas causas judiciais
em que a empresa seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada.
De janeiro a outubro de 2015, a SAB ficou vinculada a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF,
conforme Decreto n° 36.236, de 1° /01/2015.
Em outubro, vincula-se a SAB a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, por meio do Decreto n° 36.825, de
22/10/2015.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

-

-

-

-

-

16

-

-

-

16

-

-

-

-

-

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados

Atividade-Fim

Órgãos Estaduais

-

-

-

-

-

02

-

-

-

02

Estagiários

-

-

-

-

-

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

19

02

336

357

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

336

-336

19

02

-

-

21

Órgãos do Governo Federal
Outros

Total Geral

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8884 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SIA
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9690 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESCONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9767 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SIA
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
29.387.420
29.387.417
0
29.387.420
29.387.417
0
4.174.412
4.174.412

LIQUIDADO
29.387.417
29.387.417
4.174.412

0
0

4.174.412
944.427

4.174.412
942.809

4.174.412
942.809

0
0

944.427
34.506.259

942.809
34.504.638

942.809
34.504.638

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O processo de liquidação está sendo levado a cabo de maneira condizente com o contexto político-institucional estabelecido, e está
alinhada com a estratégia originalmente desenhada. Não se deparou com qualquer dificuldade digna de nota no espaço político-administrativo relevante.
Considerando a publicação da Lei 5.565, de 09/12/2015, todos os processos judiciais desta SAB, foram tramitados e entregues na
Procuradoria-Geral do DF.
No que se refere aos imóveis relacionados no Anexo Único da mencionada Lei, após doação ao Distrito Federal, deverão ser alienados
pela Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP.
A venda dos imóveis implicará a realização da abertura de créditos orçamentários, em programas de trabalho relacionados a encargos
previdenciários do Distrito Federal.
A Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em Processo de Extinção foi criada na estrutura administrativa da Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, por meio do Decreto n° 37.054, de 12/01/2016.
Unidade de Manutenção de Pessoal de Empresas em Processo de Extinção foi criada na estrutura administrativa da Secretaria de
Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, por meio do Decreto n° 37.054, de 12/01/ 2016.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A empresa entrou, em meados de 2015, nos momentos finais do seu processo de liquidação. Por este motivo não há qualquer iniciativa de
desenvolvimento organizacional a ser relatada.
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21.5. FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO
O Fundo PRÓ-GESTÃO, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos, programas
e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria
do atendimento ao público, compreendendo os seguintes objetivos:
I. qualificação profissional dos servidores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional por
meio de treinamento, especialização e/ou formação específica de servidores de carreiras de estado;
II. desenvolvimento de programas e/ou projetos firmados com entidades públicas ou particulares de âmbito
nacional ou internacional, com vistas à busca de novas tecnologias e metodologias, voltadas para a modernização
administrativa;
III. prestação de suporte didático-pedagógico de estudos, na elaboração e implantação dos programas e ações
de desenvolvimento institucional e de pessoas, com vistas à permanente melhoria da prestação dos serviços e
profissionalização da gestão pública;
IV. implantação de programas voltados para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão e das condições
de vida e do trabalho dos servidores;
V. modernização administrativa;
VI. programas de desburocratização administrativa e aperfeiçoamento tecnológico;
VII. aparelhamento das unidades voltadas para a gestão pública;
VIII. realização de outras atividades relacionadas à gestão pública.
O PRÓ - GESTÃO/SEPLAG é administrado por um Conselho de Administração, composto dos seguintes
membros:
I.
II.
III.
IV.
V.

O Secretário de Estado
O Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado;
O Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria;
O Diretor-Executivo da Escola de Governo;
O Subsecretário de Administração-Geral da Secretaria;
Um representante dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF.
FORÇA DE TRABALHO
Servidores

Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados
Órgãos do Governo Federal
Outros

Estagiários

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
1
1
-

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
-

Total
2
-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1
1

2
2

-

-

3
3

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO

LIQUIDADO

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

3.533.128

611.648

498.511

492.031

0027 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL

3.533.128

611.648

498.511

492.031

4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

1.074.872

880.462

493.288

493.288

0002 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO
UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL

1.074.872

880.462

493.288

493.288

TOTAL DO PROGRAMA 6003

4.608.000

1.492.110

991.799

985.319
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1. REALIZAÇÕES
No exercício 2015, foi dada continuidade à política de valorização do servidor público, mediante o pagamento de
instrutores da Escola de Governo e com congressos e contratação de especialistas para formulação de indicadores para
avaliação de políticas públicas e conservação de encadernação de acervo bibliográficos, com isso garantindo o
aperfeiçoamento dos servidores.
Essa política reflete de forma significativa a visão moderna, qualitativa, com foco na uniformização dos serviços
prestados pelo Governo de Brasília e suas Instituições.
No esforço em desenvolver uma rigorosa profissionalização do serviço público, o Fundo de Melhoria da Gestão
Pública/SEPLAG, obedecendo às diretrizes governamentais, no ano de 2015, proporcionou a qualificação de 4.377(quatro mil,
trezentos e setenta e sete) servidores, com investimento da ordem de R$ 492.030,68 (quatrocentos e noventa e dois mil, trinta
reais e sessenta e oito centavos).
Essa estratégia visa desenvolver formuladores de políticas públicas, de forma a contribuir para a melhoria dos
serviços prestados, sendo, sem dúvida um compromisso dessa gestão.
Com a política de Modernização das Unidades Administrativas do Distrito Federal, o Fundo de Melhoria da
Gestão Pública/SEPLAG direciona seus esforços no sentido de promover investimentos para equipar e modernizar as unidades
administrativas do Governo do Brasília, com vistas à melhoria dos serviços públicos e do atendimento ao cidadão,
reconhecendo-os como foco da atenção do Estado.
No esforço de promover a uniformização, reaparelhamento e modernização das instalações da Escola de
Governo, no ano de 2015 foram adquiridos 120(cento e vinte) poltronas para o auditório do bloco “a” e 1.000 poltronas
escolares para as salas de aulas, tendo um investimento total na ordem de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).
Obs.: No exercício de 2015, houve contingenciamento no orçamento na ordem de R$ 6.555.184,28. (seis
milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No exercício de 2015 foram arrecadados R$ 4.389.743,56 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil,
setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 1.118.176,89 (um milhão, cento e dezoito mil, cento e
setenta e seis reais e oitenta e nove) com serviços de inscrição em concursos públicos, R$ 3.139.399,62 (três milhões, cento e
trinta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) com taxa de administração de serviço e R$
132.167,05 (cento e trinta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e cinco centavos) com rendimento de aplicação financeira.
Ressaltamos que do exercício de 2014 houve um Superávit financeiro na ordem de R$ 4.501.240,00 (quatro
milhões, quinhentos e um mil, duzentos e quarenta reais).

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Fundo de Melhoria da Gestão Pública, em cumprimento às diretrizes e à missão institucional da Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é “promover com eficiência, transparência e efetividade a gestão de
pessoas e dos recursos, comprometida com o alcance dos resultados institucionais e a excelência dos serviços prestados à
sociedade”, vem dando grande ênfase à melhoria da prestação dos serviços públicos, à qualificação profissional dos servidores
do Distrito Federal, o desenvolvimento gerencial e a busca de instrumentos e mecanismos que assegurem melhores resultados
com menor custo, maior eficiência e eficácia, mediante a implementação da Política de Valorização da Função Pública, da
Melhoria da Gestão Pública e da Melhoria do Atendimento ao Cidadão.
Para auxiliar a SEPLAG no desenvolvimento destas Políticas, o Fundo Pró - Gestão em seu Planejamento
Estratégico trabalha com duas ações que foram implementadas durante o exercício. E resta-nos registrar, ainda, todo o esforço
despendido por toda a equipe esta Unidade e da SEPLAG, onde se encontram servidores comprometidos no desempenho das
responsabilidades atribuídas.
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22. SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – UO: 34.101

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, órgão de administração superior, diretamente
subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.301, de 21 de janeiro de 1999, inicialmente estruturada por
meio do Decreto nº 20.616, de 21/09/1999, publicado no DODF nº 183, de 22/09/1999, e alterada pelos Decretos 26.688, de
29/03/2006, publicado no DODF de nº 63, de 30/03/2006 e Decreto 27.946, de 14/05/2007, publicada no DODF de nº 92, de
15/05/2008, alterado pelos Decretos de nºs 28.452, de 20/11/2007, publicado no DODF de 21/11/2007 e Decreto de nº 30.225,
de 30/03/2009, publicado no DODF de 02/04/2009. Esta Secretaria passou por outra reestruturada administrativamente por
meio do Decreto nº 33.213/2011, de 21/09/2011, e em 1º de janeiro de 2015, esta Secretaria foi mantida no novo Governo por
meio do Decreto nº 36.236, com sua estrutura disposta no Decreto nº 36.285 de 20 de janeiro de 2015, tendo como principais
competências básicas:
I. Propor e executar as políticas e diretrizes do esporte, educação física, recreação e lazer do Distrito Federal;
II. Desenvolver programas e planos para a prática de esporte, educação física, recreação e lazer do Distrito
Federal;
III. Incentivar e apoiar a realização de eventos esportivos e recreativos;
IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação esportiva;
V. Credenciar e cadastrar entidades representativas de estabelecimentos de práticas esportivas;
VI. Administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro desportivo Ayrton Senna, além dos
equipamentos esportivos que lhe forem designados;
VII. Identificar as carências e demandas e promover a articulação intergovernamental e comunitária na busca e
aplicação de recursos técnicos e financeiros, destinados à promoção do esporte, educação física, recreação e lazer;
VIII. Promover a celebração de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de cooperação;
IX. Coordenar, dirigir, controlar e supervisionar a execução das atividades dos órgãos que lhe são diretamente
subordinadas;
X. Elaborar e propor seu programa anual de trabalho;
XI. Estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados às suas áreas de
competência;
XII. Elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que se fizerem necessários; e
XIII. Exercer outras competências que lhe forem conferidas.
Com a publicação do Decreto nº 36.828, de 22/10/2015, publicado no DODF nº 205 de 23/10/2015, no artigo 1º,
a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF passa a integrar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a
qual teve sua denominação alterada para Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

16

07

02

18

43

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

31

-

87

-

118

11

01

02

13

27

Requisitados

Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais

-

-

01

-

01

Estagiários

-

14

-

241

255

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

58

22

92

272

444

(-) cedidos para outros órgãos

05

-

-

-

05

Total Geral

53

22

92

272

439

Outros

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas
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COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
OBJETIVO GERAL: Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos
grandes e mega eventos esportivos.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
50.000
2488 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL
50.000
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
2.800.000
3062 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO
DISTRITO FEDERAL
500.000
3063 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS NAS REGIÕES DO
DISTRITO FEDERAL
1.500.000
3070 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS
REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL
800.000
1793 - REALIZAÇÃO DA UNIVERSÍADE 2019
50.000.000
0001 - REALIZAÇÃO DA UNIVERSÍADE 2019--DISTRITO FEDERAL
50.000.000
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL
409.000
3850 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL-APOIO PROJETO CAPOEIRA - TRABALHO
SOCIAL
309.000
5821 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL
100.000
2425 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS
785.500
0001 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO
FEDERAL
785.500
2474 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA
100.000
0001 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURAMANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS - PAC E CENTRO DE
INICIAÇÃO ESPORTIVA-DISTRITO FEDERAL
100.000
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
50.100
2571 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO
FEDERAL
50.100
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
3.883.826
0002 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL
3.465.120
9575 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA E
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
218.706
9579 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO
AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO
200.000
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
3.121.815
6669 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO
FEDERAL
3.121.815
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
505.000
3979 - APOIO A EVENTO - CORRIDA DO FOGO
200.000
3980 - APOIO A EVENTO - CORRIDA TIRADENTES
200.000
5876 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO
FEDERAL
105.000
4035 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS
21.646.110
0001 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO
FEDERAL
21.646.110
4090 - APOIO A EVENTOS
5.350.000
0042 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
1.000.000
3419 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM TODO
DF
1.000.000
3423 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL
1.500.000
3424 - APOIO A EVENTOS - COMPETE BRASÍLIA PARAOLÍMPICO
500.000
3761 - APOIO AO ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL
250.000
3793 - APOIO À EVENTOS ESPORTIVOS EM TODO O DISTRITO
FEDERAL - 2015
1.000.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
948.390

0
936.999

0
936.999

948.390
0

936.999
0

936.999
0

0

0

0

37.725

37.725

37.725

37.725
11.001
11.001

37.725
11.000
11.000

37.725
11.000
11.000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
19.339.957

0
19.123.341

0
19.123.341

19.339.957
2.545.628
725.088

19.123.341
2.108.469
594.670

19.123.341
2.108.469
594.670

0

0

0

1.492.841
0
0

1.264.678
0
0

1.264.678
0
0

0

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL
5922 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCUITO DE
CORRIDA DE RUA NO-DISTRITO FEDERAL
100.000
4091 - APOIO A PROJETOS
4.990.100
0002 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA JOVEM
COMPETIDOR-DISTRITO FEDERAL
50.000
0003 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE
PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
100.000
0005 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
800.100
0007 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL
10.000
0011 - APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO
FEDERAL
100.000
3815 - APOIO A PROJETOS - CAMPEONATO DE VOLEY DE PRAIA
300.000
3816 - APOIO A PROJETOS - CAMPEONATO DE BASQUETE
400.000
3822 - APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA
1.000.000
3823 - APOIO A PROJETOS - BOLEIROS
500.000
3824 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA IDOSOS DO DISTRITO
FEDERAL
1.065.000
3825 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO
DISTRITO FEDERAL
665.000
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
4.680.218
0001 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA
SESP-DISTRITO FEDERAL
4.680.218
4177 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS
ESPORTIVOS
200.000
3837 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
200.000
4178 - APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS
10.000
0001 - APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL
10.000
7244 - REFORMA DE ESTÁDIO
8.844.135
4163 - REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL
8.844.135
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA
1.780.000
0003 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL
1.780.000
TOTAL DO PROGRAMA 6206
109.205.804
Fonte: Diretoria de orçamento e finanças
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DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
327.699
1.896.986

249.121
1.810.026

249.121
1.810.026

7.435

7.435

7.435

69.997
1.152.086
337.508

69.997
1.142.198
335.479

69.997
1.142.198
335.479

79.960
0
0
250.000
0

8.442
0
0
246.474
0

8.442
0
0
246.474
0

0

0

0

0
1.779.085

0
1.743.553

0
1.743.553

1.779.085

1.743.553

1.743.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
20.333
20.333
1.507.580
1.507.580
28.086.683

0
10.167
10.167
1.507.580
1.507.580
27.288.859

0
10.167
10.167
1.507.580
1.507.580
27.288.859

Objetivo Específico: 001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática esportiva em todo o Distrito Federal, por meio
da oferta de oportunidades de prática esportiva à população, tanto no fomento, implementação e execução dos
programas e projetos quanto na disponibilização de equipamentos esportivos de qualidade para atender as
demandas sociais.

Indicadores:
Denominação do Indicador
Quantidade de Eventos Esportivos
Apoiados e/ou Realizados
Quantidade de Projetos Esportivos
957
Apoiados e/ou Realizados
956

Unidade Índice
de
mais
Medida Recente

Apurado
em

Desejado Em
Periodicidade
Fonte da
Resultado 2012 2013 2014 2015
de Apuração
Informação

Unidade

45

31/12/2010

Anual

Unidade

-

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

66
54
35
03

81
131
45
1

91
47
55
0

101
111
75
01

SUEL
SUEL

Indicadores
956 – Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados - A superação da meta "Quantidade de
Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados", deve-se a democratização do apoio e disponibilização de Emenda Parlamentar
no segundo semestre de 2015. Total de Eventos apoiados 111. As fontes de informação são oriundas da Subsecretaria de
Esporte e Lazer - SUEL.
957 – Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados - O único projeto esportivo, no âmbito
da Secretaria de Estado de Esporte, seria a realização de Projeto de Lei - Especial, a ação Universíade 2019, referente a 30ª
Universíade de Verão de 2019, porém não houve execução na ação, devido a Lei de responsabilidade Fiscal. O único projeto
previsto em 2015 refere-se as Olimpíadas Rio 2016.
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Objetivo Específico: 002 – Estimular, apoiar, implementar e executar ações esportivas para o Distrito Federal,
contemplando as três manifestações esportivas: esporte educacional, de participação e de alto rendimento.

Indicadores:
Denominação do Indicador
Quantidade de Eventos
Esportivos Apoiados e/ou
Realizados
Quantidade de Projetos
957 Esportivos Apoiados e/ou
Realizados
Quantidade de Atletas
960
Assistidos
Pessoas atendidas nas
1148
Unidades da SESP
956

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

Apurado
em

Desejado Em

Periodicidade
Resultado
de Apuração

2012

2013

2014

2015

Unidade

45

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

66

81

91

101

54

131

47

111

Unidade

-

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

35

45

55

75

03

1

0

1

Unidade

1.743

31/12/2010

Anual

Pessoa

51.064

31/12/2011

Anual

Fonte da
Informação
SUEL
SUEL

Desejado 1.800 1.950 2.150
2.250
Alcançado 1.419 2.513 3.822
3.413
Desejado 53.000 53.000 62.031 62.031
Alcançado 47.621 42.279 64.259 253.344

SUEL
SUEL

Indicadores
956 – Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados - A superação da meta "Quantidade de
Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados", deve-se a democratização do apoio e disponibilização de Emenda Parlamentar
no segundo semestre de 2015. Total de Eventos apoiados 111. As fontes de informação são oriundas da Subsecretaria de
Esporte e Lazer - SUEL.
957 – Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados - O único projeto esportivo, no âmbito
da Secretaria de Estado de Esporte, seria a realização de Projeto de Lei - Especial, a ação Universíade 2019, referente a 30ª
Universíade de Verão de 2019, porém não houve execução na ação, devido a Lei de responsabilidade Fiscal. O único projeto
previsto em 2015 refere-se as Olimpíadas Rio 2016.
960 – Quantidade de Atletas Assistidos - O indicador "quantidade de Atletas Assistidos" correspondem à
soma de atletas atendidos de janeiro a outubro pelos Programas Compete Brasília e Bolsa Atleta. O programa Compete Brasília
teve um atendimento de 1.415 atletas, o Programa Bolsa Atleta realizou 1.998 atendimentos, somando-se 3.413 benefícios
concedidos. Conforme informações da Subsecretaria de Esporte Lazer - SUEL.
1148 – Pessoas atendidas nas Unidades da SESP - O indicador de desempenho: "Pessoas atendidas nas
unidades da SESP" abrange todos os atendimentos dos onze Centros Olímpicos e Paralímpicos: 250.099 e Escola de Esportes:
3.245 perfazendo um total de 253.344 atendimentos realizados de janeiro a outubro conforme informações da Subsecretaria de
Esporte e Lazer - SUEL.

Objetivo Específico: 003 - Construir e manter uma rede de infraestrutura que propicie a prática esportiva no Distrito
Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
Espaços Esportivos
Disponibilizados
Espaços Esportivos
967
Mantidos
964

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Unidade

05

31/12/2010

Anual

Unidade

05

31/12/2010

Anual

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

10
09
08
09

12
02
12
15

14
15
12
15

16
15
17
15

Fonte da
Informação
SUBSAE
SUBSAE

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA
Denominação do Indicador
964

Espaços Esportivos
Disponibilizados

Unidade
de Medida

Índice
mais
Recente

Unidade

05

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
31/12/2010
Anual
Alcançado
Apurado
em

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

10
09

12
11

14
15

16
15

Fonte da
Informação
SUBSAE

Indicadores
964 – Espaços Esportivos Disponibilizados e 967 – Espaços Esportivos Mantidos – Referente aos
indicadores “Espaços Esportivos Disponibilizados” e “Espaços Esportivos mantidos”, neste exercício foram: 11 Centros
Olímpicos e Paralímpicos, Ginásio Nilson Nelson, Estádio de futebol Valmir Campelo Bezerra - Bezerrão, Autódromo
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Internacional Nelson Piquet e Complexo Aquático Cláudio Coutinho, perfazendo um total de 15 espaços disponibilizados e
mantidos com pequenos reparos e reformas, conforme informações da Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos
– SUBSAE.
Entregas realizadas pela Secretaria do Esporte e Lazer de janeiro a outubro 2015
Entregas

Público atendido

Estádio Valmir Campelo Bezerra – Bezerrão:
Eventos – Amistosos; XL Campeonato Brasiliense de Futebol da Primeira Divisão 2015; Campeonato Candango de Futebol
Americano de 2015; Clássico solidário; Campeonato Brasiliense 2º divisão ano 2015; Campeonato nacional de futebol americano;
Liga nacional de futebol americano de 2015.
Ginásio Nilson Nelson:
Eventos – Jogo da Amizade; Campeonato de Lutas; UNICEUB X Flamengo; Torneio 4 Nações de Handebol; Crossfit; 46º Camp.
Brasileiro de Fisiculturismo; Super Desafio Basquete; Circuito de Corridas Volkswagen - etapa UP; BSB Fitness; etc.
Autódromo Internacional de Brasília:
Espaço cedido para – Curso de pilotagem; Curso de direção; Instrução de direção defensiva; Treinamentos; Instrução de direção;
Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos:
Programas – Desenvolvimento Motor - I - 04 a 06 anos; Desenvolvimento Motor - II - 07 e 08 anos; Iniciação Esportiva – 09 a 11
anos; Preparação Esportiva - I – 12 e 13 anos Preparação Esportiva - II – 14 a 17 anos; Participação -I – 18 a 35 anos;
Participação- II – 36 a 59 anos; Participação –III – a partir de 60 anos; Programa Futuro Campeão.
Apoio a Eventos
Compete Brasília
Olímpica
Bolsa Atleta
Paralímpica
Escola de Esportes
Programa Boleiros

22.300

154.030
–
250.099
126.242
1.415
1.025
973
3.106
411.000

Circuito de corrida de rua

7.000

Corrida de Reis

8.000

Jogos Abertos de Brasília

2.500

Projeto Esporte Acesso de todos nas unidades de Internação
Núcleo de Avaliação Funcional de Pessoas com Deficiência
Total

893
651
989.234

Estádio Valmir Campelo Bezerra - Bezerrão:
Mais conhecido como Bezerrão é um estádio de futebol brasileiro, situado na cidade do Gama, no Distrito
Federal. Inaugurado em 1977, o estádio passou por uma reforma que o interditou entre janeiro de 2006 e novembro de 2008,
quando foi reinaugurado em 19 de novembro, com a partida amistosa de futebol entre as seleções do Brasil e Portugal.
Ginásio Nilson Nelson
Um ginásio de esportes multiuso localizado, junto ao eixo monumental, entre o Estádio Nacional Mané
Garrincha e o Palácio do Buriti. Fazendo parte do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna.
Autódromo Internacional de Brasília:
O Autódromo Internacional Nelson Piquet faz parte do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna. Tem o traçado
misto. Possui seis curvas para a esquerda e seis para a direita. A extensão é de 5.475,58 metros e a maior reta tem 750
metros.
Em 29 de novembro de 2014 foi iniciada a reforma no autódromo, passando então para TERRACAP a
responsabilidade sobre o espaço.
Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos
O Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos - COPs é desenvolvido pela Secretaria de Estado do Esporte e
Lazer - SEL nas Regiões Administrativas do Distrito Federal sob forma de parcerias. Está baseado na política pública do GDF
de inclusão social por meio do esporte e tem como objetivo assegurar o atendimento socioeducativo por meio da prática
esportiva e ações transversais e assim contribuir para o pleno desenvolvimento humano.
O Programa Vilas Olímpicas foi criado em 01 de janeiro de 2007, por meio do Decreto Nº 27.591, como uma das
competências da Secretaria de Estado de Esporte.
Em 16 de outubro de 2009 foi inaugurada a primeira Vila Olímpica, Rei Pelé em Samambaia. A administração
das Vilas era feita por meio de contrato de gestão com entidades sem fins lucrativos, ONGs.
Em 2011, os contratos de gestão existentes foram extintos, por meio de determinação judicial, e o GDF/SEL
assumiu a gestão administrativa do Programa passando a denominá-los de Centros Olímpicos. Na nova gestão foram
celebrados convênios com entidades sem fins lucrativos a fim de atender as demandas da gestão pedagógica do Programa.
Esses convênios são normatizados por meio de Edital de Chamamento Público, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
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A partir de 16 de maio de 2014, o Programa passou a ser denominado de Centros Olímpicos e Paralímpicos
ampliando a sua abrangência. Os serviços são executados em convênio com Organizações da Sociedade Civil em regime
cooperação com a SEL, através de projetos pedagógicos de fomento ao esporte e lazer interligados ao desenvolvimento de
atividades esportivas e outras ações de intercâmbios com atividades culturais e sociais, bem como, gerenciar atos que possam
promover a manifestação relativa à diversidade, meio-ambiente, atividade física e qualidade de vida.
As atividades desenvolvidas pelo convênio são supervisionadas pela Coordenação dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos, examinando aspectos qualitativos e quantitativos, assim como seus respectivos controles. Essa abordagem
possibilita uma análise global e o conhecimento das informações necessárias para ajustar o planejamento elaborado, com o
objetivo de mantê-lo sempre atualizado aos interesses maiores do Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos.
Os Centros Olímpicos e Paralímpicos tem em sua estrutura de funcionamento o desenvolvimento de três
programas, construídos sobre a fundamentação, conceituação e classificação esportiva nacional, definidas em:
As atividades se realizam em três turnos (Matutino, Vespertino e Noturno) abertas ao público participantes dos
programas de terça à sexta-feira, podendo funcionar das 06h45 às 21h45, e Sábado das 07h00 às 12h00 de acordo com a
necessidade e interesse da SEL.
Aos finais de semana os Centros Olímpicos e Paralímpicos, disponibilizam a sua infraestrutura como espaço de
convivência e lazer, das 9 às 16 horas ao público que busca apenas um local para praticar esportes com os amigos.
As pessoas com deficiência podem fazer modalidades regulares ou especificas definidas através da avaliação
funcional realizada pela Coordenação de Pessoas com Deficiência – CPD, que é capacitada pela Associação de Centro de
Treinamento de Educação Física Especial – CETEFE que mantem termo de colaboração técnica com a SEL. As empresas
conveniadas além das atividades pedagógicas oferecem aos alunos e a comunidade cursos de qualificação social
desenvolvidos de acordo com o Plano de Trabalho das empresas conveniadas.
Programa Futuro Campeão
Em 26 de novembro de 2012, a SEL lançou o Programa Futuro Campeão - PFC, desenvolvido nos COPs com o
objetivo de formar jovens atletas e paratletas que estejam aptos a representar o Distrito Federal em competições locais,
nacionais e internacionais e assim, contribuir para o desenvolvimento esportivo do DF. O Programa tem como diferencial
disponibilizar o Técnico especialista da modalidade, oferecer vale transporte para que os atletas possam ir aos treinos, além do
lanche com o intuito de contribuir para o seu desempenho.
Os COPs que atendem ao programa com suas respectivas modalidades são:
COPS

Modalidade

Estrutural

Ginastica acrobática

Gama

Saltos Ornamentais

Recanto das Emas

Vôlei

Samambaia

Natação

Santa Maria

Basquete

São Sebastião

Tênis
Ginastica rítmica
Vôlei sentado (paralímpico)

Ceilândia (Setor O)
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Atualmente estão implantados e em funcionamento 11 (onze) Centros Olímpicos e Paralímpicos:
1. Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia;
2. Centro Olímpico de e Paralímpico Ceilândia;
3. Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural;
4. Centro Olímpico e Paralímpico do Gama;
5. Centro Olímpico e Paralímpico Recanto das Emas;
6. Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo I;
7. Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia;
8. Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria;
9. Centro Olímpico e Paralímpico São Sebastião;
10. Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho;
11. Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O.
O Programa prevê, ainda, parcerias entre órgãos públicos e a SEL, por meio da disponibilização de espaço
físico dos COPs para o desenvolvimento de atividades desses órgãos, conforme a seguir:
 Secretaria de Estado de Saúde:
O Programa Saúde da Família é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são
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responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As
equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes,
e na manutenção da saúde desta comunidade.
COPs que possuem o Programa Saúde da Família: Estrutural, Gama, Recanto das Emas e São Sebastião.
 Secretaria de Estado de Cultura:
O Programa Mala do Livro amplia as possibilidades de acesso ao livro com a utilização de minibibliotecas para
atividades de empréstimo, tendo por objetivo incentivar e formar o hábito da leitura, democratizar o acesso ao livro e a
informação e, ainda, apoiar o exercício da cidadania.
COPs que possuem o Programa Mala do Livro: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
 Secretaria de Estado de Educação:
O Programa Escola Integral tem o objetivo de contribuir para a educação integral, conforme determinação do
Plano de Governo.
COPs que possuem o Programa Escola Integral: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
O Centro de Iniciação Desportiva - CID utiliza os espaços nos COPs para que possam ser realizadas as
atividades dos CIDs para treinamento, bem como para competições.
COPs que possuem o Programa iniciação desportiva – CID: São Sebastião
 Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude:
O Programa Prestação de Serviço A Comunidade-PSC, Liberdade Assistida - LA E SEMI-LIBERDADE,
tem o objetivo de contribuir para a recuperação dos adolescentes/jovens que cumprem medidas sócio educativas, dando ao
adolescente a oportunidade de estar em um ambiente saudável e familiar, onde os valores do esporte são vivenciados.
COPs que possuem o Programa Prestação de Serviço à Comunidade-PSC, Liberdade Assistida - LA e SemiLiberdade: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
O Projeto Esporte Acesso de Todos, consiste em realizar atividades esportivas para contribuir com a
ressocialização dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa nas unidades de internação e proporcionar momentos
de lazer e diversão no período das férias escolares.
COPs que participam do Programa de Orientação Socioeducativa: Os 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos.
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social:
O Programa O Centro De Orientação Socioeducativa - COSE, consiste em trabalhar os aspectos
biopsicossociais com crianças, jovens e adolescentes nas diversas modalidades esportivas, oferecidas nos COPs, utilizando-se
como base o esporte.
COPs que possuem o Programa o centro de orientação socioeducativa-cose: Brazlândia, Estrutural e Santa
Maria.
Total de atendimentos nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – janeiro a outubro:
Atendimentos

Total

Alunos Matriculados

36.020

Usuários do Espaço de Convivência e Lazer

53.564

Atendimentos da Gerencia de Apoio Social

3.027

Qualificação Social
Participação em eventos – Internos

371
29.320

Participação em eventos – Externos.

7.839

Cessão de Espaço (usuários)

32.879

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)

199

Programa Saúde da Família (PSF) Atendimento a alunos

6.439

Programa Saúde da Família (PSF) Atendimentos as famílias

76.430

Escola Integral
Total Geral

4.011
250.099

Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
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Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – COPS – ao final de outubro:
Matriculados 1º e 2º modalidade
COPS
Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Setor O
Sobradinho

Regular

Idosos

1.765
3.479
2.808
2.578
3.087
2.207
4.536
2.337
3.134
4.589
1.342
31.862

146
283
49
107
247
251
368
255
298
859
59
2.922

Total
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Programa
(PFC)

Pessoas com
Deficiência
65
114
37
73
185
64
135
80
101
164
26
1.044
36.020

Futuro

Campeão

0
0
12
40
30
0
32
29
22
27
0
192

Alunos efetivos Jan a Mar + alunos matriculados abril a outubro:
Jan a
COPS
Abril
Maio
março
Brazlândia
1.643
556
165
Ceilândia
3.612
763
453
Estrutural
2.320
242
351
Gama
2.559
715
345
Recanto
3.140
265
215
Riacho Fundo
2.539
362
435
Samambaia
3.658
738
703
Santa Maria
3.202
392
174
São Sebastião
3.174
510
344
Setor O
5.644
845
559
Sobradinho
1.531
74
147
TOTAL
33.022
5.462
3.891
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Total

108
182
289
233
194
177
243
149
211
523
42
2.351

166
257
103
208
294
144
398
164
238
508
66
2.171

197
288
175
132
235
135
247
186
258
254
64
2.171

180
198
175
271
296
186
377
237
256
569
46
2.791

105
161
0
212
268
100
310
186
217
108
38
1.705

3.120
5.914
3.655
4.675
4.907
4.078
6.674
4.690
5.208
9.010
2.008
53.564

Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – janeiro a outubro:
Atendimentos da
Gerencia de Apoio Social
(GAS)

Qualificação
Social

Números de
Eventos
Realizados

Participação
em eventos –
Internos

Participação
em eventos
–Externos.

Cessão
de
Espaço
(Usuários)

19
85
0
10
45
75
82
6

3
22
8
29
7
9
23
7

518
3.636
885
4.632
896
1.440
4.023
761

44
1.538
99
1.883
713
209
861
719

813
730
15.301
7.039
2.750
1.428
1.480
670

São Sebastião
241
3
49
Setor O
179
3
0
Sobradinho
47
2
0
Total
2.972
55
371
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

24
12
4
148

6.111
6.135
283
29.320

836
839
98
7.839

1.105
943
620
32.879

COPS
Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria

Internos
92
440
919
206
316
229
210
93

Externos
9
4
6
19
4
0
4
1

Usuários do
Espaço de
Convivência
e
Lazer
6500
8310
5317
6068
3536
1980
7966
4366
4022
4967
2781
55.813
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Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parcerias:

COPS

Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude.
Prestação de Serviço à
Comunidade (PSC)

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Human
o e Social

Secretaria de Estado de Saúde
Programa Saúde da Família (PSF)

Cose

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

91
0
124
0
0
0
0
175
0
0

Brazlândia
Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Setor O

12
31
4
17
25
25
27
24
17
12

Sobradinho

5

0

0

0

0

6.439

76.430

0

390

Total
199
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Atendimentos as famílias
0
9902
9769
21611
33061
0
0
0
2087
0

Hemocentro

Atendimento a alunos
0
40
2923
1195
1996
0
0
0
285
0

Atendimentos Realizados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parcerias:
Secretaria de Estado de Cultura
COPS

Secretaria de Estado de Educação

Mala do Livro
(Empréstimos)

Escola Integral

CID

Brazlândia

804

267

0

Ceilândia
Estrutural
Gama
Recanto
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria

226
118
700
754
453
1353
1144

629
732
320
0
424
407
488

0
0
0
0
0
0
0

São Sebastião

374

124

70

709
50
6.685

158
462
4.011

0
0
70

Setor O
Sobradinho
Total
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Eventos
COP
Brazlândia

Data
08/03/2015
07 e
08/05/2015
03/10/2015

Eventos Internos Realizados nos Centros Olímpicos
Descrição do evento
Comemoração dia da mulher

Total de Participantes
30

Comemoração dia das mães

230

Entrega dos laudos do MIT
Total

COP

Ceilândia

Data
08/03/2015
25/04/2015
08/05/2015
16/05/2015
27/06/2014
10/07/2015
29/07/2015
31/07/2015
08/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
25 a
28/08/2015

Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
Torneio de bocha Paralímpica.
Comemoração dia das mães
Troca de faixa dos alunos do Karatê e Jiu-Jitsu.
Festival de Natação
Momento Cívico
Aulão de Atividade Física Orientada
Amistoso COP Parque da Vaquejada X Batalhão da Policia Militar (IE, PE I e
II)
Atividade - Dia dos Pais
Participação do Centro Olímpico e Paralímpico de Ceilândia (parque da
vaquejada), na 4º Olímpiada de Ceilândia na modalidade: basquete
Participação do Centro Olímpico e Paralímpico de Ceilândia (parque da
vaquejada), na 4º Olímpiada de Ceilândia nas modalidades: basquete e
Atletismo
4ª Olímpiada da Ceilândia (Futsal)

258
518
Total de Participantes
50
71
90
15
24
100
50
50
80
20
5
40
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COP

Data
28/08/2015
29/08/2015
30/08/2015
30/08/2015
30/08/2015
19/09/15
24/10/2015
24/10/2015
28/10/2015
28/10/2015

COP

Data
07/03/2015
09/05/2015
16/05/2015
24/05/2015
13 a
26/05/2015
11/06/2015
13/06/2015
08/07/2015

Eventos Internos Realizados nos Centros Olímpicos
Descrição do evento
Momento Cívico
4ª Olímpiada da Ceilândia (Basquetebol)
4º Olímpiada de Ceilândia nas modalidades: Bocha e Karatê.
4ª Olimpíadas da Ceilândia (Natação)
4ª Olimpíadas da Ceilândia (Atletismo Paralímpico)
Festa da Família
Seletiva para a final do Festival Olímpico (voleibol)
Seletiva para a final do Festival Olímpico (basquetebol)
Amistoso de futebol society contra o 10° batalhão da PM
Amistoso de futebol society contra o 10° batalhão da PM
Total

Estrutural

COP

Data
14/02/2015
28/02/2015
08/03/2015
14/03/2015

Gama

COP
Recanto das
Emas

14/03/2015
11/04/2015
12/04/2015
30/04 a
02/05/2015
09/05/2015
28/05 e
29/05/15
06/06/2015
13/06/2015
13/06/2015
10/07/2015
16/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
15/08/2015
26/08/2015
30/08/2015
04/09/2015
09/09/2015
24 e
25/09/2015
29 e
30/09/2015
03/10/2015
05/10/2015
08/10 e
09/10/2015
10/10/2015
31/10/2015
Data
08/03/2015
08/05/2015
13/06/2015
16 e
17/07/2015
28/08/2015

Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
Comemoração dia das mães
Seletiva de ginástica acrobática do Programa Futuro Campeão.
Mutirão de atestado de saúde para atividade esportiva
Torneio de futebol noturno
Momento cívico
Troca de Faixas Karatê
Momento Cívico
Total
Descrição do evento
Amistoso de Futebol entre COPAG X Escolinha de Futebol Rio Verde do
Gama
Amistoso de Futebol Society entre COPAG X Escolinha de Futebol Projeto
Social Juventude Novo Gama-JUNOG
Comemoração dia da mulher
Amistoso de Futebol Society do COPAG X Escolinha de Futebol do
Espanhoy
Amistoso de Futebol Society do COPAG X Escolinha de Futsal do Lago Azul
Seletiva Futuro Campeão saltos ornamentais
Exame de faixa da modalidade Karatê
Torneio Nacional de Saltos Ornamentais

Total de Participantes
200
10
22
8
4
2.657
30
30
40
40
6.636
Total de Participantes
37
24
4
500
80
80
40
120
885
Total de Participantes
72
153
46
72
41
241
391
727

Comemoração dia das mães
2º piquenique literário

16
397

Seletiva interna de Karatê
2º seletiva interna de Karatê
Amistoso de futebol entre Copag X PMdf
Amistoso de futebol society entre COPAG X COPASAN
Amistoso de futebol society entre COPAG X COPASAN
Amistoso de futebol society entre COPAG X COPASAN equipe masculina
Amistoso de futebol society entre COPAG X COPASAN equipe feminina
Amistoso de futebol society.
Momento cívico.
Liga Brasília de voleibol
Amistoso de futebol Society feminino entre Copag X Copasan.
Amistoso de Vôlei Masculino, do COPAG
Semana “setembro Amarela” com tema transversal Você é o Centro.

25
40
40
40
40
40
40
40
100
30
30
32
478

Momento Cívico, com Alunos e Colaboradores do COPAG.

298

7º Exame de Faixa de Karatê do COPAG.
Evento “Ativa Idade”.
Comemoração do Dia das Crianças.

495
16
635

Jogo Amistoso de Vôlei, do COPAG X CG do Gama.
Treinamento Interno de Karatê com alunos do COPAG, visando a 3ª Copa
Gerardo Coelho 2015.
Total
Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
Comemoração dia das mães
1º Troca de faixas para alunos da modalidade Karatê.
Festa Junina

27
30

aulão de ritmos.

4.632
Total de Participantes
91
115
160
400
50
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COP

Data
30/08/2015
03/10/2015

COP

Data
08/03/2015
08/03/2015
09/05/2015
19/06/2015

Riacho Fundo I

COP

Samambaia

19/06/2015
08/07/2015
12/09/2015
13/09/2015
24/10/2015
Data
07/03/2015
08/03/2015
08/03/2015
02/06/2015
19/06/2015
27/06/2015
29/06/2015
04/07/2015
04/07/2015
10/07/2015
20/07/2015
01/08/2015
13 e
14/08/2015
13/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
26/09/2015
03/10/2015
16/10/2015
24/10/2015
23/10/2015
27/10/2015
31/10/2015

COP

Santa Maria

Data
08/03/2015
07 e
08/05/2015
19/06/2015
10/07/2015
21,22,23/07/20
15
22/07/2015
13/08/2015

Eventos Internos Realizados nos Centros Olímpicos
Descrição do evento
Liga Brasília de voleibol
Entrega dos Laudos do MIT
Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
10º Encontro Feminino de Capoeira
Comemoração dia das mães
Circuito “Nós podemos’’ celebrando a Saúde em comunidade”. (Aulão de
Ginástica Aeróbica, Circuito nós podemos etapa celebrando a saúde em
comunidade, Realização de exames rápidos, Atividades esportivas e de
lazer)
8 horas de natação
Momento Cívico
Festa da Família
Tema transversal: educação básica de qualidade para todos
Festival Olimpico e Paralimpico – Fase Local Final
Total
Descrição do evento
Amistoso PFC Futsal x SESC Ceilândia
Comemoração dia da mulher
Comemoração dia das Mães
Momento cívico
Circuito “Nós podemos’’- gincana do conhecimento, varal do livro, corrida e
caminhada para os alunos.
1º Festival de Natação e Revezamento
Desafio de Natação (CETEFE)
1ª ETAPA DO FENACOP
Seletiva de natação programa futuro campeão
Momento Cívico
Festival de Futebol Society
Festival de Futebol Society
Hora Cívica
Festa da Família
Amistoso de Voleibol (adulto)
Amistoso Futsal X Futebol Society
Corrida - Fechamento do Tema Transversal
Fase Final do Encontro Paralímpico
Aulão de Ginástica - Aniversário do COP Samambaia
Vencendo o Jogo Juntos
Amistoso Futebol Society (Adulto) - COP Samambaia X COP Recanto das
Emas
Entrega de Certificado Robótica de Lego
Troca de Faixa Karatê
Total
Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
Comemoração dia das Mães
Festa junina para os alunos adultos
Momento Cívico
Amistosos entre os alunos de Futebol Society

São Sebastião

Data
08/03/2015
09/05/2015
23/05/2015
19/06/2015

Amistoso entre alunos basquete
Entrega das Avaliações do MIT 2014.

27/06/2015
08/07/2015
11/07/2015
18/07/2015
18 e
19/07/2015
08/08/2015

Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
Comemoração dia das Mães
Exame de troca de faixa - Karatê
Circuito “Nós podemos’’ realizando caminhada e plantio de arvores
juntamente com os alunos
Campeonato de Habilidade de Futebol Society
Momento Cívico
Campeonato de futebol society
Final do Campeonato de futebol society adulto dos alunos do copase
Curso de Tênis Regular e Adaptado – Projeto: Esporte Em Foco
Seletiva do Programa Futuro Campeão de Tênis

48
130
556
168
30
1.440
Total de Participantes
36
96
96
100
150
44
10
97
29
100
186
104
150
1.271
20
102
210
447
200
464
37
16
58
4.023
Total de Participantes
46
203
90
80
50

Total
COP

Total de Participantes
30
50
896
Total de Participantes
32
140
136
200

40
252
761
Total de Participantes
12
196
35
200
85
100
43
34
35
211
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COP

Data
28/08/2015
17/09/2015
18/09/2015
20/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
26/09/2015
01/10/2015
02/10/2015
03/10/2015
13,14,16,17 e
24/10/2015

Eventos Internos Realizados nos Centros Olímpicos
Descrição do evento
Será realizado no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião, reunião
com os pré-aprovados na seletiva do Programa Futuro campeão de tênis.
Capacitação da EMBRAPA – Horta caseira em pequenos espaços
Capacitação da EMBRAPA – Horta caseira em pequenos espaços
Festa da Família
Vivência das Estações Sensoriais
Vivência das Estações Sensoriais
Vivência das Estações Sensoriais
Vivência das Estações Sensoriais
Reunião com os pais dos alunos do PFC de Tênis
Concurso de Receitas- Enc. Tema Transversais
Encontro Paralímpico 2015 – Fase Local
Encontro Paralímpico 2015 – Fase Local
Encontro Paralímpico 2015 – Fase Final
Festival Olímpico e Paralímpico (fase local)
Total

COP
Sobradinho
COP

Data
08/03/2015
09/05/2015
26/09/2015
24/10/2015
Data
07/02/2015
22/03/2015
25/04/2015
08/05/2015
23/05/2015
26/06/2015
27/06/2015

Setor O
08/07/2015
09/07/2015
13/07/2015
29/08/2015
30/08/2015

Descrição do evento
Comemoração dia da mulher
Comemoração dia das Mães
Aulão de ginastica localizada
Brasília Ideal Mix
Total
Descrição do evento
Confraternização de carnaval
Festival Esportivo de Futsal, Futebol Society e Aulão de HIDRO
Amistoso entre Futuro Campeão de Voleibol Sentado x SuperVôlei
Comemoração dia das Mães
Torneio esportivo de Futebol Society e Natação (Apresentação do Mit.)
II Festa Junina do Centro Olímpico e paralímpico do Setor
Festa Junina do Centro Olímpico e paralímpico do Setor O DM I e II Iniciação
Momento Cívico
1° campeonato adulto de Futebol
Palestra com Sérgio Gregório Tema: Esporte e Qualidade de vida
IV Olimpíadas de Ceilândia – Aulão de Hidroginástica – Ginástica Localizada
– Semi Final de Futsal e Torneio de Futebol Society
- IV Olimpíadas de Ceilândia - Finais da Natação e Futsal
Total
Total Geral

Total de Participantes
75
14
16
1.110
300
300
150
150
41
68
58
58
116
2.704
6.111
Total de Participantes
36
136
31
80
283
Total de Participantes
146
406
19
300
1.173
1.351
725
150
30
185
1.180
650
6.315
29.320

Participação dos Centros Olímpicos em Eventos Externos
Centro
Olímpico

Brazlândia

Data

Descrição do evento

Total de Participantes

20/04/2015
21/04/2015
31/05/2015
10/08/2015
16/08/2015
07/09/2015

Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
2° etapa do circuito de corrida de rua
Torneio de bocha do Sest Senat
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua

Data

Descrição do evento

8
10
1
5
10
10
44
Total de Participantes

14 e 15/03/2015
22/03/2014
28/03/2015
20/04/2015
21/04/2015
25 e 26/04/2015
09 e 10/05/2015
23 e 24/05/2015
29/05/2015 à
31/05/2015
31/05/2015
04/06/2015
20/06/2015
21/06/2015

Campeonato Naga de Jiu Jitsu
Evento Adasa (jogos, corrida e caminhada)
Desfile do Aniversário de Ceilândia
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
3° capital internacional de Jiu-Jitsu
Campeonato Brasiliense juvenil de atletismo
Campeonato Brasiliense juvenil de atletismo
Fase Regional Centro-Leste do circuito Brasileiro de atletismo e natação do
comitê Paralímpico Brasileiro
2° etapa do circuito de corrida de rua
Corrida do meio ambiente.
Copa Brasília de Ginástica
Evento de Soft golfe - clube de golfe de Brasília

Total
Centro
Olímpico

Ceilândia

3
55
70
7
10
4
2
6
5
4
2
15
5
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Participação dos Centros Olímpicos em Eventos Externos
17° Campeonato Brasiliense Escolar de Karatê
2
Desafio BRA de Basquete
40
Torneio de bocha do Sest Senat
5
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
3
Visita ao projeto na praia Social – Orla do Lago Paranoá, ao lado da Concha
298
Acústica
12 horas de Capoterapia
45
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
10
Meeting de Natação
5
Campeonato de Jiu Jitsu - Brazil National
1
Mutirão da Cidadania
13
5ª etapa do circuito de corrida de Rua
10
Corrida da Poupex
4
Jogos Escolares Paralímpicos
5
Prévia da festa “Rua de Lazer”
30
Ativa Idade em comemoração ao dia do Idoso
300
Comemoração ao dia da Criança
300
Corrida da Criança
20
Torneio Nacional de Ginástica Rítmica
40
Corrida e Caminhada da Longevidade
9
Jogos abertos de Brasília
10
4 horas nadando
200
Total
1.538
Descrição do evento
Total de Participantes

22/03/2014
21/03/2015
11/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
20/06/2015
21/06/2015
16/08/2015
07/09/2015

Evento Adasa (jogos, corrida e caminhada)
Torneio Interclubes de Futebol Society do SESC.
7 ° copa CCI de Karatê realizado no colégio CCI de Samambaia
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Copa Brasília de Ginástica
Evento de Soft golfe - clube de golfe de Brasília
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua

Data

Descrição do evento

21/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
11/04/2015
11/04/2015
11/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
25/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
02/05/2015
03/05/2015
16/05/2015
16/05/2015
23/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
06/06/2015
13/06/2015
14/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
21/06/2015
21/06/2015
11/07/2015
11/07/2015
16 a 19/07
27/07/2015

Torneio de Futebol Society INTERCLUBES DO SESC
Corrida das águas (ADASA)
Copa AGAP de Futebol 2015
Torneio de Futebol Society INTERCLUBES DO SESC
Copa AGAP de Futebol 2015
Campeonato open de futsal 2015 (Valparaiso)
Copa AGAP de Futebol 2015
Torneio de Futebol Society INTERCLUBES DO SESC
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Copa AGAP de Futebol 2015
Copa Open de futsal
Liga Brasília de Vôlei
Copa AGAP de Futebol 2015
Copa Open de futsal
Copa AGAP de Futebol 2015
Copa Open de futsal
Copa Open de futsal
Copa AGAP
Copa Open de futsal
2° etapa do circuito de corrida de rua
Participação na liga Brasília de voleibol
Campeonato open de futsal 2015 (Valparaiso)
Copa Open de futsal
Liga Brasília de voleibol
Jisesc de Karatê
Copa Open de Futsal
Torneio de Karatê da União Goiânia
Evento de Soft golfe - clube de golfe de Brasília
Treinamento de Saltos Ornamentais no Centro de Excelência da UNB
Copa open de Futsal
Campeonato Brasileiro de Karatê 2015 – 1ª Etapa.
Copa OPEN DE FUTSAL

05/07/2015
08/08/2015
10/08/2015
16/08/2015
26,27,28/08/2015
29/08/2015
07/09/2015
06/09/2015
12/09/2015
12 e 13/09/2015
13/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
05/out
08 e 09/10
11/10/2015
17/10/2015
25/10/2015
25/10/2015
31/10/2015
Centro
Olímpico

Estrutural

Total
Centro
Olímpico

Gama

27
11
4
7
10
15
5
10
10
99
Total de Participantes
11
44
52
16
40
16
50
16
8
10
86
81
47
80
81
80
81
11
27
50
6
12
50
50
15
15
50
5
5
15
50
5
35
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02/08/2015
08/08/2015
10/08/2015
16/08/2015
16/08/2015
04/09/2015
07/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
07/09/2015
12/09/2015
13/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
20/09/2015
25/09 a
27/09/2015
25/09/2015
26/09/2015
03/10/2015
10/10/2015
12/10/2015
14/10 a
18/10/2015
18/10/2015

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEL
Participação dos Centros Olímpicos em Eventos Externos
Liga Brasília de Vôlei
15
Desafio BRA de Basquete
40
Torneio de bocha do Sest Senat
5
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
10
Liga Brasília de voleibol
20
Jogos Escolares Paralímpicos
10
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
10
Jogos Escolares Paralímpicos do DF de Natação e o II Meeting de Natação
7
2015.
Jogo da Copa Sesquinho 2015 de Futebol Society, entre COPAG X Jaguar S.
71
C.
3ª Rodada dos Jogos da Copa Sesquinho 2015 de Futebol Society.
69
Oitavas de Final dos Jogos da Copa Sesquinho 2015 de Futebol Society.
47
5ª Etapa do Circuito de Corridas da SEL.
10
2ª Etapa do Circuito Brasília de Saltos Ornamentais 2015.
78
Quartas de Final dos Jogos da Copa Sesquinho 2015 de Futebol Society.
38
Jogo da Liga Brasília de Vôlei, do COPAG X Colégio Militar.
19
2º Passeio da Atividade Orientada do COPAG.
94
Reunião para Convocação dos Atletas e Técnicos, que participarão da
Paralimpiadas Nacional dos Jogos Escolares 2015.
Semifinal dos Jogos da Copa Sesquinho 2015 de Futebol Society.
Final e Disputa do 3º lugar dos Jogos da Copa Sesquinho 2015 de Futebol
Society.
Abertura dos Jogos Abetos de Brasília.
Evento “Desfile Cívico” em comemoração aos 55 anos do Gama.
Campeonato Brasileiro de Karatê 2015 - Etapa Final.
Jogos Abertos do Distrito Federal, na Categoria Especial (Natação).
Total

Centro
Olímpico

Data

Descrição do evento

22/03/2015
20/04/2015
21/04/2015
26/04/2015
23/05/2015
24/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
31/05/2015

Corrida das águas (ADASA)
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Liga Brasília de Vôlei
Jisesc Voleibol categoria infantil - Futuro campeão
Jisesc Voleibol categoria infantil
Rodada Jisesc -Futuro Campeão- mirim
Rodada Jisesc -Futuro Campeão- infantil
Participação do Programa Futuro Campeão, na liga Brasília de voleibolCategoria infanto
Rodada Jisesc Voleibol categoria Mirim
Participação do Programa Futuro Campeão, na liga Brasília de voleibolcategoria mirim
Participação do Programa Futuro Campeão, na liga Brasília de voleibolCategoria infantil
Rodada JISESC de futsal mirim, COP Recanto das Emas X CID Areal
JISESC de Voleibol
Liga Brasília de voleibol
Aniversario do Recanto das Emas 22 Anos
Liga Brasília de Voleibol
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Liga Brasília de voleibol
Amistoso de futebol entre Centro Olímpico do Recanto das Emas X COC
Participação dos atletas do Programa Futuro Campeão de basquete, na liga
de basquete de Brasília
Festival Católica Mirim de Voleibol
4ª Olimpíadas da Ceilândia (Karatê)
Liga Brasília de Voleibol
II Meeting de natação paralímpica
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Liga Brasília de Voleibol
Amistoso
Liga Brasília de Voleibol
Liga Brasília de Voleibol
Liga Brasília de Voleibol
Liga Brasília de Voleibol
Ativa Idade em comemoração ao dia do Idoso
Liga Brasília de Voleibol

31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015

Recanto das
Emas

07/06/2015
13/06/2015
14/06/2015
28/07/2015
02/08/2015
16/08/2015
16/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
29/08/2015
30/08/2015
30/08/2015
05/09/2015
07/09/2015
13/09/2015
18/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
27/09/2015
04/10/2015
05/10/2015
24/10/2015

4
32
51
6
28
10
9
1.883
Total de Participantes
41
7
10
45
10
10
12
10
11
11
11
11
10
15
15
85
37
10
20
40
20
14
45
37
10
10
12
24
12
12
12
24
17
24
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25/10/2015

Participação dos Centros Olímpicos em Eventos Externos
Liga Brasília de Voleibol - Premiação
Total

Centro
Olímpico

Riacho Fundo
I

Data

Descrição do evento

22/03/2015
20/04/2015
21/04/2015
31/05/2015
16/08/2015
26,27,28/08/2015

Evento Adasa (jogos, corrida e caminhada)
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
2° etapa do circuito de corrida de rua
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Visita ao projeto na praia Social – Orla do Lago Paranoá, ao lado da Concha
Acústica
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Ativa Idade
Corrida da criança
Circuito da Longevidade
Total
Descrição do evento

07/09/2015
05/10/2015
11/10/2015
25/10/2015
Centro
Olímpico

Data
22/03/2015
18 e 19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
25/04/2015
24/05/2015
31/05/2015
13 e14 /06/2015
13 e14 /06/2015
20/06/2015
01/08/2015
08/08/2015
08/08/2015
10/08/2015
16/08/2015
26,27,28/08/2015

Samambaia

29 e 30/08/2015
07/09/2015
01 e 02/09
01/09/2015
07/09/2015
12/09/2015
18/09/2015
30/09/2015
02/10/2015
05/10/2015
10/10/2015
11/10/2015
12/10/2015
25/10/2015
23, 24 e 25/10
31/10/2015

Centro
Olímpico

Data
22/03/2015
20/04/2015
21/04/2015
25/04/2015
30/04/2015

Santa Maria

23/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
14/06/2015

Corrida das águas (ADASA)
FEN FDA/DF 2015 (futuro campeão de Natação)
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Participação de atletas do Programa Futuro Campeão de natação no FEN
FDA/DF 2015
Jisesc de Tênis
2° etapa do circuito de corrida de rua
Jisesc de Tênis
FEN FDA/DF 2015 (futuro campeão de Natação)
3º lugar – Jisesc de Tênis
Caminhada Contra o Tráfico de Pessoas
Seletiva do Futuro Campeão de Tênis
Desafio BRA de Basquete
Torneio de bocha do Sest Senat
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Visita ao projeto na praia Social – Orla do Lago Paranoá, ao lado da Concha
Acústica
Participação de atletas do Futuro campeão de Natação no FEN - FDA/DF
2015
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
NA PRAIA SOCIAL
76 Corrida do Fogo Símbolico da Pátria
4 Etapa de Circuito de Rua da SEL
Aulão de AFO
Amistoso de Futebol Society (adulto)
Apresentação de Ginástica Ritmica
2ª Copa Kata MARISTA
Ativa Idade
Abertura dos Jogos Aberto de Brasília
Corrida da Criança
Rua de Lazer - Samambaia
Corrida e Caminhada da Longevidade
FEN
Revezamento 4 horas Nadando - COP Parque da Vaquejada
Total
Descrição do evento
Corrida das águas (ADASA)
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Participação de atletas do Programa Futuro Campeão na Liga de
Basquetebol de Brasília
Participação de atletas do Programa Futuro Campeão na Liga de
Basquetebol de Brasília
Torneio esportivo de Futebol Society e Natação (Apresentação do Mit) no
COP do Setor O
Rodada Jisesc -Futuro Campeão- mirin
Rodada Jisesc -Futuro Campeão-infantil
2° etapa do circuito de corrida de rua
Participação de atletas do Programa Futuro Campeão na Liga de
Basquetebol de Brasília

19
713
Total de Participantes
28
7
10
5
10
100
10
26
7
6
209
Total de Participantes
29
45
10
10
3
4
5
5
30
2
37
30
34
1
5
100
45
10
237
2
8
15
18
4
28
29
15
5
30
6
19
40
861
Total de Participantes
35
7
10
40
40
37
41
41
5
15
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21/06/2015
02/08/2015
08/08/2015
09/08/2015
10/08/2015
15/08/2015
16/08/2015
22/08/2015
25/08/2015
26/08/2015
27e 29/08/2015
28/08/2015
31/08/2015
07/09/2015
11,17 e
19/09/2015
15,18,21 e
29/10/2015
27/11/2015
27/11/2015
28 e 29/11/2015
Centro
Olímpico

Data
22/03/2015
20/04/2015
21/04/2015
23/05/2015
23/05/2015
29/05/2015 à
31/05/2015
31/05/2015
25/06/2015
01, 02,08,09,15, e
16/08/2015
16/08/2015
26,27,28/08/2015

São
Sebastião

Centro
Olímpico

Sobradinho

Relatório Anual de Atividades 2015 – SEL
Participação dos Centros Olímpicos em Eventos Externos
Evento de Soft golfe - clube de glfe de Brasilia
5
Caminhada de enfrentamento ao Dia Mundial Contra o Tráfico de Pessoas
20
Desafio BRA de Basquete
40
Amistoso de Basquetebol Brasil X Argentina
39
Torneio de bocha do Sest Senat
10
Liga de Basquetebol de Brasília
12
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
10
Liga de Basquete de Brasília
8
Campeonato de Bocha
7
Tênis de Mesa
3
Liga de basquete de Brasília, a ser realizado no clube Vizinhança. PFC X
20
Vizinhança – Sub 16.
Premiação da FAFEESP 2015
12
Festival Esportivo
150
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
10
Campeonato da FBDF
34
Futuro Campeão de Basquete
Campeonato da FBDF
68
Futuro Campeão de Basquete
Campeonato Santão Futsal 2015 – SUB 10 e 12
20
1° Torneio Capital Feminino de Futsal – SUB 11 (Piquinique)
5
1° Torneio Capital Feminino de Futsal – SUB 11
5
Total
719
Descrição do evento
Total de Participantes
Corrida das águas (ADASA)
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Torneio de tênis da Ascade
Exame para troca de faixas e competição entre os alunos do Karatê.
Fase Regional Centro-Leste do circuito Brasileiro de atletismo e natação do
comitê Paralímpico Brasileiro
2° etapa do circuito de corrida de rua
Desfile em comemoração ao aniversário de São Sebastião
Campeonato de Tênis do Minas Clube

34
7
10
6
15
3

10
100

Data

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Visita ao projeto na praia Social – Orla do Lago Paranoá, ao lado da Concha
Acústica
Jogos Escolares Paralímpicos
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Semana do lago limpo promovido pela Adasa
Na praia
Na praia
Meeting de Natação
Jogos Escolares do DF
Jogos Escolares Paralímpicos do DF
Lago Limpo/ADASA
Passeio com os alunos do PFC de Tênis no Clube do Exército
Encontro Paralímpico – Fase final
Ativa Idade realizado no Cop Setor O
Corrida da Criança realizada no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson
Evento do dia das crianças Itapuã
Total
Descrição do evento

22/03/2015
20/04/2015
21/04/2015
23/05/2015
31/05/2015
10/08/2015
16/08/2015
07/09/2015

Evento Adasa (jogos, corrida e caminhada)
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
Jisesc Basquete infantil
2° etapa do circuito de corrida de rua
Torneio de bocha do Sest Senat
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua

Data

Descrição do evento

21 e 28/03/2015
22/03/2015
22/03/2015

Torneio de Futebol Society INTERCLUBES DO SESC
Corrida das águas (ADASA)
Baile em Comemoração ao Mês da Mulher

04/09/2015
07/09/2015
19/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
10/09/2015
19/09/2015
26/09/2015
03/10/2015
05/10/2015
11/10/2015
11/10/2015

Total
Centro
Olímpico
Setor o

1
45
2

10
10
100
70
142
4
4
1
76
26
116
30
9
5
836
Total de Participantes
37
7
10
12
2
10
10
10
98
Total de Participantes
11
44
41
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11/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
23/04/2015
24/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
04/06/2015
06/06 e
07/06/2015
13/06/2015
13 e 14/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
06/08/2015
10/08/2015
16/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
23/08/2015
29/08/2015
30/08/2015
30/08/2015
30/08/2015
07/09/2015
05/09/2015
03/09 a
05/09/2015
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Participação dos Centros Olímpicos em Eventos Externos
7 ° copa CCI de Karatê realizado no colégio CCI de Samambaia
5
Caminhada em comemoração aos 55 anos de Brasília
7
1º Etapa do circuito de corridas 5 km (aniversário de BSB)
10
Visita a alguns pontos turísticos de Brasília (Museu do Catetinho, Catedral de
45
Brasília e Memorial JK).
Jisesc futebol Society categoria Mirim
31
2° etapa do circuito de corrida de rua
5
Evento Esportivo do JISESC (3ª Rodada do Futebol Society (Mirim
22
Participação dos professores e alunos na primeira parceria de ações do
105
Projeto Brasília nos Parques
Rodada JISESC de futsal Infantil, com COP Setor O X Escola
14
Jisesc de Queimada
Jisesc de Futebol society
Jisesc de Natação
Jisesc de Karatê
Jisesc de Jiu Jitsu
Jisesc de Futebol Society
Copa Brasília de Ginástica
Amistoso Futuro campeão
Torneio de Bocha Paralímpica – Seletiva para o Campeonato Regional
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Evento Esportivo Abertura da IV Olimpíadas de Ceilândia
Evento Esportivo - IV Olimpíadas de Ceilândia Atletismo
Amistoso de Futsal entre Centro Olímpico do Setor O X Projeto Social chute
certo
Participação do Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O, na 4º Olímpiada
de Ceilândia nas modalidades: Natação, Futsal, Karatê e basquete
Evento Esportivo IV Olimpíadas de Ceilândia 1ª fase Futsal – equipe A
Evento Esportivo IV Olimpíadas de Ceilândia 1ª fase Futsal – Equipe B
Evento Esportivo - IV Olimpíadas de Ceilândia Basquete
Evento Esportivo - IV Olimpíadas de Ceilândia Karatê
Evento Esportivo - IV Olimpíadas de Ceilândia Bocha (Paralímpico)
Evento Esportivo - IV Olimpíadas de Ceilândia Atletismo (Paralímpico)
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua
Jogos escolares Paralimpicos do Distrito Federal.
Campeonato Regional Centro Oeste de Bocha Paralímpica 2015 e Jogos
Escolares Paralímpicos do DF
Total
Total Geral

Data
11/10/2015
24/10/2015

Cessão de espaço dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
Descrição do evento
Graduação dos Alunos da Associação Cultural- Gblá.
Meu chamado Minha Vida

Data
13/06/2015

Descrição do evento
Ação do Instituto Joaquim Cruz

COP
Estrutural

Data
19/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
17/10/2015

Descrição do evento
Audiência publica
Ação Global
Ação Social
Festa do dia Criança

COP

Data
14/01 a
22/01/2015
28/01 a 6/3/2015
12/02 a 11/06/15
10/03 a 8/5/2015
26/04/2015
17/07/2015
28,29,30/08/2015

Descrição do evento
Treinamento dos Militares da Força Nacional.

COP
Brazlândia
COP
Ceilândia

Total

Total

Gama

13/09/2015
COP

Data

Treinamento dos Militares da Força Nacional.
Treinamento dos Militares do 9º BPM.
Treinamento dos Militares da Força Nacional.
Caminhada da paz
Vigília com os membros da Igreja
V Congresso interno das Igrejas em Células MIE/M12 do Ministério
Internacional Efraim – MIE
Gincana (com Objetivo de Arrecadar Alimentos para o Encontro do Grupo
Jovem Segue-Me)",
Total
Descrição do evento

15
15
20
30
20
15
15
30
1
10
80
12
30
100
12
12
12
48
3
4
10
2
3
839
7.839

Total de Participantes
131
400
531
Total
Total de Participantes
50
50
Total de Participantes
3.000
7.000
3.000
1.800
14.800
Total de Participantes
189
189
20
189
4000
700
200
100
7.039
Total de Participantes
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Ação Social do Instituto amigos da vida e Programa Bombeiro nas quadras
1625
do 36° GBM do Recanto das Emas
V Circuito de Ciências etapa Regional
1125
Total
2.750
Descrição do evento
Total de Participantes
Ação social da faculdade Unip.
200
Palestra / Capacitação
100
Apresentação Teatral
80
Total
380
Descrição do evento
Total de Participantes
Festa da família da escola Lumni.
620
Total
620
Total Geral
26.170

22/08/2015
Recanto
27/08/2015
COP
São Sebastião
COP
Sobradinho

COP
Brazlândia
COP
Ceilândia
COP
Estrutural
COP

Data
13/06/2015
15/08/2015
20/08/2015
Data
16/05/2015

Data
13/06/2015
14/06/2015
18/07/2015
Data
08/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
Data
12/07/2015
17/07/2015
Data
11/04/2015
13/07 a
11/09/2015
22/08/2015

Gama

COP
Recanto
COP
Riacho Fundo I

Cessão de espaço dos Centros Olímpicos e Paralímpicos - Eventos Esportivos
Descrição do evento
Jogos do Centro de Ensino Fundamental 03.
Campeonato regional de Jiu Jitsu.
Jogo de Futebol Society
Total
Descrição do evento
Festival IJC de Atletismo
Abertura da 4º Olímpiada de Ceilândia
I Abeto de Jiu Jitsu do P Norte
Total
Descrição do evento
IV campeonato de boxe rodada OAB
XV Rodada de boxe
Total
Descrição do evento
1º copa do projeto social de jiu-jitsu da associação de lutas futuros
campeões – ALFC.
Treinamento -TAF

01/07 a 04/09/15
13/07 a 11/09/15
13/07 a
11/09/2015
20/07 a
28/09/2015
10/08 a
05/10/2015
26/09/2015
10/08 a
05/10/2015
13/10 a
26/11/2015
14/10 a
18/12/2015
14/10 a
18/12/2015
15/10 a
18/12/2015
20/10 e
21/10/2015
26/10 a
21/12/2015
31/10/2015
Data
16/05/2015
Data
26/01/2015
02/02/2015
11/04/2015
23/05/2015

Total de Participantes
50
200
32
282
Total de Participantes
500
40
140
680
Total de Participantes
50
451
501
Total de Participantes
400
189

II copa de projetos sociais de Jiu Jitsu da associação de Lutas Futuros
Campeões – ALFC.
Associação Esportiva e Cultural Brasília Quad Rugby –
Associação dos Deficientes do Gama e Entorno –
Treinamento dos Militares da Força Nacional para TAF

300

Treinamento dos Militares do 9º BPM

30

Treinamento dos Militares da Força Nacional para TAF

56

"Comemoração do 15º Aniversário do Grupo Candeias de Capoeira”,
Treinamento dos Militares da Força Nacional

200
56

Treinamento do Time de Futsal do Gama “Copa SESC/Rede Globo e Jogos
Abertos de Futsal”
Treinamento da Equipe de Rugby Masculino em Cadeira de Rodas da BSB
Quad Rugby
Treinamento da Equipe de Basquetebol em Cadeira de Rodas (Águias do
Gama
Treinamento de Jiu Jitsu

20

Evento "Câmara em Movimento",

600

Treinamento dos Militares da Força Nacional,

245

10
22
189

15
22
80

Treinamento da Equipe de Rugby Masculino em Cadeira de Rodas da BSB
46
Quad Rugby
Total
1.452
Descrição do evento
Total de Participantes
Oficiana de Esportes
45
Total
45
Descrição do evento
Total de Participantes
Treinamento da Seleção Brasiliense de Voleibol infanto-juvenil
40
Treinamento da Seleção Brasiliense de Voleibol infanto-juvenil
40
Federação Brasiliense de Taekwondo
30
Jogos de Futsal da união de cegos de futebol de 5.
30
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16/08/2015
Torneio de Futsal
30
13 e15/09/2015
Treinamento para Copa futsal Rede Globo
40
19/09/2015
Jogos Inerclasse
1.118
24/10/2015
Campeonato Brasiliense de Karatê
100
Total
1.428
COP
Data
Descrição do evento
Total de Participantes
07/03/2015
Jogos de futebol do Samu
25
14/03/2015
Jogos de futebol do Samu
25
21/03/2015
Jogos de futebol do Samu
25
28/03/2015
Jogos de futebol do Samu
25
11/04/2015
Jogos de futebol do Samu
25
11/04/2015
Jogos da copa Schalke
525
Samambaia
12/04/2015
1° aberto de artes maciais de Samambaia.
580
02/05/2015
Jogos de futebol do Samu
25
15/06/2015
Jogos Escolares
50
17/10/2015
Torneio de Futsal
150
26/10/2015
Praticas Esportiva de Futebol Society
25
Total
1.480
COP
Data
Descrição do evento
Total de Participantes
Abril a junho
I Copa de Futsal de Santa Maria
70
8,15/08/2015
Torneio de Futebol
50
17,24 e
Festival de Atividades Físicas e Esportivas do Ensino Especial
250
Santa Maria
31/08/2015
14/09/2015
Abertura dos Jogos Escolares de Santa Maria (JESM)
300
Total
670
COP
Data
Descrição do evento
Total de Participantes
11/04/2015
1ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton dos Surdos
53
12/04/2015
1ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton dos Surdos
64
17,19,24,
Atividades esportivas com os jovens da FJU
49
26/07/2015
São Sebastião
02,09/08/2015
Atividades esportivas com os jovens da FJU
49
28/09/2015
Abertura dos VIII Jogos Escolares de São Sebastião - JESS
510
Total
725
COP
Data
Descrição do evento
Total
19/07 a
Atividades esportivas com os jovens da FJU
49
30/08/2015
08/08/2015
Campeonato aberto de Jiu Jitsu do Setor O.
400
Setor O
26/09/2015
Batizado de Capoeira
241
20/09 a
Torneio entre paroquias
253
27/09/2015
Total
943
Total Geral
8.206
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos

Apoio a Eventos
A Secretaria de Esporte oferece apoio a eventos esportivos e de lazer no âmbito do Distrito Federal. O apoio é
dado por meio de infraestrutura de logística. Em novembro e dezembro foram apoiados 111 eventos.
Relação de eventos apoiados:
Quant

11

Interessado
Março
Audiência Pública- Esporte e Lazer no DF
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Abril
13ª Copa Snduscon- DF de Futebol
SINDUSCON
I Copa Projetos Sociais de Jiu-Jitsu
Associação de lutas futuros campeões
I Torneio Feminino de Futebol de Brasília 2015
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
XXI Caminhada da Paz
Rotary clube
1ª etapa do circuito stand up paddle
Associação de skate e esportes radicais de Brasília
Campeonato Brasileiro Junior e Sênior de Natação de Inverno Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
Trofeu Drº Tancredo Neves
VI Circuito de Voleibol do DF - 2ª Etapa (Candangolândia)
Associação Juventude Desportiva - AJUDE
Festival das Escolas de Natação - FEN 2015
Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
Campeonatos de Basquete do DF 2015 - SUB 14, SUB 15, SUB
Federação de Basquetebol do Distrito Federal
16, SUB 17, SUB 19 e Adulto Feminino
Passeio ciclístico – 4km
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer

12

Caminhada – 5Km

SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer

13

1ª. Etapa do circuito de corrida de rua 5Km e 10km

SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Evento
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Quant
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
28
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Evento
Corrida e Caminhada das Águas – Jogos das águas.
Torneio interclubes de sinuca do distrito federal por equipes
55 horas de esporte, saúde e lazer
32° campeonato aberto de golfe de Brasília.
55ª. Regata aniversário do iate clube de Brasília.
16ª. Meia Maratona Internacional de Brasília.
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Interessado

Adasa
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Clube Cota Mil
Clube de Golfe de Brasília
Iate Clube de Brasília
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Maio
XXII Copa Candango de Futsal
Centro de desenvolvimento desportivo fut. art.
Administração Regional do Varjão
25º Aniversário do Varjão
Administração Regional de Samambaia
II Encontro Amigos do Esporte
Administração Regional de Vicente Pires
Aniversário da Região Administrativa de Vicente Pires
I Torneio Nacional de Saltos Ornamentais
Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
XXV Torneio Centro Oeste de Clubes Infantil, Juvenil, Júnior e
Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
Sênior de Natação 2015
Troféu Brasil de Saltos Ornamentais
Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
5º CONCREF7
Conselho Regional de Educação Física
VI Circuito de Voleibol do DF - 3ª Etapa (Cruzeiro)
Associação Juventude Desportiva - AJUDE
Campeonatos de Basquete do DF 2015 - SUB 14, SUB 15, SUB
Federação de Basquetebol do Distrito Federal
16, SUB 17, SUB 19 e Adulto Feminino
2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Com o tema Tiradentes
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Copa Brasil Centro Oeste
Federação de Basquetebol do Distrito Federal
Junho
Reunião de Planejamento Estratégico 2015/2019
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Seletiva do DF do Campeonato Brasileiro de Street Skate Mirim
Federação de Skate do Distrito Federal
FEN - Festival das Escolas de Natação 4ª e 5ª etapas
Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
Dia Mundial do Meio Ambiente- Passeios Ciclístico
PNUMA-Programa Nações Unidas
9ª Copa Jovem de Futebol de São Sebastião
ADNOTSS- Associação Desportiva dos Novos Talentos de São Sebastião
II Encontro Feminino de Capoeira- Ginga Menina
ASDAS- Associação Sócio-Cultural e Desportiva Arte do Saber
11ª Travessia do Fogo
APEAC- Associação Planalto de Equoteparia
Roda de Conversa com o Governador
Casa Civil
Seminário do Marco Regulatório do Terceiro Setor
SERIS- Secretaria de Relações Institucionais e Social
Passeio Ciclístico pela Mobilidade Sustentável
Secretaria de Meio Ambiente
Festival Esportivo da Escola de Esportes - karatê, judô, ginástica SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
acrobática, musculação e tênis.
Julho
1º Aberto Riacho Fundo II de Jiu Jitsu
Administração Regional do Riacho Fundo II
XXII Copa Candanga de Futsal
Centro de Desenvolvimento Desportivo esportiva FutArt
Festa Julina do Cruzeiro- Apoio a capoeira e atividades de lazer
Administração Regional do Cruzeiro
Rota 156: Guará Na Rua
Administração Regional do Guará
55º Jogos Escolares do Distrito Federal - modalidade de Luta
Secretaria de Estado de Educação do DF
Olímpica
Campeonato Brasiliense de Ginástica Rítmica
Federação Brasiliense de Ginástica
Campeonato Brasiliense 2015 Wushu
Federação de Wushu do DF
12º overmeeting - Circuito Brasileiro de Skate Downhill
Confederação Brasileira de Skate
Congresso Nacional de Fisiculturismo e Musculação e
FEBRAFIM - IFBB/DF
Assembleia Geral Anual
Festival de Natação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Fenacop 2015.
Agosto
25ª Corrida do Fogo
Clube dos Bombeiros Militares do DF
Caminhada e Ginástica Laboral na Ação Comunitário “POP
SEMIDH
RUA”
2ª Copa de Projetos Sociais de Jiu Jitsu
Associação de Lutas Futuros Campeões
Administração Regional de Ceilândia
IV Olimpíadas de Ceilândia
Passeio Ciclístico, Futsal e outras modalidades esportivas no
Centro Cultural Ferrock
Ferrock Festival 30 anos
12 Horas de Capoeira
Instituto Ladainha
IX 24 Horas de Capoeira
Centro Cultural e Social Grito de Liberdade
1ª Corrida de rua – O Gari mais Veloz de Brasília
SLU- Serviço de Limpeza Urbana
Copa Brasil de Muay Thai
Associação de Lutas Futuros Campeões
55º Jogos Escolares do DF
Secretaria de Educação
Futsal Feminino e Queimada na Ação LGBT Cidadania
SEMIDH
Campeonato Brasiliense Mountain Bike 2015
Federação Metropolitana de Ciclismo
Festival das Escolas de Natação - FEN 2015
Federação Desportos Aquáticos do Distrito Federal
1º Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 dos Surdos 2015
Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos - FBDS
Praia do Cerrado - 2ª Edição
Federação Metropolitana de Futevôlei do DF - FMFUT-DF
Campeonato Brasileiro de Saltos Amador
Federação Hípica de Brasília
Torneio Regional de Ginástica Rítmica - CBG
Federação Brasiliense de Ginástica
Campeonato Brasileiro de Basquete - Etapa Brasília
Federação de Basquetebol do Distrito Federal (AJUDE)
Copa Seletiva para acesso a Super Liga “A”
Federação de Vôlei do Distrito Federal
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Evento
Interessado
Campeonatos de Basquete do DF 2015- Sub-14, Sub-15, SubFederação de Basquetebol do Distrito Federal-FBDF
16, Sub-17, Sub-19, Adulto Feminino, Adulto Masculino
73
Conferência Regional de Juventude
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e juventude
74
3ª Homenagem da Secretaria do Esporte e Lazer aos
Secretaria do Esporte e Lazer
Profissionais de Educação Física
75
Vi circuito de voleibol do DF
Associação Juventude Desportiva - AJUDE
76
3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. São Sebastião.
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Setembro
77
Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica
CETEFE
78
78ª Corrida Simbólica do Fogo
Casa Militar
79
Encontro Nacional de Gestores de Esporte
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
80
Semana da Independência com Basquetebol e Voleibol
Administração Regional de Santa Maria
81
Corrida do Profissional de Educação Física
Conselho Regional de Educação Física
82
V Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte
Associação Brasileira de Psicologia do Esporte
83
II Meeting de Natação Paralímpica do DF
Federação de Desportos Aquáticos
84
Campeonato de Skate Longboard
Sindicato das Academias do Distrito Federal
85
Campeonato de Drift do DF
Clube de Automobilismo Drift da Capital
86
XX Travessia do Lago Paranoá
Federação de Desportos Aquáticos
87
Seletiva de Abu Dhabi de Jiu Jitsu
Federação de Jiu Jitsu DF
88
Gincana Interna Esportiva e Cultural
Centro de Reabilitação do Preso e do Egresso - CERAPE
89
Jogos Escolares Regionais do Distrito Federal
Caixa Executora da Coordenação Regional de Ensino do Paranoá
90
8ª Copa Minas de Basquetebol - Categoria Sub 17 Masculina
Federação de Basquetebol do DF
91
Taça Planaltina de Futsal
Administração Regional de Planaltina
92
3ª Homenagem da Secretaria do Esporte e Lazer aos
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Profissionais de Educação Física
93
1º Campeonato Brasileiro de Vôlei Indoor dos Surdos
Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos
94
4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Santa Maria.
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
95
5ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Virada do cerrado
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer / Meio ambiente
Outubro
96
Jogos Abertos de Brasília
SEL- Secretaria de Estado do Esporte e lazer
97
Black Spin Breakers.
Instituto Cultural Black Spin Breakers.
98
1ª Copa Ceilândia de Voleibol
Administração Regional de Ceilândia
99
Campeonato Brasiliense de Mountain Bike
Federação de Ciclismo
100
Brasileiro Escolar de Vôlei
Federação Regional do Desporto Escolar do DF
101
3ª Etapa do circuito Brasiliense vôlei
Federação de Vôlei do DF
102
Campeonatos de Basquete do DF 2015 - Sub 14, 15, 16, 17, 19
Federação de Basquetebol do Distrito Federal
Masculinos e Adulto Feminino
103
Brasília Ideia Mix
Instituto Sobradiense de Desenvolvimento Social
104
FEN 2015 - Festival das Escolas de Natação - 8ª Etapa
Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal
105
Torneio de Ginástica Rítmica - CBG
Federação Brasiliense de Ginástica
106
Centro Oeste de Jiu Jitsu
Federação de Jiu-Jitsu de Brasília
107
Open Brasília de Artes Marciais Educativas do DF
Federação de Artes Marciais Educativas do DF
108
XXIII Copa Candanga de Futsal
Centro de Desenvolvimento Desportivo Esportval Fut'Art
109
Curso de Extensão Lazer em Parques e Unidades de
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Conservação
110
6ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Corrida da criança
Secretaria de Estado do Esporte e lazer
111
Festival Esportivo da Escola de Esportes - Natação
Secretaria de Estado do Esporte e lazer
Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer
Quant
72

Compete Brasília
O apoio é realizado por meio de concessão de passagens aéreas ou terrestres. E para que isso aconteça esta
Secretaria realizou a contratação de empresas especializadas no serviço de agenciamento de viagens a fim de apoiar atletas
com equipes técnica, em competições, no âmbito nacional e internacional, sendo beneficiados no ano de 2015, 1.415 pessoas entre atletas e equipes técnica.
Passagens aéreas nacionais
Passagens aéreas internacionais
Passagens terrestres (Ônibus)
Passagens terrestres (Micro-Ônibus)
Total
Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer

Jan

Fev.

Mar

-

-

39
39

-

Abr.
191
14
205

MaI.
117
35
152

Jun.
61
38
99

Jul.
2
247
129
378

Ago.
9
3
37
29
78

Set
06
09
114
14
143

Out
28
6
222
65
321

Total
43
20
989
363
1.415
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Programa - Bolsa Atleta
Criado pela Lei nº 2.402 de 15 de janeiro de 1999, o programa Bolsa Atleta visa garantir recursos para a
manutenção pessoal dos atletas em plena atividade esportiva, desde que não possuam outros patrocínios.
Tem por objetivo oferecer condições necessárias para que os atletas possam dedicar-se ao treinamento
esportivo e participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras.
Foram atendidos de janeiro a outubro com o benefício 1.025 atletas e 973 Paratletas.
Modalidades Olímpicas:
Meses

Janeiro a
outubro

Modalidades

Qtd

Classificação
Estudantil

Estadual

Nacional

Internacional

Olímpico B

Basquetebol

90

57

21

12

0

0

Atletismo

150

73

29

18

20

10

Ciclismo

59

15

25

10

9

0

Ginástica artística

35

25

5

5

0

0

Ginástica Rítmica

34

18

8

8

0

0

Hipismo

35

12

10

7

6

0

Handebol

36

30

6

0

0

0

Natação

133

74

25

15

19

0

Iatismo / Vela

60

20

20

10

10

0

Judô

148

77

30

22

19

0

Taekwondo

60

20

19

10

11

0

Tênis

56

20

17

9

10

0

Tênis de mesa

26

0

18

7

1

0

Saltos Ornamentais

65

24

14

17

1

9

Vôlei de Praia

28

0

0

18

10

0

Triatlo

10

0

0

5

5

0

Total

1.025

465

247

173

121

19

Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer

Modalidades Paralímpicas:
Meses

Modalidades

Atletismo
Badminton
Basquete em cadeira de rodas
Bocha
Futebol 5
Futebol 7
Futebol de Campo
Futsal
Goal Ball
Guia Calheiro
Janeiro a outubro
Natação
Rúgbi
Tênis de Mesa
Tênis em cadeira de Rodas
Tiro com arco
Vela Adaptada
Vôlei de Praia
Vôlei Sentado
TOTAL
Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer

Qtd
137
48
42
32
30
46
70
51
120
7
122
30
68
30
30
20
30
60
973

Estudantil A
50
0
0
8
0
26
0
0
30
0
51
0
10
10
0
0
0
0
185

Classificação
Distrital
60
28
42
24
0
20
50
30
60
7
49
30
30
20
30
20
20
0
520

Nacional
27
20
0
0
30
0
20
21
30
0
22
0
28
0
0
0
10
60
268
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Escola de Esportes
A Escola de Esporte é uma ação da Secretaria do Esporte e Lazer que acontece há 38 anos no Distrito
Federal. O trabalho realizado tem o intuito de integrar o adulto e a pessoa idosa em programas que estimulem um hábito de
vida saudável e de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e pessoas com deficiência.
As matrículas são abertas a toda comunidade do DF e do entorno. As aulas são oferecidas no Complexo
Poliesportivo Ayrton Senna.
Modalidades da Escola de Esportes:
Modalidade
Ginástica Acrobática

Público alvo
6 a 17 anos

Alunos Matriculados
1° Semestre
186

Alunos Matriculados
2° Semestre
195

Alongamento

+ 14 anos

59

47

Deep Water

+ 14 anos

210

161

Judô

7 a 14 anos

139

167

Karatê

7 a 12 anos

158

149

+ 14 anos

734

717

Musculação
Nado Sincronizado

13 anos a Adulto

105

92

Natação

7 anos a Master

1.280

1.231

Polo Aquático

12 a + 16 anos

141

132

+ 6 anos

123

112

7 anos a Adulto

110

103

3.245

3.106

Saltos Ornamentais
Tênis
Total
Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer

Festival Esportivo: Os eventos reuniram alunos das modalidades de karatê, judô, ginástica acrobática,
musculação tênis e Natação (a natação com o “festival 3 horas” nadando teve a participação de alunos dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos).
Karatê – Festival: Local: CRT – Tenda do Ginásio Nilson Nelson
Judô – Festival: Local: CRT – Tenda do Ginásio Nilson Nelson
Ginástica acrobática – Festival: Local: CRT – Tenda do Ginásio Nilson Nelson
Musculação – 2 ª Caminhada/Corrida humanística da musculação: Local: Parque da Cidade
Tênis – Festival (Campeonato): Local: Quadra de tênis externa da SEL
NATAÇÃO – Festival 3 horas nadando: Local: Escola de Esporte
A realização do festival faz parte do calendário de atividades da Escola de Esporte e tem o objetivo de estimular
os alunos, mostrar aos pais e à comunidade o trabalho desenvolvido nas escolinhas, além promover sociabilização entre alunos
e professores.
Programa Boleiros
O Programa “Boleiros” é um programa do tipo finalístico. Na sua essência, visa custear os serviços de
arbitragem de futebol de campo e contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de
todos. De janeiro a outubro de 2015, foram gerados 13.874 serviços de arbitragem, beneficiando um público estimado de
411.000 pessoas, contemplando 26 regiões administrativas.
Empresas responsáveis
Satélite Promoções e Comercio Ltda e MV Eventos Artísticos e Esportivos Ltda são as empresas responsáveis
pela prestação de serviço.
Entidade
FELFA
FELFA
FELFA
FELFA
LDESMETRO
ASFEM
Entidade
FELFA
FELFA

Região ADM
Estrutural
Vila planalto
Varjão
Cruzeiro
Bandeirante
Parkway
Região ADM
Planaltina
Sobradinho II

LOTE I - Mv Eventos
Jogos solicitados
99
45
63
60
53
160
LOTE II - Satélite
Jogos solicitados
259
184

Beneficiados (atletas, organizadores)
340
204
238
238
187
315
Beneficiados (atletas, organizadores)
2.193
1.564
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FELFA
Liga amadora desportiva de São
Sebastião
Associação desportiva dos novos
talentos de São Sebastião
FELFA
Entidade
FELFA Taguatinga
FELFA Samambaia
LEAT
LECIC
Adm. Ceilândia
Entidade
FELFA
Gama
Liga independente de futebol DVO
FELFA
Santa Maria
Liga independente de futebol
amador do Recanto das Emas LIFAREMAS
FELFA
Recanto das Emas
Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer
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272

Brazlândia

33

São Sebastião

255

2.159

São Sebastião

201

1.700

Paranoá
Região ADM
Taguatinga
Samambaia
Taguatinga
Ceilândia
Ceilândia
Região ADM
Gama

178
LOTE III - Mv Eventos
Jogos solicitados
83
216
194
202
29
LOTE IV - Mv Eventos
Jogos solicitados
173

1.513
Beneficiados (atletas, organizadores)
272
1.360
884
816
306
Beneficiados (atletas, organizadores)
612

Gama
Santa Maria

98
123

374
323

Recanto das Emas

173

408

Recanto das Emas

209

714

Projeto Esporte "acesso de todos" nas Unidades de Internação.
O projeto é realizado no período de férias e recesso nas sete Unidades de Internação com a realização de
torneios esportivos voltados aos socioeducandos, por meio da atuação de estagiários de educação física, que atuam no
Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos, com a orientação de atividades esportivas aos jovens de 12 a 17 anos no período
de férias. O intuito é contribuir com a ressocialização dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa e proporcionar
momentos de lazer e diversão. Em 2015 de 20/07/2015 a 31/07/2015, 893 jovens foram atendidos por 57 estagiários que atuam
no Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos, praticando atividades que são oferecidas nas 11 unidades, como: futebol
society, voleibol, basquete e handebol, e atividades voltadas para as pessoas com deficiência física, como bocha e
parabadminton.
Circuito de corrida de rua
O circuito de corridas de rua, tem o intuito de estimular a prática de atividades físicas, o desenvolvimento de
uma vida saudável, assim como o exercício da cidadania, por meio dos temas que serão abordados nas corridas.
As etapas de corridas e ciclismo foram realizadas nas Regiões Administrativas, entre os meses de abril a
novembro.
Corridas realizadas
Data

Evento

Publico

21/04/2015

1ª. Etapa do circuito de corrida de rua 5Km e 10km – Aniversário de Brasília

1000

RA
Plano Piloto

31/05/2015

2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Com o tema Tiradentes

1000

Plano Piloto

16/08/2015

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. São Sebastião.

1000

São Sebastião

07/09/2015

4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Santa Maria.

1000

Santa Maria.

13/09/2015

5ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Virada do cerrado

2000

Plano Piloto

11/10/2015

6ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua. Corrida da criança

1000

Plano Piloto

Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer

Corrida de Reis
No dia 31 de janeiro de 2015, foi realizada a 45ª edição da Corrida de Reis, que contou com 8 mil corredores
inscritos e milhares de outros que acompanharam o pelotão principal. A largada foi dada em frente ao Estádio Nacional de
Brasília Mané Garrincha. A 45° edição da Corrida foi realizada através de patrocínio privado.
Jogos abertos de Brasília
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1ª Edição dos Jogos Abertos de Brasília, com modalidades olímpicas e paraolímpicas.
Conjuntamente com os Jogos para Pessoas com Deficiência" os "Jogos Abertos de Brasília". Foram disputados
no período de 10 a 31 de outubro de 2015, por meio de parceria com as Federações Esportivas do DF e Administrações
Regionais e com patrocínio privado.
Os jogos foram patrocinados pela Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA), o apoio se deu através
de disponibilização de: banner, pessoal de apoio, todo material de competição (bolas, redes), troféus, medalhas, 2 coquetéis,
disponibilização de arbitragem de futsal e voleibol, equipamento de som, confecção de camisetas, lanche, água e reparos nos
ginásios onde ocorreram as competições.
MODALIDADES:
Olímpicas
Atletismo
Basquetebol
Futsal
Judô
Natação
Voleibol
Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer

Paraolímpicas
Basquete em cadeira de rodas
Atletismo
Natação

Classificação geral dos Jogos Abertos de Brasília 2015
Modalidades Paraolímpicas
Classificação
1° Lugar
2° Lugar
3ºLugar

Região Administrativa
São Sebastião
Taguatinga
Gama

Modalidades Olímpicas
Classificação
1° Lugar
2° Lugar
3ºLugar

Região Administrativa
Plano Piloto
Taguatinga
São Sebastião

Troféu Transitório edição 2015
Classificação
1° Lugar

Região Administrativa
Plano Piloto

Núcleo de Avaliação Funcional de Pessoas com Deficiência.
Trata-se de um polo de atendimento que realiza a Avaliação Funcional de pessoas com deficiência para
realização de teste funcional, no qual será gerado um protocolo de atividades físicas indicadas, conforme suas potencialidades.
O Centro de Treinamento em Educação Física Especial (CEFETE) realiza a avaliação funcional de pessoas
encaminhadas pela Secretaria do Esporte e de Educação e preparará as equipes da SEDF e dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos COP's para receber os alunos.
A avaliação é realizada de forma gratuita à população, atendimento especializado para pessoas com
deficiência física, visual, auditiva, intelectual, espectro de autismo e deficiência múltipla por meio do esporte, capacitação e
inserção de pessoas com deficiência no mundo do trabalho e informações sobre os direitos e garantias da pessoa com
deficiência.
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CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – CONEF

O Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal - CONEF-DF criado pela Lei Orgânica do
Distrito Federal/1993, instituído pela Lei nº 2.625, de 17 de novembro de 2000, teve o exercício do seu primeiro mandato em
outubro de 2012, sendo atualmente regido pela Lei nº 4.879, de 09 de julho de 2012 e pelo Decreto nº 35.071, de 13 de janeiro
de 2014.
O CONEF-DF é um órgão colegiado, de caráter permanente e vinculado à estrutura da Administração Pública
do DF responsável pela coordenação e execução da Política do Esporte do DF, atualmente está na estrutura da Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer - SEL.
O CONEF-DF tem competência consultiva para planejar, normatizar, fiscalizar e coordenar a Educação Física,
Desporto e Lazer do Distrito Federal.
Em 13 de março de 2013, às 11h, foi inaugurada a sede do CONEF-DF localizada à EQS 106/107 - APE - Lote
“B” - Asa Sul - Brasília-DF, próprio da SEL.
O presente documento tem o propósito de apresentar as ações realizadas pelo Conselho durante o período
de 01/01/2015 a 30/09/2015 de acordo com os trabalhos realizados nas Reuniões Plenárias e nas Comissões Permanentes,
bem como, informar seus avanços e desafios para o ano de 2015.
Composição
O CONEF-DF tem composição paritária, assim, é formado por representantes do Governo e da Sociedade Civil.
O mandato dos Conselheiros é de dois anos permitida uma única recondução por igual período.
O Conselho tem como estrutura: Plenário, Mesa Diretora, Comissões Permanentes e a Secretaria Executiva.
Foram 9 (nove) reuniões do Plenário de janeiro a setembro, com apreciações, discussões e deliberações de sua
competência.
Deliberações
Nas reuniões dentre vários assuntos tratados e deliberados podem-se destacar:
1)

2)
3)
4)
5)

Revisão das metas do Conselho para o ano de 2015, discutidas e estabelecidas na 24ª Reunião Plenária realizada
em dezembro/2014, que foram:
2.1) Utilização dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE
2.2) Recursos Humanos da SESP - incluindo os do CONEF-DF e CONFAE
2.3) Elaboração de minuta do Sistema Desportivo do DF
2.4) Elaboração de minuta da Lei da Bolsa Atleta - revisão e atualização
2.5) Elaboração de minuta transformando Programa Compete Brasília em Lei
2.6) Acompanhamento do Processo da Lei de Incentivo ao Esporte
2.7) Reparos nas instalações físicas do CONEF
2.8) Aquisição de impressora e viabilização de acesso à internet
Apreciação do Projeto de Lei nº 12/2015 que dispõe sobre a Política de Desporto do Distrito Federal
Participação de representantes do CONEF no Grupo de Trabalho sobre as discussões do Sistema Nacional do
Esporte a convite do Ministério do Esporte
PPA da SEL 2016/2019
Funcionamento do Conselho em virtude das medidas administrativas adotadas pelo Governo de Brasília, dentre elas
a fusão da SEL com a Secretaria de Estado de Educação

OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8474 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

Fonte: Diretoria de orçamento e finanças
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Não foi executada a Ação denominada “Reintegra Cidadão” (a qual consistia em assistir e ressocializar
sentenciados à disposição da SEL, conforme contrato com a FUNAP). Em virtude de não houver manifestação por parte da SEL
para execução da Ação. Era um programa que visava à contratação de mão-de-obra a ser desempenhada por sentenciados do
Complexo Penitenciário do DF, assistidos pela fundação de amparo ao trabalhador preso do DF.

PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
Ação/Subtítulo
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

0030 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6983 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6975 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
6982 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6009

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

12.613.871

11.123.725

11.123.256

11.123.256

12.613.871

11.123.725

11.123.256

11.123.256

1.599.059

611.862

611.862

611.862

1.599.059

611.862

611.862

611.862

986.935

182.240

153.126

150.856

986.935

182.240

153.126

150.856

15.209.865

11.917.827

11.888.244

11.885.975

Fonte: Diretoria de orçamento e finanças

DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
As dificuldades encontradas para execução das ações neste exercício tiveram início em janeiro de 2015, com
readequação dos processos. Por ocasião do cenário financeiro no Distrito Federal, se fez necessária a redução de contratos e
convênios o que interferiram na execução das ações planejadas.
Ficou prejudicada, por falta de recursos, a execução de várias ações previstas na proposta orçamentária,
consideradas relevantes para o incentivo ao esporte e lazer. As ações que tiveram os recursos totalmente cancelados foram:
– Modernização de Sistema de Informação;
– Capacitação de Servidores;
– Reintegra Cidadão;
– Reforma de Espaços Esportivos;
– Realização da Universíade 2019;
– Reforma de Espaços Esportivos – Quadras Poliesportivas Planaltina;
– Realização de Eventos – Corrida de Reis;
– Apoio ao Esporte Para Portadores de Necessidades Especiais;
– Manutenção de Praça de Esporte e Cultura – PAC e Centro de Iniciação.
Além dos cancelamentos dos recursos constantes nas vinte e nove emendas parlamentares disponibilizadas
para execução, lembrando que dessas vinte e nove emendas, apenas duas tiveram execução, sendo canceladas 27 emendas
parlamentares.
Neste exercício, o orçamento para o programa 6206 – Esporte e Grandes Eventos Esportivo - foi contemplado
com 61 subtítulos, sendo 29 provenientes de Emendas Parlamentares, o que representa aproximadamente 47,54% dos
subtítulos disponibilizados para execução nesta Unidade, sendo executados apenas 02 subtítulos oriundos de emendas
parlamentares, 09 subtítulos foram contingenciadas pelo órgão gestor - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão –
SEPLAG – não sendo possível a execução dos mesmos neste exercício.
Um dos fatores relevantes para a inexecução das ações, relativas a Emendas Parlamentares, dá-se à pela falta
de apresentação de projetos básicos executáveis por parte das entidades beneficiadas pelas Emendas.
Para esse exercício, foi incluso no PLOA elaborado em 2014, por meio de Projeto de Lei – Especial, a ação
Universíade 2019, referente a 30ª Universíade de Verão de 2019, com base nos compromissos e declarações dos parceiros da
Cidade Anfitriã (Brasília) consignados no Dossiê de candidatura. Esta ação objetivava beneficiar o movimento desportivo
mundial das Universidades. Entretanto, não houve execução na ação, devido a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Desta forma, a perspectiva para o exercício 2016 é implantar, reformar e manter os espaços administrados pela
Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer, com acessibilidade, qualidade, segurança e plena participação social.
Promover nas comunidades ações de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e pessoas
com deficiência de forma a explorar os espaços de maior concentração popular, desenvolvendo a prática de atividade física em
busca de uma vida saudável por meio do Esporte de Participação e Lazer.
Ampliar o acesso à prática esportiva educacional, com a realização de atividades nos períodos de férias e
recesso escolar, expandir as atividades de iniciação esportivas e paraesportivas no contra turno escolar, incentivando a prática
esportiva nos Centros Olímpicos e Paralímpicos, Centro Esportivo de Brasília e Centro Esportivo das Regiões Administrativas,
Coses e áreas rurais.
Potencializar, ampliar e apoiar os trabalhos desenvolvidos no Distrito Federal de Esporte de Rendimento com
maior participação de atletas e paratletas e equipes esportivas em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.
Para o ano de 2016, é fundamental a SEL investir no apoio técnico e administrativo do Conselho com vistas
a viabilizar um melhor andamento das atividades a serem realizadas.
É válido ressaltar que este é um Conselho novo, pois só tem três anos de existência, estando, assim em seu
segundo período de gestão. Durante estes ciclos os Conselheiros foram substituídos, o que sinaliza a necessidade de serem
continuamente capacitados para desempenharem o papel de executores do controle social.
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23. SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL–
UO: 40.101
Criada pela Lei nº 3.029, de 18 de julho de 2002, a Secretaria, após ganhar maior escopo de atuação em 2003,
passou a chamar-se Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Em 2007, recebeu a denominação
de Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - SECTI/DF e a partir do Decreto nº 33.356, de 22 de
novembro de 2011, passou a denominar-se Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Com a
publicação do Decreto nº 36.236 de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do
Distrito Federal, fora mantida a denominação da Secretaria, bem como atuação e competência. Com a publicação do Decreto nº
36.839, de 26/10/2015, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação passa a compor a estrutura da Secretaria de
Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, tornando-se uma Secretaria Adjunta, SACTI/CACI.
A SACTI trabalha para projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento,
produtos e serviços de alta tecnologia e coordena, no âmbito do Distrito Federal, as políticas voltadas para a pesquisa e difusão
científica, para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação continuada e para implementação de políticas públicas
destinadas à democratização do conhecimento e distribuição dos benefícios propiciados pela tecnologia, com ênfase na
inclusão digital dos cidadãos.
Ela é composta por uma Secretaria Adjunta e duas Subsecretarias (Subsecretaria de Programas Estratégicos e
Subsecretaria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
À Secretaria de Adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil,
Relações Institucionais e Sociais, que é órgão integrante da estrutura básica da Administração Direta, subordinada ao
Governador do Distrito Federal compete:
I. Formular, implementar e coordenar políticas governamentais objetivando o desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e da inovação no Distrito Federal;
II. Desenvolver e acompanhar programas de apoio às iniciativas empreendedoras associadas ao
desenvolvimento científico, tecnológico e de Inovação;
III. Articular a participação das entidades públicas e privadas no desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação;
IV. Articular ações junto aos Estados e Municípios que compõem a Região Integrada de desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno – RIDE, com vistas ao estabelecimento de projetos e programas que promovam o desenvolvimento
científico, tecnológico e inovação;
V. Fomentar a criação de empresas de base tecnológica;
VI. Promover a instalação, manutenção e o controle dos empreendimentos inerentes à tecnologia da
informação, telecomunicações, eletrônica, biotecnologia, excelência em saúde e de energia entre outras modalidades de base
tecnológica no Distrito Federal;
VII. Fomentar o intercâmbio entre o Governo do Distrito Federal, o Governo Federal, outras Unidades da
Federação, Centros de Pesquisa, Universidades e Entidades, com vistas à cooperação financeira, técnica e tecnológica;
VIII. Coordenar a implantação de Parques Tecnológicos no Distrito Federal;
IX. Propor e elaborar programas e projetos com vistas à captação de recursos junto a Organismos
Governamentais e Não Governamentais, de caráter nacional e internacional;
X. Coordenar a formulação, acompanhar e controlar a execução do Plano de Ciência e Tecnologia do Distrito
Federal;
XI. Coordenar a formulação, acompanhar e controlar a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação do Governo do Distrito Federal;
XII. Propor políticas, articular, fomentar e acompanhar a execução das atividades de informática do Governo
do Distrito Federal;
XIII. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas de incentivos à instalação de
empreendimentos na área de biotecnologia;
XIV. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando a instalação de
empreendimentos de excelência em saúde;
XV. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando à inclusão digital
da comunidade do Distrito Federal;
XVI. Formular, fomentar, coordenar e controlar a execução de programas de capacitação técnico profissional e
gerencial de recursos humanos para as áreas de ciência, tecnologia e inovação;
XVII. Manter bases de dados sobre a situação da Ciência e Tecnologia do Distrito Federal;
XVIII. Formular diretrizes, coordenar e controlar as atividades da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF –
FAPDF.
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

13

-

8

-

21

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

8

-

6

-

14

Requisitados

Órgãos do Governo Federal

-

-

2

-

2

Estagiários (Jovem Candango)

-

4

-

-

4

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

-

Subtotal (Força de Trabalho)

21

4

16

-

41

(-) cedidos para outros órgãos

2

-

-

-

2

Total Geral

19

4

16

-

39

Outros

Obs.: Dados de 31/12/2015.
Obs.²: Conforme o Decreto nº 36.324, de 28 de janeiro de 2015, há 44 cargos na estrutura da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Destes,
somente 37 foram ocupados.

Abaixo pode-se observar o quadro resumo com a quantidade de cargos ocupados frente à despesa destes.
Total de cargos comissionados ocupados
Cargos comissionados com vínculo
Cargos comissionados sem vínculo com o Governo de Brasília

37
21
16

R$ 191.791,66
R$ 73.600,70
R$ 118.190,96

*Média do gasto mensal

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
OBJETIVO GERAL: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e
serviços de alta tecnologia.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
35.000
0
0
0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
3701 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO E INOVAÇÃO

60.000

0

0

0

100.000

0

0

0

4091 - APOIO A PROJETOS

80.000

0

0

0

4210 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL

20.000

650.074

650.074

650.074

20.000

650.074

650.074

650.074

295.000

650.074

650.074

650.074

0001 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL-SECRETARIA DE ESTADO
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6205

Objetivo Específico: 001- Disponibilizar à população o acesso à internet na área urbana e rural do Distrito Federal
Indicadores:
Denominação do indicador
795

Domicílios com acesso à
internet

Unidade de Índice mais
Medida
Recente
%

40

Periodicidade
da
Resultado
Apuração
Desejado
31/10/2010
Anual
Alcançado
Apurado
em

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

50
0

70
0

80
0

90
0

Fonte da
Informação
SECTI

Justificativa 795 - Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de acesso à internet no modelo da gestão
anterior pela não razoabilidade, a mensuração deste indicador por meio do quantitativo relativo de domicílios com acesso à
internet que seriam objeto da Política Pública torna-se inviável.
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Todavia, considerando a disponibilização de acesso à internet livre, por meio da Política “WI-FI SINAL LIVRE”, a
atual gestão ampliou os espaços com a implantação e manutenção dos pontos de acesso livre à internet em Estações do Metrô,
Parque da Cidade, Torre de TV etc.
Atualmente, os pontos de cobertura do Projeto são: Rodoviária do Plano Piloto de Brasília (Plataforma Inferior,
Mezanino e Plataforma Superior), Torre de Tv (Feira da Torre e Praça das Fontes), Estádio Nacional de Brasília (Perímetro
externo), Planetário de Brasília (Cobertura externa e Indoor), Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Parque da Cidade
Dona Sarah Kubitschek (Ponto de Cobertura próximo ao Parque Nicolândia), Setor Hoteleiro Sul (Às margens do Eixo
Monumental na altura do Hotel Grand Bittar) e estações do metrô (Central, Galeria dos Estados, Águas Claras e Feira do
Guará).
Estão em fase final de implantação outros seis pontos de cobertura no Parque da Cidade (Quiosque dos Atletas,
Estacionamento do Kart Carreira, Próximo ao Lago do pedalinho, na curva do percurso de 06 Km e Dois pontos na área externa
do Pavilhão de Exposições), dois pontos no Setor Hoteleiro Sul, três pontos no Setor Hoteleiro Norte.
Considerando o exposto na justificativa do indicador citado supra, há a adoção ao Programa WI-FI Sinal Livre. O
projeto é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) destinada a promover a inclusão digital e social dos cidadãos de
Brasília, em especial das minorias, garantindo acesso gratuito à internet sem-fio (Wi-Fi) com qualidade e disponibilidade em
áreas públicas de relevante circulação de pessoas. Seu principal objetivo é democratizar o acesso à internet para toda a
população.
O Sinal Livre é uma política pública efetiva que avança na discussão sobre a internet como um direito
fundamental do cidadão. Hoje, a conexão à rede impacta diretamente na vida cotidiana das pessoas, influenciando o trabalho, a
saúde, o comércio, a educação, o lazer, o acesso aos serviços públicos e outras esferas da atividade humana. O projeto
protagoniza ações de inclusão digital e de democratização do uso da rede, oferecendo ao cidadão acesso ao conhecimento,
aos serviços, à cultura e às mais diversas formas de informação.
O Sinal Livre foi construído a partir da Wireless Mesh, uma tecnologia contemporânea bastante utilizada em
redes corporativas e, principalmente, em redes metropolitanas de Wi-Fi. Em comparação com outras soluções, é a mais
econômica e eficiente. As redes Mesh sem fio podem conectar, com facilidade, rapidez e efetividade, cidades inteiras.
A Wi-Mesh permite que vários nós/roteadores passem a se comportar como uma única e grande rede, com
handover automatizado, que permite ao usuário conectar-se em qualquer um desses roteadores sem perder o sinal ou ter que
efetuar novo login. Os roteadores têm a função de repetidores, que “conversam” e conectam-se entre si.
Os pontos Mesh são pequenos radiotransmissores que funcionam da mesma maneira que um roteador wireless.
Os pontos utilizam os padrões Wi-Fi comuns, conhecidos como 802.11a, b, g e n para se comunicar, sem fio, entre si e com o
usuário. Os pontos são programados com a utilização de um software, que direciona como devem interagir dentro da rede.
As informações percorrem do ponto A ao ponto B, saindo, sem o uso de fios, de um ponto mesh ao ponto
seguinte. Os pontos “escolhem” automaticamente o caminho mais seguro e rápido para fazer o sinal chegar ao usuário, em um
processo conhecido como roteamento dinâmico.
O Sinal Livre possui um moderno data center. Formado por aparelhos e programas com tecnologia de ponta, ele
é o cérebro da internet pública da capital brasileira. Trata-se do núcleo de processamento de dados do projeto. Considerando o
porte e as configurações, o Sinal Livre é uma solução única no Brasil e com a capacidade para se tornar a maior rede de
internet pública da América Latina, quando a cobertura alcançar todo Distrito Federal.

Objetivo Específico: 002 - Promover a emancipação digital e social da população do Distrito Federal,
proporcionando a universalização do acesso aos meios, ferramentas e conteúdos do conhecimento por meio das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs.

Indicadores:
Unidade
Periodicidade
Desejado Em
Índice mais Apurado
Fonte da
de
da
Resultado
Recente
em
Informação
2012
2013
2014
2015
Medida
Apuração
Desejado 150.000
0
1.000 1.000
Certificações emitidas em cursos de
796
Unidade
Anual
SECTI
tecnologia da informação
Alcançado
0
0
0
Desejado
15
15
797 Fomento aos Telecentros Instalados Unidade
102
30/06/2011
Anual
SECTI
Alcançado
0
0
0
Denominação do indicador

Justificativa 796 – Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de ampliação e fomento de CT&I, no modelo
da gestão anterior pela não razoabilidade, a mensuração deste indicador torna-se inviável.
Justificativa 797 – Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de ampliação e fomento de CT&I, no modelo
da gestão anterior pela não razoabilidade, a mensuração deste indicador torna-se inviável.
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Objetivo Específico: 003 - Implantar pólo científico em saúde e biotecnologia e pólo tecnológico de TV Digital.
Indicadores:
Denominação do indicador
1144

Unidade de Índice mais Apurado
Medida Recente
em

Polo Científico em Saúde e
Biotecnologia Implantado

%

-

-

Periodicidade
Desejado Em
da
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
10
10
20
Anual
Alcançado
0
0
0

Fonte da Informação
SECTI

Justificativa 1144 – Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de ampliação e fomento de CT&, no que
importa à saúde e a biotecnologia, no modelo da gestão anterior pela não razoabilidade, a mensuração deste indicador torna-se
inviável. Há um novo conceito de desenvolvimento econômico-social adotado para o Parque Tecnológico Capital Digital, o qual
contemplará, também, o desenvolvimento de tecnologias e inovação nas áreas da Saúde e da Biotecnologia.

Objetivo Específico: 004 – Implantar Parque Tecnológico Capital Digital
Indicadores:
Denominação do indicador
1145

Unidade de
Medida

Índice mais
Recente

Apurado
em

%

-

-

Parque Tecnológico Capital
Digital implantado

Periodicidade
Desejado Em
da
Resultado
2012 2013 2014 2015
Apuração
Desejado
10
15
20
Anual
Alcançado
0
0
0

Fonte da
Informação
SECTI

Justificativa 1145 – Tendo em vista a ampliação do escopo adotado para o novo modelo de Parque Tecnológico, bem como
definição de um novo conceito de governança, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do exercício de 2015,
retomou as discussões, projetos e obras no que importa à Implantação do referido Parque. Nesse sentido, considerando o
previsto no PPA 2016-2019 e os Programas Estratégicos do Governo de Brasília, o Parque contará com alguns grandes
empreendimentos a se efetivarem dentro do período previsto no PPA, dentre eles a Sede da Governança, o Polo de Tecnologia
do Banco do Brasil, o Polo de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA, dentre outros.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
20.000
20.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0

PROGRAMA: 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

20.000

0

0

0

2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO

390.000

3.440.540

3.440.540

3.440.540

0001 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO

390.000

3.440.540

3.440.540

3.440.540

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

5.556.502

5.186.382

5.186.381

5.186.381

0053 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO

5.556.502

5.186.382

5.186.381

5.186.381

435.000

151.449

151.449

151.449

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
0046 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO

435.000

151.449

151.449

151.449

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

1.184.410

428.271

428.271

428.271

0016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- PLANO PILOTO

1.184.410

428.271

428.271

428.271

TOTAL DO PROGRAMA 6001

7.585.912

9.206.642

9.206.641

9.206.641
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Considerando o orçamento destinado ao programa em tela, observa-se que grande parte fora destinado a
condução dos serviços da área meio, restando a manutenção do Planetário de Brasília a responder por cerca de 36% do gasto
do Programa.
Por oportuno, salienta-se que a atividade do Planetário de Brasília responde por grande parte da visibilidade
pública das ações da Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse sentido, a média de visitantes do Planetário foi de
cerca de 5 mil/mês e 80 mil ao final de 2015. Ressalta-se que a soma de visitantes fora alcançada mesmo em meio a diversos
problemas que dificultaram a manutenção do referido espaço.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No tocante ao exercício de 2015, considerando a limitação orçamentária, não ocorreram novas despesas à
exceção das que estavam previstas em contrato, tais como o de manutenção do Planetário de Brasília, conforme detalhado
abaixo:

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Considerando o Art. 5º, do Decreto nº 36.324, de 28 de janeiro de 2015, a nova estrutura estabelecida para a
SECTI passava a contar com três Subsecretarias da área fim e uma Secretaria da área meio. Essa estrutura fora pensada para
atender a três instâncias distintas e complementares de uma Política de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Nesse sentido, a Subsecretaria de Educação Científica e Tecnológica UECT respondeu pela coordenação das
atividades de Educação e Divulgação Científica, mormente no que importa à gestão do Planetário de Brasília e ao
desenvolvimento da Rede de Educação e Divulgação Científica, bem como pelo GT de reestruturação da Fundação
Universidade Aberta - FUNAB (vinculada à época) e da Universidade Regional de Brasília e Entorno-URBE (criado em Lei, mas
não implementado).
A Subsecretaria de Projetos Estratégicos respondeu, em grande parte, pela continuidade do Projeto Parque
Tecnológico Capital Digital e pela continuidade e expansão do Programa de acesso à internet no DF, por meio do Projeto WI-FI
Sinal Livre, este instalado em áreas públicas de grande concentração (Metrô, Parque da Cidade, etc).
Em tempo, a Subsecretaria de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação respondeu pela elaboração
e implantação da Política de Ciência e Tecnologia, bem como pela elaboração do documento base do projeto Lei de Inovação.
Ressalta-se que a FAPDF, órgão da Administração Indireta vinculado à SECTI, desenvolveu grande papel na
condução do processo de desenvolvimento da CT&I no DF, tendo em vista que é a principal agência de fomento nesta área que
o Governo do DF dispõe, e que contou com o orçamento de 137 milhões (não financeiro) para a execução de diversos projetos
(via editais de seleção).
Por tudo, considerando o novo modelo de desenvolvimento da CT&I que se iniciava, em abril a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação assinou, assim como as demais Secretarias de Estado do DF, o Acordo de
Resultados que estabeleceu metas e resultados a serem alcançados pelas Secretarias e suas vinculadas. Nesse acordo, havia
TRINTA E DOIS compromissos estabelecidos entre a SECTI e o Governador, quais sejam:
Compromisso
Revisão da Política de Ciência e Tecnologia e do Plano de Ação em Ciência e
Tecnologia
Formulação de um Projeto de Lei de Inovação para Brasília 01/07/2015
Criação de prêmio e medalha de incentivo e inovação, empreendedorismo e
inclusão social 01/07/2015
Criação e instalação de uma Comissão Organizadora do 8º Fórum Mundial da Água
de 2018 01/07/2015
Criação da Secretaria Executiva do 8º Fórum Mundial da Água de 2018 01/09/2015
Realização do XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 01/09/2015
Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília 01/07/2015
Mobilização de alunos e professores nas escolas públicas e particulares para que
se preparem para o Fórum Mundial da Água 01/09/2015
Definição do Modelo de Governança do Parque Tecnológico Capital Digital (PTCD)
01/07/2015
Assinatura de acordo de cooperação entre a EMBRAPA e a SECTI para estudo de
instalação de atividades de pesquisa e desenvolvimento da EMBRAPA no Parque
Tecnológico 01/07/2015
Estudo de viabilidade de instalação de centro de desenvolvimento de TI do Banco
do Brasil no Parque Tecnológico 01/07/2015

Posição
Documento Concluído e encaminhado para apreciação de outras
instâncias
Documento Concluído e encaminhado para apreciação de outras
instâncias
Reprogramado para 2016
Projeto repassado para a ADASA
Projeto repassado para a ADASA
Projeto repassado para a ADASA
Projeto Concluído 19/10/2015
Projeto repassado para a ADASA
Reprogramado para 2016
Reprogramado para 2016
Reprogramado para 2016
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Compromisso
Continuação das obras da sede da governança do Parque Tecnológico 01/07/2015
Lançamento de edital para a seleção de startups e empresas inovadoras para o
Parque Tecnológico 01/07/2015
Pagamento dos projetos de pesquisa selecionados em editais de 2013 e 2014 ainda
pendentes 01/07/2015
Lançamento de edital da FAPDF para atender a demanda espontânea da
comunidade científica e financiamento dos projetos de pesquisa selecionados
07/01/2015
Lançamento de editais da FAPDF para atender a demandas da comunidade
científica e financiamento de participação em eventos científicos nacionais e
internacionais, para apresentação de trabalhos, e de promoção de eventos
científicos em Brasília 07/01/2015
Lançamento de editais da FAPDF para projetos voltados para a melhoria do SUS
01/07/2015
Lançamento de editais com demandas induzidas, para financiamento de projetos de
desenvolvimento tecnológico de interesse dos setores produtivos de Brasília
01/07/2015
Desenvolvimento de sistema de monitoramento de aplicação de recursos
destinados a Ciência, Tecnologia e Inovação 01/07/2015
Entrega da “Iluminação Digital” com a inauguração de pontos de Wi-Fi gratuitos no
Parque da Cidade 01/07/2015
Finalização do Programa “Cidade Digital - Estrutural” 01/07/2015
Promoção de um Seminário para debater os requisitos para a implantação da
Universidade Distrital de Brasília 01/07/2015
Promoção de seminário para discussão dos fundamentos de uma política de
educação profissional em Brasília 01/07/2015
Promoção de sessões do Planetário destinadas a alunos de escolas de educação
básica públicas e particulares 01/07/2015
Oferta de programação específica no Planetário para jovens sob medidas
socioeducativas 01/07/2015
Montagem da exposição Universo Surpreendente no Planetário 01/07/2015
Mapeamento dos espaços de educação, promoção e divulgação científica e
tecnológica de Brasília 01/07/2015
Criação da Rede Distrital de Educação e Divulgação Científica 01/07/2015
Realização do Seminário Distrital de Educação e Divulgação Científica 01/07/2015
Realização de Curso de Extensão em Educação e Divulgação Científica 01/07/2015
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Posição
Projeto Concluído com a execução de 4 milhões que corresponde a
12,5% do total da obra (32 mi)
Projeto Concluído em agosto
Parte Concluída e Parte Reprogramada para 2016
Projeto Concluído em maio

Projeto Concluído em abril

Reprogramado para 2016 a depender de Convênios Federais
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Pendente
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Projeto Reprogramado para 2016
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Projeto Concluído
Projeto Concluído

Por oportuno, evidencia-se que o principal entrave à condução dos projetos desenvolvidos na SECTI fora a
indisponibilidade orçamentária, o que impactou diretamente na qualidade, eficiência e celeridade na execução dos projetos e
acordos de resultados estabelecidos. Outro fator que foi observado e que gerou atrasos na condução das atividades fora a
instabilidade administrativa ocorrida nas fases de reorganização administrativa ocorrida no Governo de Brasília, bem como a
dificuldade de interlocução e trâmite processual nas instâncias burocráticas da Administração Direta.
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24. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL– UO: 44.101

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, criada pelo Decreto nº 27.591 de 01/01/2007, cuja
estrutura administrativa foi modificada pelos Decretos nº 32.716 de 01 de janeiro de 2011, 33.185 de 06 de setembro de 2011,
34.320 de 26 de abril de 2013, 36.236 de 01 de janeiro de 2015 e 37.032 de 30 de dezembro de 2015, é órgão de assistência
direta e imediata ao Governador do Distrito Federal, e tem por finalidade básica a promoção do pleno exercício da cidadania e a
defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, mediante ação integrada entre o Governo do Distrito Federal e a sociedade,
competindo-lhe:
I - definir diretrizes para a política governamental, bem como a coordenação de sua execução nas áreas da
proteção, da defesa, educação e orientação ao consumidor, da defesa dos direitos da cidadania;
II - promover o relacionamento administrativo com os órgãos do Poder Judiciário;
III - integrar ações com órgãos afins nos níveis federal, estadual, distrital, municipal e comunitário, visando à
captação de recursos para o desenvolvimento de seus programas e o cumprimento de dispositivos institucionais;
IV - estabelecer as diretrizes e a proposição da política sobre drogas no Distrito Federal;
V - viabilizar e executar a política de proteção, orientação, defesa e educação do consumidor no Distrito Federal,
bem como promover sua divulgação;
VI - promover a modernização do atendimento imediato ao cidadão;
VII - promover assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas;
VIII - promover a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que garantem plena
cidadania às vítimas ou testemunhas ameaçadas;
IX - promover políticas públicas voltadas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas;
X - contribuir para a ressocialização de sentenciados, com reinserção no mercado de trabalho, na sociedade e
na família, por meio de ações educativas, de formação e capacitação profissional e colocacação no mercado de trabalho,
contribuindo para uma mudança de vida;
XI - administrar o sistema penitenciário do Distrito Federal;
XII - coordenar e acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal, zelando pelo cumprimento das
determinações provenientes da Vara de Execuções Criminais;
XIII - desenvolver outras atividades correlatas.
Missão: Promover a justiça social e a defesa dos direitos humanos garantindo a cidadania da população no
Distrito Federal.
Visão: Ser referência na promoção, proteção, defesa dos direitos humanos, justiça e inclusão social para a
consolidação da cidadania.
Valores: Inovação, Comprometimento, Transparência, Integração, Ética, Excelência e Acolhimento.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados
Outros

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

33

74

153

1.571

1.831

89

-

137

-

226

Órgãos do GDF

11

02

95

399

507

Órgãos do Governo Federal

02

-

03

84

89

-

80

-

-

80

Terceirizados (FUNAP)
Jovem Candango

Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral

Atividade-Fim

-

97

-

-

97

135

253

388

2.054

2.830

*

*

*

*

42

135

253

388

2.054

2.788

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP/SUAG/SEJUS / * Não há informações sobre a Atividade exercida pelos servidores cedidos a outros órgãos.
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM
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OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
OBJETIVO GERAL: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o
pleno exercício do direito à cidadania.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2158 - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
600.000
0
0
0
2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO
FEDERAL
6.650.000
3.524.719
497.637
497.637
4371 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO
FEDERAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL
2.350.000
3.524.719
497.637
497.637
2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR
950.000
0
0
0
0005 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL
950.000
0
0
0
2360 - IDENTIDADE SOLIDÁRIA
10.000
250.526
0
0
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
1.800.000
1.701.725
1.701.725
1.204.326
0001 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
1.800.000
1.701.725
1.701.725
1.204.326
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
115.000
0
0
0
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO
0
103.542
0
0
2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES
- PROVITA
1.132.527
1.596.744
1.154.215
1.154.215
7080 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES
- PROVITA--DISTRITO FEDERAL
1.132.527
1.596.744
1.154.215
1.154.215
2616 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS
765.000
836.636
749.315
737.478
0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL
DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO
ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL
300.000
583.879
546.923
535.086
0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL
DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS--DISTRITO
FEDERAL
410.000
252.757
202.392
202.392
2665 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CODDEDE/DF
52.000
0
0
0
2989 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO
INTEGRADO - NA HORA
16.042.903
14.639.189
13.639.163 12.031.124
0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO
- NA HORA--DISTRITO FEDERAL
16.042.903
14.639.189
13.639.163 12.031.124
3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA
HORA
10.000
0
0
0
4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
94.000
0
0
0
4122 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
RISCO - PROVÍTIMA
10.000
0
0
0
TOTAL DO PROGRAMA 6222
28.231.430
22.653.082
17.742.055 15.624.780

Objetivo Específico: 001 – Promover a cidadania, defesa e garantia dos direitos humanos, contribuindo para a
conscientização do cidadão dos direitos sociais básicos, reinserção social e igualdade, com participação efetiva na
sociedade no Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador
1187
1188

Promoção da inclusão da pessoa
com deficiência (média mensal)
Média mensal de atendimento ao
afro descendente

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

Pessoa

1.358

31/12/2010

Anual

Pessoa

1.672

31/12/2010

Anual

Resultado

2012

Desejado em
2013
2014

2015

Desejado

2.500

3.000

2.500

3.000

Alcançado
Desejado

8.380
1.700

7.966
1.800

5.519
2.000

3.042
2.500

Fonte da
Informação
SUBCID/ CODDEDE
CDDN/ SEJUS
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Denominação do Indicador

1189
1223

1226

1322

Número de vitimas protegidas
(média mensal)
Nível de atenção na
conscientização, prevenção ao uso
indevido de drogas (média mensal)
Nível de alcance pela divulgação
de políticas públicas e atos de
Promoção da igualdade Racial
Instituições de Abrigamento e
Reinserção Social de
Dependentes Químicos
Cadastradas e Inspecionadas

Unidade
de Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
de Apuração

Pessoa

597

31/12/2010

Anual

Pessoa

-

-

Anual

%

40

31/12/2010

Anual

%

100

31/12/2010

Anual

Desejado em
2013
2014

Resultado

2012

Alcançado
Desejado
Alcançado

5.000
633
893

50.000
685
960

2015

Fonte da
Informação

16.667
735
1.696

1.147
785
294

PROVÍTMA/PROVIT
A/ SEJUS

Desejado

9.746

14.805

14.805

19.896

Alcançado

6.694

15.210

2.397

11.597

Desejado

40

40

40

40

Alcançado

20

40

40

-

Desejado

100

100

100

100

Alcançado

-

100

100

100

SUBPPUD/
SEJUS
Sec. Casa Civil
SUBPPUD/
SEJUS

Realizações:
A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a população do Ditrito Federal em
2015, foi de 2,9 milhões de habitantes. Ante esta demanda, de janeiro a dezembro de 2015 a Secretaria de Justiça e Cidadania
– SEJUS, realizou diversas atividades com o intuito de promover a defesa e garantia dos direitos humanos destes cidadãos.
No que se refere à assistência aos dependentes químicos, a SEJUS buscou elaborar políticas sobre drogas no
Distrito Federal, acompanhar as entidades que promovem a recuperação de dependentes químicos e desenvolver ações
envolvendo a redução da demanda de drogas.
Nesse sentido, foram realizados 665 atendimentos a familiares de dependentes químicos. Quanto ao público
atendido, 76% são mulheres e 24% homens, sendo que o familiar que mais recorreu à Unidade foram as mães (33%). Quanto
a substância utilizada, a maconha foi citada por 41% desses familiares, e a idade do dependente químico cujas famílias mais
utilizaram o serviço é maior de 36 anos (28%).
Atendimentos a familiares de dependentes químicos
Mês

Presencial

E-mail

Telefone

Total

Janeiro

05

01

14

20

Fevereiro

06

01

23

30

Março

04

04

37

45

Abril

47

15

62

124

Maio

07

04

31

42

Junho

03

03

06

12

Julho

05

05

07

17

Agosto

-

02

06

08

Setembro

03

-

03

06

Outubro

04

24

09

37

Novembro

02

182

46

230

Dezembro
Total

02

50

42

94

88

291

286

665

Fonte: SUPRED/SEJUS
GÊNERO DO FAMILIAR
76%

24%

MASCULINO

FEMININO
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IDADE DO DEPENDENTE
28%
20%
16%
12%

12%

8%
4%
0%
MENOS 15-18
DE 14

19-21

22-24

25-27

0%

28-30

31-36

36-60

MAIS
DE 60

SUBSTÂNCIA UTILIZADA
41%
27%
19%
8%

MACONHA

COCAÍNA

5%

CRACK

ALCOOL

OUTRAS

PÚBLICO / PARENTESCO

33%

20%

17%

10%

10%
3%

7%

A SEJUS realizou também dois Seminários de Multiplicadores Sociais de Ações de Apoio às Famílias,
formando, no total, 388 multiplicadores sociais. Consiste em eventos gratuitos para levar informação, apoio e orientação às
famílias e aos profissionais sobre prevenção do uso de drogas, dependência química e codependência emocional, por meio de
palestras de profissionais especialistas, de depoimentos, e da participação de grupos de apoio, a fim de formar uma rede de
multiplicadores que levem essa informação adiante em seu meio social.
O primeiro seminário aconteceu no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no período de 14 a 17 de
abril de 2015, formando 233 multiplicadores sociais. E o segundo, foi realizado no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa
em Ciências da Saúde – FEPECS, de 07 a 11 de dezembro de 2015, formando 155 multiplicadores sociais.
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Foram utilizados questionários, distribuidos a todos os seminaristas, para medir o índice de satisfação dos
eventos quanto as palestras, as instalações físicas, os materiais fornecidos e a organização. Conforme gráficos, abaixo, os dois
encontros foram considerados como excelente ou bom por mais de 90% dos participantes.
II Seminário - Satisfação

I Seminário - Satisfação

5% 1%

7% 1%

EXELENTE

EXELENTE
BOM
39%

53%

ÓTIMO
FRACO

BOM

35%
59%

ÓTIMO
FRACO

No ano de 2015, foram realizadas 02 palestras, sendo a primeira em 30 de abril de 2015, na igreja São Camilo
de Lélis, para um público de 100 familiares de dependentes químicos do grupo Amor-Exigente e distribuição de 200 cartilhas
informativas. Consistem em palestras a grupos específicos (universitários, profissionais, familiares em vulnerabilidade,
comunidades terapêuticas, etc) sobre a codependência e sua influência na qualidade de vida da família e na recuperação do
dependente químico. a segunda em 17 de outubro de 2015, no Mutirão da Cidadania realizado em Planaltina-DF, para um
público de 25 pessoas.
Outra ação realizada pela SEJUS, voltada para o combate às drogas é a realização de eventos culturais e/ou
esportivos, votados para a sensibilização da sociedade quanto às consequências negativas do uso de drogas, com distribuição
de materiais informativos, e divulgação de informação sobre a dependência química e a codependência emocional familiar.
Maior destaque para o Evento “Todos pela Prevenção” realizado, em 28 de junho de 2015, no Estacionamento 10 do Parque da
Cidade Sarah Kubitschek, em parceria com o Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd da Polícia Militar do
Distrito Federal, em referência ao Dia Mundial de Combate às Drogas (26/06).
A ação teve como objetivo sensibilizar a população sobre os benefícios de uma vida sem drogas, disponibilizar
informações preventivas para a redução da demanda do uso de drogas e estimular hábitos saudáveis que colaborem na
promoção e no fortalecimento de fatores de proteção.
Em um percurso de 4 km, aproximadamente 200 pessoas acompanharam a caminhada pelo parque, enquanto
mensagens de prevenção ao uso de drogas eram narradas pelos servidores da PMDF e SEJUS, em cima do trio elétrico,
alcançando uma média de 700 pessoas em todo o percurso.
Após a caminhada, além das atividades culturais e informativas, o evento trouxe ações de estímulo às práticas
esportivas, visto que essas constituem um instrumento de prevenção do uso de drogas, pela interferência direta e positiva de
seus agentes e reagentes nos mecanismos fisiológicos e psicológicos do indivíduo, proporcionando-lhe, via de regra, hábitos
que tornam a sua vida equilibrada e harmônica.
Foram distribuídas 1.600 cartilhas informativas de prevenção ao uso de drogas.
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Logomarca da ação

Também foram realizadas ações de rua, com distribuição de material informativo à população, em locais
públicos como: feiras, rodoviária, trânsito e/outros, alcançando 23.250 pessoas.
A SEJUS coordenou as seguintes ações de prevenção ao uso e abuso de álcool, crack e outras drogas:
a) Teatro infantil que tem porobjetivo Informar, por meio de teatro de fantoches, música e pequenas palestras,
sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas, e incentivar a prática de hábitos saudáveis que a criança pode adotar,
aumentando os fatores de proteção contra o uso de álcool e outras drogas.
b) Palestras para a conscientização de educadores, pais e responsáveis, adolescentes e jovens sobre os
perigos da busca pelo prazer sem responsabilidade e sua relação com a utilização do uso de álcool e outras drogas lícitas e
ilícitas, assim como também dos malefícios orgânicos e psicológicos, além dos riscos legais provenientes deste.
c) Informação nas Ruas: Distribuição de material informativo à população, em locais públicos como feiras,
rodoviárias, trânsito e outros.
Seguem, abaixo, os quantitativos gerados por essas ações no ano de 2015.
Teatro infantil: “Aprendendo a Dizer Não”
Consiste em teatro de fantoches que busca levar a mensagem de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas,
por meio de uma história divertida e em linguagem própria para crianças, seguido de uma palestra de 15 minutos, com
utilização de cartazes ou slides em Power Point, musicalidade e brincadeiras. Essa ação é realizada, gratuitamente, em
instituições educacionais públicas ou privadas, feiras, locais públicos, e/ou outros, para crianças de 05 a 10 anos.
No ano de 2015, o teatro de fantoches “Aprendendo a Dizer Não” foi apresentado em 13 instituições de ensino,
alcançando 3.950 crianças, conforme tabela e fotos a seguir.
Teatro de Fantoches “Aprendendo a Dizer Não”
Data
11/05
11/05
14/05
30/05
22/08
24/08
12/09
15/09
27/09
10/10
14/10
17/10
24/10
11/11

Local

Planaltina
São Sebastião
Núcleo Bandeirante
Estrutural
Recanto Das Emas
São Sebastião
Ceilândia
São Sebastião
Núcleo Bandeirante
Guara Ii
Asa Sul
Planaltina
Samambaia
São Sebastião

Total
10 Cidades
Fonte: SUPRED/SEJUS

EC 15 Estância

Escola

Crianças 05-10 Anos
400

Informativos Distribuidos
400

Escola Vila Boa

250

800

CAIC

300

300

Ação Global
IBAV/Amigos Da Vida
Escola Dom Bosco/CAIC
Sol Nascente
Escola Dom Bosco/CAIC
Metropolitana
Praça
Colegio Imaculada Conceição
Escola America Guimaraes
Centro Olímpico
Ação Social Do Planalto

180

500

300

800

13 Escolas

200

400

400

2580

250

400

150

150

400

400

120

400

200

200

400

400

400

400

3950 Crianças

8.130 Cartilhas
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No ano de 2015, foram ministradas cerca de 33 palestras em instituições de ensino, para funcionários de
empresas e soldados do Exército Brasileiro, para adolescentes, pais e responsaveis, alcançando 8.415 pessoas. Esta ação
consiste em ministração de palestras para a conscientização de educadores, pais e responsáveis, adolescentes e jovens sobre
os perigos da busca pelo prazer sem responsabilidade e sua relação com a utilização do uso de álcool e outras drogas lícitas e
ilícitas, assim como também dos malefícios orgânicos e psicológicos, além dos riscos legais provenientes destes. As ações são
realizadas, gratuitamente, em instituições educacionais públicas ou privadas, feiras, locais públicos, e/ou outros, conforme
acordado no momento do agendamento, que deverá ser realizado por meio de telefone ou e-mail.

Asa Sul
Plano Piloto
Asa Norte
Asa Sul
Asa Norte
Asa Norte
Riacho Fundo I
Taguatinga
Planaltina
Riacho Fundo I
Sao Sebastião
Planaltina
Plano Piloto

CASEB

120

Informativos
Distribuidos
800

Quartel BGP
Colégio Militar
Igreja São Camilo De Lelís
Colégio Gisno

900

800

500

800

200

200

400

400

CEAN

80

400

Centro Educacional Passionista

114

400

CEF 17

900

1.000

CRAS

1.200

1.000

SAAN

SEJUS

Plano Piloto
Planaltina
Cêilandia Norte
Asa Sul
Brasilia
Granja do Torto
SAAN

Data
18/03
30/03 a 01/04
24/04
30/04
12/05
12/05
15/05
15/05
18/05
18/05
17/06 e18/06
24/06
23/07
30/07
10/08
12/08
16/08
19/08
21/08
26/08
27/08
09/09
16/09
17/09
22/09
07/10
14/10

Local

Lago Sul
Lago Sul
Guara I
Cêilandia
Núcleio Bandeirante
Asa Sul

Escola/Outros

99

150

100

3.000

200

200

50

50

QG Exercíto

56
800

56
800

Escola Classe 13

100

100

ESCOLA CLASSE 16

70

70

Centro POP
Batalhão de Logística do Exército
Ande Brasil

800

800

400

400

50

50

SEJUS
AERONÁUTICA

110
80

110
300

AERONÁUTICA

80

275

Centro De Ensino I
Garagem da Viação Marechal

130

130

80

160

CAIC

100

100

Colégio Imaculada Conceição

40

40

100
90

100
125

120
90

350
90

180

180

76

300

8.415

14.706 Cartilhas

Centro Educacional Passionista
Penitenciária Papuda
Centro De Ensino Fundamental 03
Empresa Petrobras DF

29/10
22/11

SAAN

SEJUS

Brasilia

Instituto CABE

25/11
02/12

SAAN

SEJUS

04/12

Planaltina
Planaltina

Centro De Ensino Fundamental 03
Vale do Amanhecer

18/12

SAAN

SEJUS

Total

13 Cidades

Adolescentes

27
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Fonte: SUPRED/SEJUS

É importante citar a distribuição de material informativo à população, em locais públicos como: feiras, rodoviária,
trânsito e/outros, alcançando 23.250 pessoas, conforme tabela e fotos abaixo.
Data
27/03
03/04
30/04
01/05
02/05
12/05
06/05
09/05
23/06
26/06
25/06
25/06

Cidade
Plano Piloto
Planaltina
Ceilândia
Brasilia
Sobradinho
Sobradinho
Varjão
Brazlândia
Epia
Eixo Monumental
Gama
Guara

Total
09 Cidades
Fonte: SUPRED/SEJUS

Local
Rodoviária
Via Sacra
Feira
Zoológico
Grande Colorado
Vale Do Pinheiro
Praça
Escola Classe

Pessoas Em Geral

Informativos Distribuidos

3.850

3.850

10.000

10.000

1.400

1.400

2.000

2.000

800

800

400

400

400

400

800

800

EPIA

800

800

Memorial JK
Feira
Feira

1.200

1.200

800

800

800

800

12

23.250

23.259

Visando desenvolver políticas direcionadas a família, comunidade, sociedade, justiça comunitária e restaurativa,
A SEJUS desenvolveu também ações, atividades e projetos voltados para temáticas vinculadas à promoção dos direitos
humanos, entre as quais se destacam: o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Sub-registro Civil de Nascimento, Declaração
de Utilidade Pública, Casamento Comunitário, Alistamento Militar e Dispensa de Incorporação.
I - MUTIRÃO DA CIDADANIA – duas edições realizadas, sendo a primeira no setor Arapoangas e a segunda na
Região Administrativa da Fercal, alcançando mais de 10.500 pessoas que teve como objetivo principal prestar atendimentos de
políticas públicas, divulgar programas e serviços, inserir a população em políticas assistenciais e levar a cidadania a todos, com
a parceria das Forças Armadas;
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II - CASAMENTO COMUNITÁRIO “Projeto Alma Gêmea” – duas edições realizadas, uma no Teatro Pedro
Calmon e a segunda no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, totalizando 131 casais, sendo 52
casais na primeira edição e 79 casais na segunda edição;
III - Oferta de palestras, capacitações e atividades complementares para Prevenção ao Tráfico de Seres
Humanos – foram realizadas cerca de 100 ações alcançando 9.200 pessoas;
IV - CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA entre a SEJUS e a Associação dos Notários e
Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF – a primeira ação do Projeto "Identidade Cidadã" foi realizada, de 16 a 19 de
junho, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF -, atendendo 692 internas. Foi emitida segunda via da certidão de
nascimento e casamento, como parte da política distrital de erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento. As internas
puderam colocar em ordem a sua documentação, e viabilizar a retirada de outros documentos básicos, tais como carteira de
identidade, carteira de trabalho, cartão SUS, INSS, dentre outros); e,
V – JUNTA MILITAR – (a) 995 alistamentos militares; (b) 391 alistamentos foram transferidos de outras juntas;
(c) 40 processos administrativos para antecipação da dispensa do Serviço Militar Obrigatório; (d) 895 jovens dispensados do
serviço militar obrigatório participaram da cerimônia de juramento a bandeira recebendo o documento definitivo a CDI
(Certificado de Dispensa de Incorporação).
Buscando contribuir para a ressocialização de sentenciados, com reinserção no mercado de trabalho, na
sociedade e na família,a SEJUS buscou sensibilizar parceiros junto a iniciativa privada e órgãos públicos, para a reinserção de
reeducandos no mercado de trabalho. Atualmente existem 63 contratos vigentes, com legalidade jurídica, para colocação de
reeducandos no mercado de trabalho. Estes Contratos Ativados totalizam 1.204 sentenciados, sendo 1.100 em trabalho
externo e 104 trabalhando internamente no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Até 31.12.2015 existia um total de 919
reeducandos, em regime semiaberto e domiciliar aguardando oportunidade para trabalhar, no Centro de Progressão
Penitenciária - CPP, na Penitenciária Feminina - PFDF e em regime domiciliar.
A parceria efetivada com a Secretaria de Estado de Educação, disponibilizou 60 professores, que atuam
desenvolvendo atividades curriculares e extracurriculares junto a 1.470 reeducandos. Foram realizadas diversas ações culturais
e complementares e abrangem apresentações de música, teatro e concurso de redação. Registrou-se a aprovação de 57
sentenciados no Exame ENEM PPL2014.
Foi dada continuidade à parceria com o Serviço Nacional da Indústria - SENAI, através PRONATEC, que
oferece aos sentenciados oportunidades de formação e capacitação profissional, por meio dos cursos: Padeiro, Pedreiro de
Alvenaria, Operador de Computador, Pintor de Paredes, Eletricista de Automóvel, Pintor de Obras, Aplicador de Revestimento
Cerâmico e outros.
O Projeto Liberdade sobre Rodas, executado nas Oficinas do Centro de Internamento e Reabilitação - CIR, foi
considerado referência e solicitado pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP/CE, com proposta de ser
implantado no Sistema Penitenciário daquele Estado.
Criou-se uma carteira de projetos de captação de recursos, para otimização das Oficinas de Formação e
Capacitação Profissional, Apoio Jurídico e Social à Família dos Sentenciados, Oficina de Costura Industrial, Cadeira de Rodas,
esta última visando ao atendimento ao deficiente de baixo poder aquisitivo.
Através de parceria com a Secretaria de Estado de Educação, foi possível a transformação da Unidade Prisional
Escolar da PAPUDA em Centro de Ensino nº 01 de Brasília, efetivada mediante Portaria Nº 239, de 30.12.2015. Esta mudança
conquistada contribuiu para dar agilidade na aquisição da documentação comprobatória de conclusão de Cursos de Educação
de Jovens e Adultos - EJA, refletindo na sua reinserção no mercado de trabalho, na sociedade e na família.
O quadro a seguir traz o detalhamento destes atendimentos descritos.
Ações de ressocialização de sentenciados, reinserção no mercado de trabalho, na sociedade e na família
Ações Desenvolvidas
Cursos Básico - Informática:
Penitenciária I - PDF
Cursos de Formação e Capacitação
Profissional:
Eletricista de Automóveis
Pedreiro de Alvenaria
Aplicador de Revestimento Cerâmico
Operador de Computador
Pintor Obras Imobiliárias
Padeiro - PDF I

Metas Alcançadas
20 internos

Parcerias Envolvidas
Serviço Nacional da Indústria
- SENAI;
Ministério da Educação .
PRONATC.

140 internos

Serviço Nacional da
Indústria - SENAI
PRONATEC/SISTEC

Observação
Atendimento realizado nos Laboratórios de
Informática

Início dos cursos: Nov / 2015
Reeducandos do CIR e PDF I (Oficina de
Pães).
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Ações Desenvolvidas
Atividades Curriculares

Coordenação Pedagógica:
Divulgação do resultado do Exame Nacional
do Ensino Médio para Pessoas Privadas de
Liberdade ENEM / PPL14
Realização de Inscrições para o Sistema
de Seleção Unificada – SISU 2015
Resultado da 1ª. Chamada do PROUNI 2015/ 1: . Foram contemplados com bolsas
de Estudos integrais para instituições de
Ensino Particulares
Transformação da Unidade Prisional
Escolar da PAPUDA em Centro de Ensino
nº 1 de Brasília - Portaria Nº 239 de
30.12.2015
Evento de Páscoa - Grupo de Teatro
Entreato e apresentação musical (ambas
com alunos do PDF I), para os internos do:
PDF I/PDF /CPD/PFDF/CIR/CPP
Envio de informações às escolas
conveniadas à FUNAP, sobre o quantitativo
de alunos atendidos no Sistema Prisional do
DF e de professores atuantes, para inclusão
desses dados no Censo Escolar;
Cursos Profissionalizantes:
. Eletricista de Automóvel; . Pedreiro de
Alvenaria; . Aplicador de Revestimento
Cerâmico; . Operador de Computador; .
Pintor de Obra Imobiliária e . Padeiro.
Envio de informações ao
Departamento
Penitenciário Nacional DEPEN, para
subsidiar pesquisa sobre o Desenvolvimento
de ações
Culturais em unidades
prisionais;
Palestra sobre empreendedorismo para
alunos da PDF II, como parte da Semana de
Educação para a Vida;
Aprovados nos Exames:
14.1. SISU 2015/2:
. Curso: Biologia
14.2. PROUNI 2015/2:
. Curso: Engenharia Civil; . Curso: Serviço
Social; . Curso: Segurança Privada; . Curso:
Psicologia; . Curso: Geografia; . Curso:
Administração; . Curso: Ciências Contábeis;
. Curso: Direito – Curso: Letras; . Curso:
Gestão Pública; . Curso: Gestão de
Recursos ;Humanos; . Curso: Ciências
Contábeis; e . Curso: Negócios Imobiliários
Encaminhamento para Implementar Projeto
de Remição pela Leitura, nos
Estabelecimentos Prisionais, para
apreciação dos Órgãos de Segurança,
Justiça e Cidadania e Educação. O Projeto
incentiva a Leitura, concedendo a remissão
de
parte da execução da pena, por meio
de leitura
Efetivação de parceria da FUNAP/DF com a
Escola de Direito de Brasília, para a
Participação no 2º vestibular
2015, de
atendimento aos internos do Centro de
Progressão Penitenciária CPP;
Inscrição de internos no ENEM/PPL – 2015,
por Unidade Prisional:

Metas Alcançadas

Parcerias Envolvidas

2.924 internos

Secretaria de Estado de
Educação - GDF

10 Reuniões

Secretaria de Estado de
Educação - GDF

684 (Inscritos)
57 (Aprovados)
01

14

01

08

01
(conjunto de dados
estatísticos)

Total: 145

Observação
Reuniões de Coordenação por segmento e por
área,
para o planejamento das atividades
Reuniões de Coordenação por segmento e por
área,
para o planejamento das atividades.

Ministério Educação;
Secretaria de Educação GDF
Ministério da Educação;
Secretaria de Educação GDF
Ministério da Educação;
Secretaria de Educação GDF
ecretaria de Educação –
GDF
Subsecretaria de Educação
Básica

O Centro de Ensino nº 01 fica vinculado à
Coordenação Regional de Ensino do Plano
Piloto/Cruzeiro

FUNAP/DF

IBGE

SENAI/DF
PRONATEC

01(conjunto de dados)

DEPEN

01

SEBRAE

15

Ministério da Educação

01
(Projeto Encaminhado)

62 Inscritos
02 Aprovados
684

SESIPE
SEJUS
VEP
SEDF

Instituto Brasiliense de Direito
Público

Ministério da Educação
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Ações Desenvolvidas
Projeto de Música no Sistema Prisional do
DF: Propiciar ao interno o estudo teórico e
prático sobre música, para desenvolver
habilidades e competências musicais, de
interação com o universo desta área, para
instigar o refinamento de outras habilidades
necessárias ao aprendizado, rincipalmente,
o ouvir, tendo como eixo prático o violão e a
voz
Oficina de Teatro:
Oportunizar ao interno o desenvolvimento
de potencialidade cênica, levando a
ambiente extramuro, com prioridade para
apresentações nas escolas da rede pública;
Concurso de Redação:
Definição de temas que permeiam a
realidade dos internos. São convidados
palestrantes de instituições parceiras para
falar sobre tema diversificados
Oficina de Pães
Produção de pães pelos
Internos.
Oficina de Confecção Roupas / Alfaiataria:
Confeccão de Camisetas
Confecção de Bermudas
Confecção de Bolsas
Confecção de Sacolas Ecobag
Oficina de Serralheria:
Produção de Churrasqueiras
Produção de Fogão de Lenha
Cadeiras de Rodas / Banho
Oficina de Práticas Agrícolas
Produção de mudas para plantio;
Plantação de milho e feijão;
Comercialização de: Suínos e Bovinos

Metas Alcançadas

Atendimento às familiares dos reeducandos
que demandam à FUNAP em busca de
orientações, e encaminhamentos.
Entrevistas de Seleção de reeducandos
para trabalhar

Orientações aos Gestores de Contratos de
Trabalho dos reeducandos;

Observação
O Sistema conta com 20 violões.

100 Internos

Secretarias de Estado de
Educação
Secretaria de Cultura

100 Internos

Secretaria de Estado de
Educação
Secretaria de Estado de
Cultura

03 Premiados

Sindicato dos
Professores SINPRO

150.000 (mês)
1.500.000

Contrato com a Central de
Implementos Agrícolas - CIAL

3.200

96

40.167

Acompanhamento dos reeducandos
durante o período da seleção para
trabalhar
Realização de Workshop no CPP e PFDF

Parcerias Envolvidas

20
1.204
10

63 Gestores

A premiação dos
classificados é feita com doações de
Computadores e dinheiro em espécie.

Sistema Penitenciário da
PAPUDA
Sistema Penitenciário
PAPUDA;
Delegacias: (apreensões de
Bicicletas)
TERRACAP

Os produtos confeccionados pelos internos
são vendidos em exposições e doados para
Associações de
Caridade (cadeiras de rodas
Com a venda dos produtos confeccionados
pelos internos são reabastecidas as Oficinas
com insumos específicos de cada área.

Administrações Regionais
Secretarias de Estado
Órgão do Judiciário
Empresas privadas: INTECH
Direcional Eng. Associação
Recicle a Vida
CPP
PFDF
FUNAP-DF
STF/DEPEM/PCDF/SEJUS/P
ROCON
CPP

CAESB
TSE
TST
SSP/SEJUS

04 Contratos vigentes estão sem solicitação de
encaminhamento por parte das instituições
contratantes, em decorrência do processo de
seleção interna de perfis dos reeducandos,
pela FUNAP/Psicossocial, e pelo retardo no
envio do número e dos perfis de
ressocializados necessários para trabalhar
na CAESB.

Fonte: Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP-DF

Quanto aos direitos humanos dos cidadãos atingidos por crimes violentos e seus familiares, foram realizadas
ações que oferecem assistência multidisciplinar na área psicossocial e jurídica às famílias vitimadas por crimes: homicídio,
tentativas de homicídio, estupro, violência no trânsito, violência sexual, seqüestro, violência doméstica, maus-tratos e
desaparecimento. Tais ações tem como foco, cumprir a obrigação do estado de dar assistência às vítimas de violência e seus
familiares e suprir a falta de atendimento aos que necessitam. No que se refere à proteção às vítimas, testemunhas e seus
familiares, a SEJUS realizou atendimentos judiciais, comparecendo às audiências nas Varas de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher em diversos Fóruns do Distrito Federal, totalizando 732 audiências realizadas, bem como realizou
acompanhamento processual e prestou 242 atendimentos aos acolhidos do programa em sua sede e nos postos estabelecidos
nas Cidades do Distrito Federal (Posto da 114 Sul, Ceilândia, Guará e Paranoá). Nestes postos e também na sede foram
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contabilizados também 1.919 atendimentos psicossociais às vítimas de vilência doméstica e familiar, sendo 412 no Posto da
114 Sul, 190 em Ceilândia, 413 no Guará, 602 no Paranoá e 295 ma Sede.
Alguns eventos foram realizados ao longo do ano, e prestados 127 atendimentos jurídicos e 62 atendimentos
psicossociais, totalizando 180 atendimentos, como se pode observar na tabela a seguir:
Eventos e atendimentos jurídicos e psicossociais de vítimas de violência doméstica e familiar, testemunhas e
familiares
Evento

Atendimentos Jurídicos

Atendimentos Psicossociais

Total

Comemoração do aniversário de Sobradinho

18

10

28

Comemoração do aniversário de Águas Claras

13

08

21

Mutirão da Cidadania no Sol Nascente/DF

78

21

99

Mutirão da Cidadania no Sol PlanaltinaDF

18

23

41

62

189

Total
127
Fonte: Subsecretaria de Proteção às Vítimas de Violência – PRÓ-VÍTIMA/SEJUS

Houve também a realização (um sábado por mês) de acompanhamento psicossocial e pedagógico do grupo
“Mães de Luto”, composto por vítimas e familiares de vítimas. Nesses encontros foram realizadas terapias de grupo com
dinâmicas e abordagens psicológicas especializadas no luto, perda, traumas, depressão e superação. Ademais, foram também
realizadas orientações sociais, psicológicas e jurídicas nesses eventos.
Foram firmadas parcerias com outros órgãos como o TJDFT, MPDFT e outras instituições da rede social de
prevenção e proteção à violência, para servidores da SEJUS participassem de cursos de capacitação ministrados por essa
rede:
1) “Seminário de saúde mental na adolescência” – organizado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF /
Adolescentro;
2) “III Formação Continuada em Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes” – (11
encontros), com carga horária de 60 horas. Evento organizado pela SECRIA;
3) Capacitação: "O Olhar Psicossocial sobre o Fenômeno da Violência Doméstica e de Gênero" – organizado
pela Equipe da SUCRI/SEPSI/TJDFT, e realizados no Auditório do Forum Leal Fagundes.
 Módulo I - Violência contra a Mulher,
 Módulo II - Maus tratos (crianças e adolescentes),
 Módulo III - Intervenção em Redes,
 Módulo IV – Abuso Sexual.
1) “Seminário: Debatendo a Violência de Gênero: As Interfaces da Violência Psicológica” –- organizado pelo
MPDFT;
2) “Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: uma tarefa a ser realizada
em rede” – evento organizado pelo MPDFT;
3) “ Seminário "Limites do Sigilo Profissional em Casos de Violência Doméstica contra a Mulher" – Organizado
pelo MPDFT;
4) “IV Jornada de Prevenção ao Suicídio no DF” – organizado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF;
5) “Encontro Técnico da Rede de Atenção ao Imigrante Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.”–
Organizado pelas SEJUS/DF, Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
6) “Seminário sobre violência física e psicológica contra crianças e adolescentes” – organizado pelo MPDFT.
É importante também destacar sobe o Programa de Proteção que faz parte da Política de Proteção a
Testemunhas do Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e Tertemunhas Ameaçadas. Este programa baseia-se na idéia de
reinserção social de pessoas em situação de grave ameaça contra sua vida, em novos espaços comunitários, de forma sigilosa,
contando com a efetiva participação da sociedade civil na construção de uma rede solidária e justa, no Distrito Federal como
também em todo país. Através dete programa foram atendidas 315 pessoas em situação de grave ameaça contra sua vida.
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Objetivo Específico: 002 – Ampliar e prestar atendimento, proteção, orientação e defesa dos direitos do cidadão,
estabelecendo uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade,
eficiência, agilidade e respeito, simplificando as obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de
comunicação entre o estado e a população.
Indicadores:
Denominação do Indicador
Média mensal de
atendimento do Na Hora
Tempo médio de espera nas
953
unidades do Na Hora
Média mensal de
954
atendimento ao consumidor
Índice de satisfação do
1227
usuário do Na Hora
Tempo Médio de
1228 Atendimento nas unidades
do Na Hora
952

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

Apurado
em

Pessoa

275.993

31/12/2010

Minuto

9,07

31/12/2010

Pessoa

20.336

31/12/2010

%

99,91

31/12/2010

Minuto

8,16

31/12/2010

Periodicidade
Desejado em
da
Resultado
2012
2013
2014
2015
Apuração
Desejado 282.755 290.728 298.926 330.355
Anual
Alcançado 288.319 298.539 294.657 238.324
Desejado
7
7
7
7
Anual
Alcançado 08:41
10.10
9:24
12
Desejado 25.000 28.000 30.000 35.000
Anual
Alcançado 29.833 17.607 11.077
8.500
Desejado
98
98
98
98
Anual
Alcançado 96,28 95,72
98,08
96,34
Desejado
7
7
7
7
Anual
Alcançado
07:20
6:51
6:38
6:05

Fonte da
Informação
Na Hora/
SEJUS
Na Hora/
SEJUS
PROCON
Na Hora/
SEJUS
Na Hora/
SEJUS

Realizações:
Na busca pela concretização destes indicadores, segundo objetivo específico, a SEJUS realizou ações que
tiveram como fundamento estratégico tornar o Distrito Federal uma referência de desenvolvimento de uma cultura de
excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito ao cidadão.
Neste sentido, a SEJUS coordenou a execução das diretrizes e estratégias referentes à implantação,
manutenção, operacionalização e ampliação das unidades fixas e móveis do Na Hora e o desenvolvimento de projetos e ações
voltados para a padronização sistêmica do atendimento ao público. Importante salientar que o Na Hora reúne em um só local,
sob o sistema de gestão de condomínio, representações institucionais de entidades e órgãos públicos federais e distritais,
agregando um total de 26 parceiros em atividade.
A SEJUS inaugurou no ano de 2015 o Mega Posto de Emissão de Passaportes na unidade do Na Hora do
Riacho Fundo, o segundo maior do Brasil. Em parceria com o Tribunal de Justiça do DF, implantou o serviço de conciliação na
unidade do Na Hora de Taguatinga.
O NA HORA conta com seis unidades fixas de atendimento, Rodoviária do Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia,
Sobradinho, Gama e Riacho Fundo, e realizou até o dia 31 de Dezembro do ano de 2015: 2.859.889 atendimentos, como se
pode observar na tabela a seguir.
Desde sua inauguração, os atendimentos do NA HORA somam: 28.569.627. As médias no ano corrente foram
de 97,74% de índice de satisfação, de 12min 21seg de tempo de espera e de 06min 05seg de tempo de atendimento. Observase no gáfico a seguir a evolução do índice de satisfação e nas .
100,50%
99,00%
Rodoviária
97,50%

Taguatinga
Ceilândia

96,00%

Sobradinho
94,50%

Gama
Riacho Fundo

93,00%
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

As figuras a seguir ilustram como são as instalações e atendimento em alguns postos do Na Hora.
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1685 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
2489 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ
SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
0006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIOSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO
FEDERAL
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS
0005 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOSSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6217

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0

1.973.059

300.035

117.104

0
0

1.973.059
94.227.898

300.035
13.755.593

117.104
2.401.127

0
0
0

94.227.898
0
59.279.489

13.755.593
0
59.279.489

2.401.127
0
48.624.265

0
0

59.279.489
155.480.446

59.279.489
73.335.117

48.624.265
51.142.496

Realizações:
Com a modificação de sua estrutura por meio do Decreto nº 36.236 de 01 de janeiro de 2015, a SEJUS se
tornou responsável pela guarda custódia dos presos. Atualmente a massa carcerária é de 14.291 presos divididos entre 06
unidades prisionais, a saber: Centro de Detenção Provisória, Centro de Internamento e Reeducação, Centro de Progressão
Penitenciária, Penitenciária I do Distrito Federal, Penitenciária II do Distrito Federal e Penitenciária Feminina do Distrito Federal.
Com intuito de promover melhorias das estruturas físicas do sistema penitenciário, a SEJUS realizou:
 Reforma do refeitório feminino do CIR;

 Criação dos vestiários para visitantes do CIR;

 Reforma do alojamento feminino do CIR;

 Melhoria do Núcleo de Saúde do CIR;
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 Criação do recuo do Pavilhão II do CIR, com escada de saída emergencial em eventos críticos e
revitalização da pintura do referido Pavilhão;

 Melhoria da Grade de proteção de visitantes na passagem de viaturas do CIR;
 Implantação de grades de proteção dos servidores na entrada do portão principal do CIR;
 Substituição da grade de proteção do fosso para vistoria de viaturas do CIR;
 Recuperação do telhado da Administração do CIR;
 Transferência do Núcleo de Informática da área administrativa próxima ao Serviço Médico para a área
superior ao controle carcerário principal do CIR;
 Reforma do Setor Jurídico do CIR (colocação de porta e janelas de blindex, piso, pintura e instalação de ar
condicionado);
 Instalação de ar condicionado nos seguintes locais do CIR: Núcleo de Arquivos e Prontuários, Núcleo de
Expediente, Núcleo de inteligência, Núcleo de Assistência Social, Gerência de Vigilância;
 Instalação de um ar condicionado adicional na sala de escâner corporal do CIR com a finalidade de evitar o
mau funcionamento do aparelho;
 Instalação do blindex na sala do CIR;
 Mudança estrutural das grades do CIR, com a construção de armários para suporte logístico do POP;
 Revitalização da pintura do controle;
 Troca dos armários do controle do CIR;
 Reforma das alas do Pavilhão I do CIR;
 Reforma das alas do Pavilhão III do CIR (revitalização da pintura, substituição dos vasos sanitários ao estilo
turco, restauração da parte elétrica das celas, troca do encanamento sanitário);
 Revitalização de pintura do Pavilhão IV do CIR, com criação da área de escape emergencial para o recuo
em frente aos pavilhões T e U;
 Melhoria do posto de visualização no recuo dos pavilhões T e U para o Pavilhão IV do CIR;
 Reativação e melhoria das portas de entrada dos pavilhões T e U do CIR com objetivo de aumentar a
segurança;
 Melhoria das grades de acesso do Pavilhão V do CIR;
 Melhoria do Pavilhão VI do CIR, com criação de igreja e cantina;
 Adaptação da Sala dos Grupos de apoio psicossocial do CIR;
 Cobertura do estacionamento das viaturas do CIR;
 Mudança das instalações do Núcleo de Suprimentos do CIR para a área externa à carceragem de modo a
melhor adequar a logística de carga e descarga, bem como preservar a segurança das empresas terceirizadas que prestam
serviços para este Centro;
 Revitalização da fachada do Núcleo de Reparos do CIR;
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 Melhoria na parte interna e externa da estufa alocada do Núcleo de Transporte e Materiais do CIR com
revitalização da pintura e com abertura de porta e recolocação de lâmpadas;
 Colocação de grades de proteção nas celas da ala disciplinar do CPP;
 Colocação de grades de proteção na porta de acesso as celas 1 e 2 da ala disciplinar do CPP;
 Colocação de ar-condicionado no Núcleo de Arquivo e na Secretaria da Direção do CPP;
 Colocação de tela de proteção no acesso do bloco I do CPP, para evitar que os internos passem objetos
para a ala disciplinar;
 Colocação de telha de zinco na cobertura da ala disciplinar do Bloco I do CPP;
 Cobertura do pátio da área de revista entre o Bloco I e II do CPP;
 Instalação de grade de proteção na serralheria do CPP;
 Limpeza da área externa do CPP;
 Pintura no chão com faixa amarela para limitar a área dos internos no pátio de banho de sol do CPP;
 Pintura na parte externa das salas do Núcleo de Infórmatica, Núcleo de Inteligência, e Adjunto do CPP;
 Instalação de concertina no muro dos fundos do CPP;
 Ampliação do estacionamento de viaturas do CPP;
 Colocação de placas de sinalização para melhoria da sinalização interna do CPP;
 Melhoria dos container de lixo do CPP;
 Ampliação da rede de água que abasteçe a caixa de água do bloco II do CPP;
 Melhoria do gradeamento dos controles dos Pátios dos Blocos D-E-G do PDF II - para maior segurança dos
Agentes durante banho de sol e no acesso de visitantes;
 Melhoria do chapeamento do teto das Alas G/H do Bloco F da PDF II, onde são encarcerados internos de
liderança negativa, com a finalidade de aumentar a segurança e evitar tentativas de fugas;
 Troca da fiação elétrica nos núcleos de Reparos, de Transporte e alojamentos do CPP;
 Substituição do link de acesso a rede do Bloco II do CPP;
 Pintura da Administração do Bloco II do CPP;
 Instalação de ar condicionados nos alojamentos masculinos de todos os Blocos e nos alojamentos do
Portão Principal, atendendo da PDF II a uma antiga reivindicação dos servidores, que agora repousam com um pouco mais de
conforto;
 Instalação de ar condicionado nas dependências da Revista Feminina da PDF II;
 Implantação de TV a cabo em todos os Blocos;
 Melhoria do Corró da GEAIT da PDF II, para maior fluidez no atendimento dos internos e segurança dos
servidores;
 Reforma e ampliação da Ala Materno-infantil na Penitenciária Feminina do DF, com a Reforma da ala A,
também denominada Berçário com capacidade atual de 22 vagas para crianças e mães. Ampliação da ala maternidade,
também denominada Ala das grávidas, com capacidade de 24 vagas;
 Melhoria da área destinada ao recebimento de visitantes, também denominada de Bloco “O” da PFDF(em
andamento);
 Melhoria do refeitório que atende os servidores da PFDF (em andamento);
 Melhoria de espaço destinado ao atendimento de grupos e atendimentos ginecológico, assistente social e
psicologia localizado no Nucleo de Saude do Bloco III da PFDF;
 Instalação de concertina em varias áreas dos Blocos da PFDF e cerca (material objeto de doação).
A SEJUS deu início à construção de 4 novas unidades prisionais de detenção provisória (CDP1, CDP2, CDP3 e
CDP4). Tais obras é o objeto do Convênio nº 787.683 e está avaliada em R$ 112.981.861,34. No presente momento (14 de
janeiro de 2016), já foram executados 3,3% dos recursos correspondendo financeiramente.
A construção das referidas unidades proporcionará a criação de mais 3.200 vagas para o sistema penitenciário
do DF.
Ainda no que se refere ao Sistema Penitenciáio, a SEJUS realizou:


Fiscalização das saídas especiais:
Estatísticas das saídas especiais concedidas aos presos no ano de 2015
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Evasão
Saída

Páscoa
Mães
Pais
Crianças
Natal
Ano Novo
Total
Fonte: SESIPE/SEJUS

Liberados

Quantidade

%

Oc Criminais (Autor)
Quantidade
%

807

08

01

-

1.416

23

1,62

-

-

1.515

24

1,58

14

0,92

1.206

17

1,4

03

0,24

1.327

26

1,95

02

0,15

1.308

23

1,75

-

-

7.579

121

9,3

19

1,31

Procedimentos de sindicância: foram instaurados 113 apuratórios preliminares e 28 sindicâncias, distribuídos da
seguinte forma:
Apuratórios Preliminares

Denúncias de diversos órgãos (MPDFT/SSP-DF/VEP-TJDFT/DEPEN/DISQUE 100)
Arma de fogo (incluindo furto/roubo/extravio/mal uso)
Faltas/Atrasos injustificados ao serviço
Falecimento de internos (incluindo em regime semiaberto - CPP)
Acidente de trânsito envolvendo veículos oficiais
Desentendimentos/Conflitos de relacionamento entre servidores
Ocorrências encaminhadas pelas delegacias
Fuga de internos
Outros/diversos

23
09
05
07
12
09
20
06
22
113

Total
Fonte: SESIPE/SEJUS
Processo Administrativo Disciplinar – PAD

Improbidade administrativa
Total

2
2

Fonte: SESIPE/SEJUS
Sindicâncias

Faltas/Atrasos injustificados ao serviço
Arma de fogo (incluindo furto/roubo/extravio/mal uso)
Descumprimento leis/Normas - zelo / diligência / pontualidade / acidente
Fuga preso
Moralidade Administrativa
Total

01
06
13
02
06
28

Fonte: SESIPE/SEJUS
Sindicâncias Julgadas / 2015

Julgadas pelo arquivamento
Julgadas pela condenação / punição
Anuladas

09
05
Total

01
14

Fonte: SESIPE/SEJUS
Sindicâncias / 2015
Julgadas
Em instrução
Aguardando julgamento
Total

14
08
06
28

Fonte: SESIPE/SEJUS

A SEJUS tem como uma de suas atribuições, realizar a fiscalização de sentenciados em regime Semiaberto,
Livramento Condicional e Prisão Domiciliar, além dos beneficiados com as Saídas Especiais em datas comemorativas.
Os apenados lotados no Centro de Progressão Penitenciária, em regime Semi-Aberto, recebem o benefício do
Trabalho Extra-muros e da Saída Especial Temporária (Saidinha). Durante o dia, equipes de fiscalização de apenados visitam
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os internos em seus locais de trabalho, com o fim de assegurar que estes cumpram com as obrigações acordadas, não usando
desta oportunidade para prática de crimes nos horários em que estão fora do Presídio. Além disto, são autorizados, a passar os
finais de semana em suas respectivas residências, momento este, em que as equipes desta gerência fazem fiscalizações a
partir das 18h.
Esta equipes fiscalizam também a partir das 18h00, os sentenciados, em regime fechado, beneficiados com as
Saídas Especiais em datas comemorativas, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e Ano novo.
Além da disto, a SEJUS opera a Fiscalização Noturna, que de acordo com a Ordem de Serviço nº 001/2008SSP/DF (“OPERAÇÃO CHRONUS”), publicada no Boletim de Serviço nº 075/2008-SSP/DF, de 25.08.08, tem por fim fiscalizar
os sentenciados beneficiados com o regime aberto de cumprimento de pena, na modalidade de Prisão Domiciliar, bem como os
beneficiados com o Livramento Condicional, mediante a verificação do cumprimento das condições impostas pelo Juízo de
Direito da Vara de Execuções Penais e da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal.
“Operação Chronus” – Diurna
Fiscalização Diurna

Presentes
Ausentes
Outros
Total Por Mês / Ano 2015

1º semestre

2º semestre

Total por situação

%

9.483

1.589

11.072

86,50%

418

122

540

4,20%

1.056

129

1.185

9,30%

10.957

1.840

12.797

100%

Fonte: SESIPE/SEJUS

“Operação Chronus” – Noturna
Fiscalização Noturna

1º semestre

2º semestre

Total por situação

%

9.997

821

3.818

47,80%

740

300

1.040

13,00%

Presentes
Ausentes
Mudou-Se
Ninguém Atendeu
Falecidos
Presos
Não Reside No Local
Endereço Não Localizado
Total Por Mês / Ano 2015

272

130

402

5,00%

1.912

301

2.213

27,70%

14

09

23

0,30%

139

69

208

2,60%

75

147

222

2,80%

34

30

64

0,80%

6.183

1.807

7.990

Fonte: SESIPE/SEJUS

Saída Especial Temporária (Saidinha)
Fiscalização na Saidinha
Balanço anual - 2015
1º Semestre

2º Semestre

Total por situação

%

1.288

159

1.447

83,6%

141

37

178

10,3%

91

15

106

6,1%

1.520

211

1.731

100%

Presentes
Ausentes
Outros
Total Por Sem estre / 2015
Fonte: SESIPE/SEJUS

Saída Especial Temporária (Saidinha)
Fiscalização nas saídas especiais
Balanço Anual - 2015

Presentes
Ausentes
Outros
Total
Fonte: SESIPE/SEJUS

Páscoa

Dia das mães

Dia dos pais

Dia das
crianças

Natal

Ano Novo

Total por
situação

%

345

190

-

-

54

336

925

77,5%

42

32

-

-

12

85

171

14,3%

51

17

-

-

-

30

98

8,2%

438

239

-

-

66

451

1.194

-

Quanto às Operações Especiais e Inteligência, observe-se que não houve ocorrências significativas de
perturbação da ordem, disciplina e segurança, bem como que as situações críticas ocorridas foram prontamente solucionadas
sem maiores proporções.
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No mesmo sentido, estatisticamente, observando o número de ações preventivas é possível afirmar que
diariamente foram realizadas 16 ações preventivas na área do complexo penitenciário. Da mesma forma, o número de revistas
de cela e pátio realizados permite concluir que praticamente todos os dias do ano ocorreu esse tipo de operação.
Estas informações estão ilustradas na tabela a seguir:
Operações Especiais e Inteligência
Situação

Quantidade

-

Operação Dragão

6.546

Ações Preventivas
Revistas de Cela e Pátio
Rebelião
Motim
Tentativas de Fuga
Fuga Consumada
Segurança de Autoridades

343
01
04
02
29

Fonte: SESIPE/SEJUS

Além disso, foram realizadas as seguintes ações de inteligência:
 A produção documental de Relatório de Inteligência: Parecer, Relatório de Informação, Sumário de
Inteligência, dentre outros;
 Combate ao tráfico de drogas no Sistema Penitenciário;
 Avaliação por meio de parecer técnico acerca da possibilidade de deprecação de penas dos sentenciados;
 Supervisão da entrada de pessoas ligadas à prestação de serviços religiosos e educacionais aos internos;
 Acompanhamento e auxílio na liberação dos internos para as saídas temporárias/especiais;
 Controle da incidência dos carros clonados/furtados dos visitantes que frequentam o Complexo
Penitenciário;
 Levantamento de falsos atestados médicos gestacionais das visitantes;
 Operações para fiscalização de internos na saída especial de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das
Crianças, Natal e Ano Novo;
 Recapturas de Internos foragidos.
de 2015:

Dessa forma, por meio das ações conjuntas desenvolvidas pela SESIPE, chega-se aos seguintes números para o ano
Espécie

Quantidade

Relatório de Inteligência
Relatório de Informação
Parecer de Inteligência
Sumário de Inteligência
Operações Realizadas
Recapturas de internos
Flagrantes de Tráfico de drogas

65
60
154
69
22
92
198

Fonte: SESIPE/SEJUS

Quanto à assistência e saúde dos internos, informa-se:







Acompanhamento de 390 internações e hospitalizados no ano de 2015 e 289 com alta;
Inclusão de 330 internos no Programa Educativo de Advertência e Conscientização ao uso de drogas;
Inclusão de 166 internos no Programa de atendimento psicológico;
Participação de 134 internos no Programa educativo de advertência e Conscientização ao uso de drogas;
Participação de 111 internos no Programas de Atendimento Psicológico;
Aplicação de vacinas e atendimentos diversos, conforme quadro a seguir.

Vacinas aplicadas – Adulto
Vacinas aplicadas - Criança
Tratamento de Tuberculose
Tratamento de HIV

9.897
09
81
397

Tratamento de DST
Tratamento de Diabetes
Tratamentos de Hipertensão
Tratamento de Hepatite B

421
380
2.168
34
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Consultas realizadas
Terapia Ocuapcional
Odontologia
Fisioterapia
Exames Diversos (Outros)
Médico
Odontólogo
Psiquiátrico
Psicológo
Farmacêutico
Ginecologista
Tecnico de Laboratório

6.797
243
7.754
132
09
13
02
13
06
01
01

149

Tratamento de Hepatite C
Atendimento à Mulher
Atendimento à Criança
Tratamento de Hanseníase
Escoltas Hospitalares sem Internação
Enfermeiro
Auxiliar/Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Odontologia
Assistente Social
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Infectologista

32
816
12
15
10
08
01
02
03

 Recebimento e entrega de medicamentos de hepatite, HIV e outros;
 Expedição de 119 autorizações para familiares/amigos dos presos adentrarem as enfermarias dos hospitais
e nas Alas de Custódias dos hospitais;
 Participação na política de assistência farmacêutica “Núcleo de Farmácia Viva”;
 Participação/gestão junto a SEJUS de capacitação de servidores prisionais no tema Dependência Química;
 Participação no desenvolvimento de capacitação para servidores do sistema prisional realizado pela EPEN
em parceria com o SES;
 Participação no Grupo de Trabalho acerca de nova maneira de atendimento ao preso em medida de
segurança;
 Participação na elaboração de estrutura física e administrativa da ala de tratamento psiquiátrico, que
passará a ser Centro Integral de Atendimento Psicossocial CIAP/PJ;
 Coordenação da área de vigilância/segurança durante campanha de vacinação no Sistema Prisional
(servidores e presos);
 Centralização da busca e entrega das medicações para tratamento de hepatite C na GSAU;
 Auxílio no Depósito de Medicamentos na Central do Sistema Penitenciário (Farmácia Central),
disponibilizando carro e servidor para busca de medicamentos e insumos na rede da SES.

PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
7019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6968 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
7250 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DOD PROGRMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
115.000
0
56.708.561

0
5.000
171.546.137

0
0
0
0
170.284.000 170.190.198

56.708.561
6.000.000

171.546.137
8.309.475

170.284.000 170.190.198
8.198.716
8.198.716

6.000.000
5.505.000

8.309.475
26.135.540

5.485.000
68.328.561

26.130.536
205.996.152

8.198.716
26.112.247

8.198.716
22.985.957

26.112.247 22.985.957
204.594.963 201.374.872

Realizações:
Atividades que foram produzidas, desenvolvidas e executadas Pela SEJUS, referentes às Concessão de
Gratificação, tais como autuação de processos, instrução, análise, concessão e pagamento da gratificação de titulação, da
gratificação por habilitação, do adicional de qualificação e da gratificação de libras observando as exigências constantes na
legislação, relacionados a seguir:
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Concessão de Benefícios
Atividades

Quantidade

Análise, Manifestação e Concessão de Adicional de Qualificação- AQ.

394

Análise, Manifestação e Concessão de GHPP.

58

Análise, Manifestação e Concessão de Gratificação de Titulação-GTIT.

27

Autuação, instrução, análise e concessão de AQ, GTIT, GHPP (processos novos)

268

Processos removidos para outros órgãos

11

Análise, Manifestação e Concessão de GHAP.

320

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ações realizadas em Parcerias/Convênios
Convênio
775970/2012

Assunto
Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica

784679/2013

Projeto Piloto sobre Reabilitação e Reinserção Sustentáveis - Metas I,II,III e IV

Vigência
28/12/2012 a
28/03/2016
31/12/2013 a
12/03/2016

Estruturação e o Fortalecimento do Conselho de Políticas sobre Drogas do DF e dos Conselhos
Distritais de Políticas sobre Drogas a serem instalados nas regiões do DF e entorno -CONEN
Projeto Ame, mas não sofra
Contratação de Gráfica - ATA CNJ - Folder, Cartaz e Panfleto
Realização de curso - ATA CNJ - Cartilhas
Aquisição de curso - UNIAD - Intervenções Familiares
Contratação de Gráfica - Impressão do Livro Amando Um Dependente Químico
Aquisição de material bibliográfico - Crack: Sem essa droga!
PROVITA - Programa de Proteção à Vitimas e Testemunhas

08/10/2013 a
08/06/2015

13/08/2014 a
13/08/2015

778.311/2012

PROVITA/DF - Convênio 03/2014 é executado através Convênio 01/2014 com o Centro Popular
de Formação da Juventude.
Construção de um Galpão de Concreto para a Penitenciária Feminina

87.683/2013

Construção dos Centros de Detenção Provisória

110/2014

Implantação do Centro de Monitoração Eletrônica da População Carcerária

812.709/2014

Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde no Sistema Prisional

813.708/2014

Projeto de Capacitação

782613/2013

795992/2013

03/2014
01/2014

819092/2015

PROVITA - Programa de Proteção à Vitimas e Testemunhas
PROVITA - Programa de Proteção à Vitimas e Testemunhas
Projeto de Ampliação e Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes PROCAP
Comunidades terapêuticas

822.610/2015

Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde no Sistema Prisional

01/2015
07/2015
822.743/2015

31/12/2013 a
22/02/2016

28/07/2014 a
12/07/2015

01/12/2012 a
30/11/2016
19/12/2013 a
30/10/2016
15/12/2014 a
27/01/2018
13/10/2014 a
01/07/2016
05/05/2014 a
05/05/2016
21/08/2015 a
20/08/2016
31/12/2015 a
31/12/2017
08/01/2016 a
31/10/2018
31/12/2015 a
31/12/2017

Fonte: GECONV/SEJUS
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Durante o exercício de 2015, foram realizadas várias atividades voltadas para o pleno exercício da cidadania e a
defesa dos direitos da pessoa humana e considera-se, de forma geral, positivos os índices alcançadas nas atividades
realizadas.
No que se refere à questão orçamentária, observou-se que a SEJUS, conforme LOA de 2015, teve dotação no
valor inicial de R$ 97.309.991,00. Com as alterações estruturais ocorridas no íncio do ano, por meio do Decreto 36.236 de 01
de janeiro de 2015, a SEJUS recebeu a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, oriunda da Secretaria de Segurança Pública do
DF, e junto com ela o seu aporte financeiro, o que explica o considerável aumento no valor das despesas autorizadas para
execução, a saber, R$ 385.527.395,94. Deste valor, conforme registros extraídos, ao final do exercício, do Quadro de
Detalhamento de Despesa da unidade orçamentária da SEJUS, foram empenhados e liquidados R$ 268.936.445,01, atingindo
aproximadamente 70% de execução orçamentária.
Desta forma, em que pesem as adversidades inegáveis deste exercício, a SEJUS, com suas atividades,
beneficiou um público de 3.153.336 pessoas.
Os contingenciamentos, bloqueios e cancelamentos ao orçamento previamente planejado trouxeram prejuízos
ao andamento normal das atividades, tornando inviável a execução de algumas delas e dificultando o cumprimento de alguns
compromissos assumidos pela SEJUS. Soma-se a isto a falta de servidor e alta rotatividade nos diversos cargos gestores, fatos
que prejudicaram a continuidade dos projetos. Por fim, observa-se também a necessidade de capacitação dos servidores nas
áreas de contabilidade, administração, licitações, contratos, convênios de forma a se evitar erros, retrabalho e se obter maior
celeridade nos processos.
A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio de suas unidades orgânicas, tem como expectativa desenvolver
ações que visem tornar o Distrito Federal uma referência de desenvolvimento de uma cultura de excelência, assegurando, na
prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito ao cidadão.
Como forma de aprimoramento, A SEJUS, o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF tem como meta
ampliar a prestação de informações e serviços por meio da implantação de novas unidades do Instituto de Defesa do
Consumidor - PROCON/DF, e de acesso à internet. Com o intuito de fornecer ao cidadão mais comodidade, visa-se ampliar sua
área de atuação em outras regiões ainda não contempladas promovendo a instalação de novos postos de atendimento.
Com a implantação de novas unidades de atendimento Na Hora espera-se aperfeiçoar o relacionamento do
Estado com cidadãos, por meio da redução da burocracia, simplificação de processos e clareza nas informações, assim como
impulsionar a permanente melhoria nos serviços prestados pelo Estado com foco pautado em facilitar a vida dos usuários e
reduzir custos sociais e financeiros do serviço público.
Na mesma vertente, a SEJUS, por meio de seus agentes da Subsecretaria de Políticas para Justiça e
Cidadania, espera garantir e proporcionar o acesso à certidão de nascimento e documentação básica e apoiar e atender as
Entidades Sociais que buscam o título de Utilidade Pública, nos termos da Lei Distrital nº 1.617/1997.
Tem-se como objetivo, ainda, a continuidade do projeto de “Alma Gêmea”, sendo este baseado na realização de
casamentos comunitários que buscam regularizar o estado civil de casais hipossuficientes, que já vivem em união estável ou
não, com propósito de promover a proteção da família, gerando direitos em relação aos efeitos patrimoniais, sucessórios e
previdenciários do casal. A realização desses casamentos comunitários se revela uma experiência bem sucedida de inclusão
social por meio da regulamentação do estado civil de casais hipossuficientes, concorrendo também para o cumprimento do art.
226, §3º da Constituição Federal, o qual preconiza ser do Estado o papel de facilitar a conversão das uniões em casamento,
para fins de proteção da família.
Espera-se ainda, em decorrência da consolidação desse modelo, que seja aprimorada a gestão de atendimento
integrado mediante a aplicação de ferramentas inovadoras de gestão e disseminação de práticas bem sucedidas, o
desenvolvimento de técnicas e recursos de avaliação ou desempenho institucional, bem como do aperfeiçoamento dos
sistemas informatizados de gestão capazes de fornecer informações gerenciais que permitam a gestão do atendimento e da
prestação dos serviços.
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24.1. FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL– UO: 44.201
A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF – FUNAP/DF foi criada pela Lei n° 7.533, de 02/09/1986,
vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS, conforme Decreto nº 33.361 de
24/11/2011 integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal e tem como principal finalidade contribuir para a
recuperação social do preso e a melhoria de suas condições de vida.
A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP/DF é uma entidade sem fins lucrativos e integra a
administração indireta do Governo do Distrito Federal, com prazo de duração indeterminado com sede e foro em Brasília/DF e
jurisdição em todo o Distrito Federal
Segundo o artigo 3º da Lei n° 7.533/86, a FUNAP tem como objetivo contribuir para a recuperação
socioeconômica do preso e para a melhoria de sua condição de vida, mediante a elevação do nível de escolaridade, formação e
capacitação profissional, reintegração ao mercado de trabalho e o aprimoramento moral do sentenciado.
A Fundação desenvolve os Programas Reintegra Cidadão e Educação e Cultura na Prisão, na busca do
desenvolvimento global dos sentenciados, para o exercício consciente da cidadania. A intervenção educacional junto ao
sentenciado compreende a escolarização, a formação e capacitação profissional do sentenciado, como prevista na Lei de
Execução Penal (nº 7.210, de 11.07.1984). A mesma Lei dispõe, no artigo 18, que o ensino de primeiro grau seja obrigatório,
integrando-se ao Sistema Escolar da Unidade Federativa, realizado por meio da Educação de Jovens e Adultos - EJA, mediante
convênio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Missão: Contribuir para a ressocialização de sentenciados, com reinserção no mercado de trabalho, na
sociedade e na família, por meio de ações educativas, de formação e capacitação profissional e colocação no mercado de
trabalho, contribuindo para uma mudança de vida.
Visão: Ser reconhecida como instituição de reintegração socioeconômica de sentenciados e de criação de
espaços para transformação e mudança de vida.
Valores: Dignidade; A vida em Primeiro Lugar; Valorização Humana; Transparência Institucional; Ética;
Oportunizar a Busca de um Novo Futuro para o Reeducando.
Força de Trabalho
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Requisitados
Órgãos do GDF
Outros
Estagiários
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral
Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DIRAFI/FUNAP

Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
01
02
29
01
02
02
31
06
31
06

Atividade-Fim
Com cargo em Sem cargo em
comissão
comissão
1010
10

Total
03
39
03
02
47
47

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB-RESPONSABILI
DADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2191 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO
9613 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADOFUNAP-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6217

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
9.373.472
8.657.412
7.021.902
0

9.373.472

8.657.412

7.021.902

0

9.373.472

8.657.412

7.021.902
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Objetivo Específico: 009 - Ressocializar, assistir e desenvolver a qualificação educacional e profissional do
sentenciado, gerando oportunidades de emprego para promover sua reintegração à sociedade, bem como reduzir a
reincidência criminal.

Indicadores:
Denominação do
Indicador
Número de
1054 sentenciados
ressocializados

Unidade
Índice Mais Apurado
de
Recente
em
Medida
Pessoa

-

Periodicidade
de
Resultado
Apuração
Desejado
30/06/2011
Anual
Alcançado

Desejado em
2012

2013

2014

2015

12.000

12.000

12.000

12.000

16.805

19.257

19.006

1.096

Fonte da
Informação
FUNAP/DF

Buscando contribuir para a ressocialização de sentenciados, com reinserção no mercado de trabalho, na
sociedade e na família, buscou-se sensibilizar parceiros junto à iniciativa privada e órgãos públicos, para a reinserção de
reeducandos no mercado de trabalho. Atualmente existem 63 contratos vigentes, com legalidade jurídica, para colocação de
reeducandos no mercado de trabalho. Estes Contratos Ativados totalizam 1.204 sentenciados, sendo 1.100 em trabalho
externo e 104 trabalhando internamente no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Até 31.12.2015 existia um total de 919
reeducandos, em regime semiaberto e domiciliar aguardando oportunidade para trabalhar, no Centro de Progressão
Penitenciária - CPP, na Penitenciária Feminina - PFDF e em regime domiciliar.
A parceria efetivada com a Secretaria de Estado de Educação, disponibilizou 60 professores, que atuam
desenvolvendo atividades curriculares e extracurriculares junto a 1.470 reeducandos. Foram realizadas diversas ações culturais
e complementares, abrangem apresentações de música, teatro e concurso de redação. Registrou-se a aprovação de 57
sentenciados no Exame ENEM PPL2014.
Foi dada continuidade à parceria com o Serviço Nacional da Indústria - SENAI, através PRONATEC, que
oferece aos sentenciados oportunidades de formação e capacitação profissional, por meio dos cursos: Padeiro, Pedreiro de
Alvenaria, Operador de Computador, Pintor de Paredes, Eletricista de Automóvel, Pintor de Obras, Aplicador de Revestimento
Cerâmico e outros.
O Projeto Liberdade sobre Rodas, executado nas Oficinas do Centro de Internamento e Reabilitação - CIR foi
considerado referência e solicitado pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP/CE, com proposta de ser
implantado no Sistema Penitenciário daquele Estado.
Criou-se uma carteira de projetos de captação de recursos, para otimização das Oficinas de Formação e
Capacitação Profissional, Apoio Jurídico e Social à Família dos Sentenciados, Oficina de Costura Industrial, Cadeira de Rodas,
esta última visando atendimento ao deficiente de baixo poder aquisitivo.
Através de parceria com a Secretaria de Estado de Educação, foi possível a transformação da Unidade Prisional
Escolar da PAPUDA em Centro de Ensino nº 01 de Brasília, efetivada mediante Portaria Nº 239, de 30.12.2015. Esta mudança
conquistada contribuiu para dar agilidade na aquisição da documentação comprobatória de conclusão de Cursos de Educação
de Jovens e Adultos - EJA, refletindo na sua reinserção no mercado de trabalho, na sociedade e na família.
O quadro a seguir traz o detalhamento destes atendimentos descritos.
Relatório de Desempenho das Unidades da FUNAP-DF
Ações Desenvolvidas
1. Cursos Básico - Informática:
Penitenciária I - PDF
2. Cursos de Formação e Capacitação
Profissional:
Eletricista de Automóveis
Pedreiro de Alvenaria
Aplicador de Revestimento Cerâmico
Operador de Computador
Pintor Obras Imobiliárias
Padeiro - PDF I
3. Atividades Curriculares
CIR
CPD
PDF
PDF II
CPP
PFDF
4. Coordenação Pedagógica:
1º Segmento; 2º Segmento; 3º Segmento

Metas Alcançadas
20 Internos
140 iternos
capacitados
20 Internos
20 Internos
40“Internos
20 Internos
20 Internos
20 Internos“
1.470 Atendidos
435 Internos
121 Internos
232 Internos
230 Internos
240 Internos
196 Internos
10 Reuniões

Parcerias Envolvidas
Serviço Nacional da Indústria - SENAI;
Ministério da Educação . PRONATC.
Serviço Nacional da Indústria - SENAI
PRONATEC/SISTEC

Secretaria de Estado de Educação GDF

Secretaria de Estado de Educação GDF

Observação
Atendimento realizado nos Laboratórios
de Informática
Início dos Cursos: Nov./ 2015 –
Reeducandos do CIR e PDF I (Oficina
de Pães).

Atendimento aos sentenciados que
estão em regime:
Semiaberto;
Provisório;
Regime Fechado.

Reuniões de Coordenação por
segmento e por área, para o
planejamento das atividades.
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Ações Desenvolvidas
5. Divulgação do resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio para Pessoas
Privadas de Liberdade - ENEM / PPL15.

Metas Alcançadas
684 (Inscritos)
O exame ocorreu
em dez./2015
57 (Aprovados)

Parcerias Envolvidas
Ministério Educação;
Secretaria de Educação - GDF.

6. Realização de Inscrições para o
Sistema de Seleção Unificada - SISU 2015;
7. Resultado da 1ª. Chamada do PROUNI 2015 / 1: Foram contemplados com bolsas
de Estudo integrais para instituições de
Ensino Particulares;
8. Transformação da Unidade Prisional
Escolar da PAPUDA em Centro de Ensino
nº 1 de Brasília - Portaria Nº 239 de
30.12.2015.
9. Evento de Páscoa - Grupo de Teatro
Entreato e apresentação musical (ambas
com alunos do PDF I), para os internos do:
PDF I; PDF II; CPD; PFDF; CIR; CPP

01

14

Ministério da Educação;
Secretaria de Educação - GDF
Ministério Educação;
Secretaria de Educação - GDF.

01

Secretaria de Educação - GDF;
Subsecretaria de Educação Básica

06 Un.

FUNAP/DF

01 (conjunto de
dados estatísticos)

IBGE

10. Envio de informações às escolas
conveniadas à FUNAP, sobre o quantitativo
de alunos atendidos no Sistema Prisional do
DF e de professores atuantes, para inclusão
desses dados no Censo Escolar;
11. Cursos Profissionalizantes:
Eletricista de Automóvel
Pedreiro de Alvenaria
Aplicador de Revestimento Cerâmico
Operador de Computador
Pintor de Obra Imobiliária
Padeiro.
12. Envio de informações ao Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN, para
subsidiar pesquisa sobre o Desenvolvimento
de ações Culturais em unidades prisionais;
13. Palestra sobre Empreendedorismo
para alunos da PDF II, como parte da
Semana de Educação para a Vida;
14. Aprovados nos Exames:
14.1. SISU 2015/2:
Curso: Biologia
14.2. PROUNI 2015/2:
Curso: Engenharia Civil
. Curso: Serviço Social
. Curso: Segurança Privada
. Curso: Psicologia
. Curso: Geografia
. Curso: Administração
. Curso: Ciências Contábeis
. Curso: Direito – Curso: Letras
. Curso: Gestão Pública
. Curso: Gestão de Recursos Humanos
. Curso: Ciências Contábeis
. Curso: Negócios Imobiliários
15. Encaminhamento para Implementar
Projeto de Remição pela Leitura, nos
Estabelecimentos Prisionais, para
apreciação dos Órgãos de Segurança,
Justiça e Cidadania e Educação. O Projeto
incentiva a Leitura, concedendo a remissão
de parte da execução da pena, por meio de
leitura;
16. Efetivação de parceria da FUNAP/DF,
Com a Escola de Direito de Brasília, para a
Participação no 2º vestibular/2015, de
atendimento aos internos do Centro de
Progressão Penitenciária - CPP;

Total: 145
20
45
20
20
20
20

Relatório Anual de Atividades 2015 – FUNAP
Observação
Até a data de 11.01.2016, não tinha
sido divulgado o resultado dos
aprovados no grupo específico da
FUNAP/DF
de
Reeducandos.
Oportunamente, quando sair o
resultado, será atualizado o total de
aprovados no ENEM
O Centro de Ensino nº 01 fica vinculado
à Coordenação Regional de Ensino do
Plano Piloto/Cruzeiro

-

SENAI/DF
PRONATEC

01 (conjunto de
dados)

DEPEN

01

SEBRAE

01
14

Ministério da Educação

01 (Projeto
Encaminhado)

SESIPE
SEJUS
VEP
SEDF

62 Inscritos

Instituto Brasiliense de Direito Público

02 Aprovados
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Ações Desenvolvidas
17. Inscrição de internos no ENEM/PPL –
2015, por Unidade Prisional:
PDF I
PDF II
CIR
CDP
CPP
PF
18. Projeto de Música no Sistema Prisional do
DF: - Propiciar ao interno o estudo teórico e
prático sobre música, para desenvolver
habilidades e competências musicais, de
interação com o universo desta área, para
instigar o refinamento de outras habilidades
necessárias ao aprendizado, principalmente, o
ouvir, tendo como eixo prático o violão e a
voz..
19. Oficina de Teatro
Oportunizar ao interno o desenvolvimento de
potencialidade cênica, levando a ambiente
extramuro, com prioridade para
apresentações nas escolas da rede pública;
20. Concurso de Redação
Definição de temas que permeiam a realidade
dos internos. São convidados palestrantes de
instituições parceiras para falar sobre tema
diversificados.
21. Oficina de Pães
Produção de pães pelos Internos.
22. Oficina de Confecção Roupas/Alfaiataria:
Confeccão de Camisetas
Confecção de Bermudas
Confecção de Bolsas
Confecção de Sacolas Ecobag
23. Oficina de Serralheria:
Produção de Churrasqueiras
Produção de Fogão de Lenha
Cadeiras de Rodas / Banho
24. Oficina de Práticas Agrícolas
Produção de mudas para plantio;
Plantação de milho e feijão;
Comercialização de:
. Suínos
. Bovinos
25. Acompanhamento dos Reeducandos
durante o período da seleção para trabalhar;

26. Realização de Workshop no CPP e PFDF;
27.Atendimento
às
familiares
dos
Reeducandos que demandam à FUNAP em
busca de orientações, e encaminhamentos.
28. Entrevistas de Seleção de
Reeducandos para trabalhar

29. Orientações aos Gestores de Contratos de
Trabalho dos Reeducandos

Metas Alcançadas
684 iscritos

Parcerias Envolvidas

Observação

Ministério da Educação
164
105
177
67
115
56
100 Internos
Secretarias de Estado de Educação
Secretaria de Cultura

100 Internos

O Sistema conta com 20 violões.

Secretaria de Estado de Educação
Secretaria de Estado de Cultura

03 Premiados

Sindicato dos Professores SINPRO

150.000 (mês)
1.500.000

Contrato com a Central de Implementos
Agrícolas - CIAL
Sistema Penitenciário da PAPUDA

1.000
1.000
1.000
200
50
40
06
40.100
56

A premiação dos classificados é feita
com doações de Computadores e
dinheiro em espécie.
-

-

Sistema Penitenciário PAPUDA;
Delegacias: (apreensões de Bicicletas)

TERRACAP

Os produtos confeccionados pelos
internos são vendidos em exposições e
doados para Associações de Caridade
(cadeiras de rodas).
Com a venda dos produtos
confeccionados pelos internos são
reabastecidas as Oficinas com insumos
específicos de cada área.

06
05
1.204

20
1.204

10

63 Gestores

Administrações Regionais; Secretarias
de Estado; Órgão do Judiciário
Empresas privadas: INTECH
Direcional Engenharia
Associação Recicle a Vida
CPP e PFDF
STF
DEPEM
PCDF
SEJUS/PROCON
CPP
CAESB; TSE; TST;SSP/SEJUS

-

-

04 Contratos vigentes estão sem
solicitação de encaminhamento por
parte das instituições contratantes, em
decorrência do processo de seleção
interna de perfis dos reeducandos, pela
FUNAP/Psicossocial, e pelo retardo no
envio do número e dos perfis de
ressocializados necessários para
trabalhar na CAESB.
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Quanto aos direitos humanos dos cidadãos atingidos por crimes violentos e seus familiares foram realizadas
ações que oferecem assistência multidisciplinar na área psicossocial e jurídica, às famílias vitimadas por crimes como
homicídio, tentativas de homicídio, estupro, violência no trânsito, violência sexual, seqüestro, violência doméstica, maus-tratos e
desaparecimento. Tais ações tinham como foco, cumprir a obrigação do estado de dar assistência às vítimas de violência e
seus familiares e suprir a falta de atendimento a quem necessita. No que se refere à proteção às vítimas, testemunhas e seus
familiares, a SEJUS realizou atendimentos judiciais, comparecendo às audiências nas Varas de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher em diversos Fóruns do Distrito Federal totalizando 732 audiências realizadas, bem como realizou
acompanhamento processual e prestou 242 atendimentos aos acolhidos do programa em sua sede e nos postos estabelecidos
nas Cidades do Distrito Federal (Posto da 114 Sul, Ceilândia, Guará e Paranoá. Nestes postos e na sede foram contabilizados
também 1.919 atendimentos psicossociais às vítimas de violência doméstica e familiar, sendo 412 no Posto da 114 Sul, 190 em
Ceilândia, 413 no Guará, 602 no Paranoá e 295 na Sede.
É importante citar também alguns eventos realizados ao longo do ano, em que foram prestados 127
atendimentos jurídicos e 62 atendimentos psicossociais, totalizando 180 atendimentos, como se pode observar na tabela a
seguir:

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA:6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8882 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9688 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAPDISTRITO FEDERAL
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
8742 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9764 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISFUNAP-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6008

DOTAÇÃO INICIAL
0
0
0
0
0
0

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0
0
0
0
0
0
2.723.262
2.131.300
2.131.300
2.723.262
2.131.300
2.131.300
163.492
143.438
143.438
163.492
143.438
143.438

0
0
0
0

15.000
15.000
324.290
324.290

15.000
15.000
300.349
300.349

1.860
1.860
165.364
165.364

0

3.226.044

2.590.086

2.441.962

Relatório de Desempenho das Unidades da FUNAP-DF
Ações Desenvolvidas
1. Pagamento da folha de pessoal
2. Pagamento dos Reeducandos
3. Recadastramento da FUNAP na
Receita Federal - 2015
4. Certificação Digital
5. Gestão da Informação: Elaboração
de Programa de Implantação de ponto
eletrônico Apoio técnico às unidades.
6 . Gestão de Contrato de Limpeza e
Vigilância
7. Manutenção de Veículos
8. Compras e Suprimentos
9. Almoxarifado - Organização e
Controle
10. Arquivo: controle e gerenciamento
11. Acompanhamento de Edital de
suprimento da Padaria a ser
Implementada na Penitenciária I
PAPUDA
1. Elaboração de minuta de Decretos e
exposição de motivos, visando alterar o
Decreto nº 10.144, de 9.02.1987;
2. Realização de relatoria de

Metas Alcançadas
43
1.293
01
01
Em fase de
desenvolvimento
Limpeza: 01
Vigilância: 08
19

Parcerias Envolvidas
Subsecretaria de Administração
Geral - SUAG
SUAG
Receita Federal

Observação
-

Diretoria de Administração Geral

-

-

-

SEPLAN / GDF
Secretaria de Administração Geral DAG
Pagamento não realizado
-

Pagamentos mensais
Sem recursos financeiros para realizar
manutenção
Almoxarifado Central Desativado
Falta pessoal

Secretaria de Administração Geral DAG

Falta pessoal
Convocação de Empresas para o 1º
Pregão, por desistência da ganhadora

01 Minuta de Decreto

Secretaria de Justiça e Cidadania /
SEJUS

Identificou-se a necessidade de adequação
Estatuto da FUNAP

28 Relatorias de

Tribunal de Contas / DF

A ausência de servidores efetivos impede a

-
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Ações Desenvolvidas
Processos e procedimentos
Administrativos apuratórios, com
Sindicância e Tomada de Contas;
3. Elaboração e envio de proposta de
contratação de Reeducandos a
órgãos que ainda não fazem parte do
Projeto Reintegra Cidadão.

Metas Alcançadas
Processos

Parcerias Envolvidas

Relatório Anual de Atividades 2015 – FUNAP
Observação
conclusão dos processo

16 Contratos
Efetivados

Órgãos Públicos

Iniciativa da Diretoria de Educação da
FUNAP/DF

4. Análises de Contratos, Termos
Aditivos e documentos vinculados ao
Programa Reintegra Cidadão, que
tem
como meta
lotar
os
Reeducandos para trabalhar em
órgãos públicos e empresas
privadas.

63 Processos analisados
e ativados para o
financeiro, com
legalidade jurídica;
04 Processos
vigentes porém inativos
no financeiro, por não
terem solicitado
Reeducandos à FUNAP
para trabalhar.

Gestores:
. Iniciativa Privada;
. GDF (Adm.Regionais, Secretarias,
CAESB);
. Tribunais;
. Secretaria de Segurança Pública

Motivos da não solicitação de Reeducandos
à FUNAP/DF:
. CAESB: alteração em uma das cláusulas
do Contrato;
. Tribunal Superior Eleitoral: em processo de
seleção de Reeducandos
pela Psicossocial/FUNAP para escolha dos
perfis pela Contratante;
. Tribunal Superior do Trabalho - TRT: idem
justificativa anterior;
. Secretaria de Segurança Pública - em
processo de identificação dos perfis a serem
solicitados à FUNAP-DF/
Psicossocial

1. Criação de FanPage da FUNAP/DF;
2. Participação na elaboração da
Cartilha Institucional da FUNAP/DF;

01 Un
5.000 Un

3. Divulgação das Ações executadas
pela FUNAP/DF, na mídia local;

15 Jornais

SEJUS
SEJUS
Sistema FIBRA.
-

4. Cobertura jornalística da
participação da FUNAP/DF nos
eventos ocorridos em 2015:
4.1. Participação na Exposição da
Corrida de Reis, com produtos
produzidos pelos Reeducandos;

Secretaria de Justiça e Cidadania SEJUS;
100 (Visitantes no Stand
da FUNAP)

Secretaria de Esporte

4.2. Promoção da Campanha DOE
TRABALHO, com recebimento de
doações de matéria prima, de apoio
ao trabalho dos Reeducandos;
4.3. Promoção da Campanha:
Visitante com Saúde - Interno mais
Saudável”;

80 (Pessoas fizeram
doações)

3.000
(Visitantes e Familiares)

SESIPE/SEJUS

4.4. Sensibilização de Dirigentes
Empresariais e Institucionais, por
meio de palestras, para reinserção
dos Reeducandos no mercado de
trabalho;
4.5. Realização de Exposição dos
trabalhos produzidos pelos
Reeducandos, por ocasião dos 28
anos de criação da FUNAP/DF;
4.6. Participação em Audiência
Pública sobre o Sistema Prisional, na
Câmara Legislativa do DF;

50 (Empresários e
Dirigentes DPU)

Secretaria de Est. Justiça e
Cidadania - SEJUS

200

Secretaria de Est. Justiça e
Cidadania - SEJUS

01

Câmara Legislativa do DF;
SESIPE/SEJUS
Secretaria de Segurança Pública

4.7. Recepção aos professores da
Secretaria de Educação, atuantes
No Sistema Penitenciário do DF;
4.8. Sarau Cultural realizado na
Penitenciária Feminina - GAMA
1. Atendimentos prestados pela
Ouvidoria TIPOLOGIA:
Reclamações
Denúncias
Solicitações
Elogios

60

Apoiar e prestar assistência aos familiares
dos sentenciados quanto a documentação e
assistência - Defensoria Pública da União DPU.

01
Ouvidoria Geral
Polícia Civil
10
03
02
02

. Foram encerrados 16 casos no decorrer do
ano e 01 em posição de providências.
. Foi encaminhado um caso à Polícia Civil,
para averiguação.
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Ações Desenvolvidas
2. Meios Utilizados para efetivação
das Denúncias:
Internet
Telefone
Ofício
3. Pedidos de Informações por Meio
do Sistema de Informação ao
Cidadão - E-SIC.
1. Elaboração do Diagnóstico da
FUNAP/DF em 2015;
3. Elaboração do Plano de Ação da
FUNAP/DF;

Metas Alcançadas

Parcerias Envolvidas

13
03
01
13

Relatório Anual de Atividades 2015 – FUNAP
Observação
O Caso encaminhado à Polícia Civil envolve
um Reeducando e o mesmo possui Carta de
Emprego, porém frequenta boca de fumo.

.
01

01

4. Elaboração do Relatório Anual da
FUNAP / 2015;

01

5. Elaboração de Projetos de
Operacionais das Atividades/Ações
da FUNAP/DF:
- Liberdade sobre Rodas;
- Oficina de Costura Industrial;
- Apoio Social e Jurídico à Família do
Sentenciado;
- Otimização das Oficinas de
Formação e Capacitação Industrial;
- Projeto de criação da oficina de
música para os sentenciados;
- Projeto de Criação da Oficina de
Artesanato para os sentenciados do
- 19º Comando Militar - PAPUDA;
- Proposta de Trabalho Social
integrado com a Primeira Dama do
Distrito Federal;

07

5.1. Elaboração de Projeto para
Captação de Emendas
parlamentares:
- Reforma e Ampliação das Oficinas
de Formação e Capacitação
profissional;
- Formação de Cooperativas /
Empreendedorismo;
- Implementação do Projeto Apoio
Social e Jurídico à Família do
Sentenciado.

03 (Projetos)

. Secretaria de Segurança Pública do
DF
- Secretaria de Planejamento do GDF;
- Secretaria de Justiça e Cidadania;
- Ouvidoria Geral;
- Assessoria de Comunicação – SEJUS
- Secretaria de Educação
- SEJUS/Diretoria de
- Planejamento Orçamento e Finanças
SEJUS
SEPLAG/DF
SENAI
Comando Militar da PAPUDA - 19º




Câmara Distrital
Câmara e Senado
Federal

Articulações da Diretoria Executiva da
FUNAP/DF, paracaptação de recursos,
para otimização do orçamento no exercício
de 2016,

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A FUNAP/DF encerra o exercício de 2015 alcançando conquistas no processo ressocialização de sentenciados,
as quais serão muito importantes para o desenvolvimento de seu trabalho em 2016:
–
Emenda Parlamentar/2016, beneficiando a FUNAP/DF, com recursos direcionados para Reforma e
Ampliação das Oficinas de Formação e Capacitação Profissional - Centro de Internamento e Reeducação - CIR, com
localização na PAPUDA;
– Criação da Ouvidoria da FUNAP/DF e elaboração da respectiva Carta de Serviços;
– Implantação do Planejamento Estratégico da FUNAP/DF, com a elaboração do Plano de Ação 2015, já
repassado ao Presidente do Conselho Deliberativo desta Fundação;
– Transformação da Unidade Prisional Escolar da Papuda em Centro de Ensino Educacional Nº 01 de Brasília,
numa ação conjunta com a Secretaria de Educação do DF.
– Esta mudança conquistada irá contribuir para dar agilidade na aquisição da documentação comprobatória de
conclusão de Cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA, refletindo na celeridade de reinserção do reeducando no
mercado de trabalho, na sociedade e na família.
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– Solicitação da FUNAP/CE, do Projeto Liberdade sobre Rodas, para implantação em todo o estado do Ceará,
com a recepção de servidores daquela Fundação para treinar nas Oficinas da FUNAP/DF.
Metas Previstas no PPA 2012/2015 e Atingidas Parcialmente, pelos Fatores Abaixo Listados:
1. Carência de servidores para compor o Quadro de Pessoal da FUNAP/DF, atualmente funcionando com
pessoal requisitado do Quadro do GDF e cargos comissionados, totalizando 47 servidores. Esta insuficiência reflete no
atendimento das famílias dos sentenciados que demandam por serviços, não só na Área-meio, como também, na Área-fim. A
FUNAP/DF não dispõe de Psicólogos e Assistentes Sociais, nas Unidades Penais, para desenvolver um trabalho social. Existe,
atualmente, apenas uma Assistente Social na sede da FUNAP, o que configura um quadro de escassez de profissional nesta
área. O deslocamento dos Agentes de Segurança das Oficinas Laborais da FUNAP/DF, comprometeu o alcance dos objetivos e
metas planejadas, pela redução do número de sentenciados trabalhando nas mencionadas Oficinas.
Diante do exposto, necessário se faz a realização de concurso para compor o quadro de pessoal nas Áreas
mencionadas desta Fundação.
2. O contingenciamento de recursos orçamentários/financeiro, em alguns setores, representou uma retração do
atendimento, principalmente nas Oficinas de Formação e Capacitação Profissional, por ser insuficiente o número de vagas,
como também, na Unidade de Ensino Regular, face ao universo de sentenciados do Sistema Penitenciário do DF. A escassez
de recursos financeiros refletiu na falta de estoque de insumos para o funcionamento das Oficinas Laborais, principalmente
retardando a inauguração da Padaria já instalada na Penitenciária I.
3. Os espaços onde funcionam as Salas de Aulas, Espaço para Educação Física e as Oficinas
Profissionalizantes, carecem de reforma, adequação e de equipamentos, para se tornarem adequados à realização das
atividades de Ressocialização. Se faz necessário portanto investir neste item, para que a FUNAP/DF possa realizar o processo
completo de Ressocialização dos sentenciados, de forma a contribuir para minimizar a reincidência criminal, reduzir o déficit de
vagas no Sistema Penitenciário do DF e reinserir os sentenciados no mercado de trabalho, na sociedade e na família.
4. Necessidade de revisão da atual metodologia de cálculo e metas, do número de sentenciados
Ressocializados, pelo fato de não exprimir, adequadamente, a efetividade do Objetivo Específico, conforme constatamos por
ocasião da elaboração do presente Relatório Anual das Ações da FUNAP/DF de 2015, comparativamente ao exercício de 2014.
Esta constatação é reforçada nas Recomendações contida no item “c”, do Relatório Nº 07/2015 DIFIP/CONEP/SUBCI/CGDF - Avaliação dos Resultados Quanto a Eficiência e Eficácia da Gestão Governamental, por
Programa de Governo - Controladoria Geral do DF/ Subsecretaria de Controle Interno.
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24.2. FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL– UO: 44.902
O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, instituído pela Lei Complementar nº 50, de 23 de dezembro de
1997, vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF, tem por finalidade precípua o
desenvolvimento de atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.
Constituem receitas do FDDC/DF os valores oriundos de sanções pecuniárias resultantes das condenações,
multas ou indenizações determinadas ou aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais que impliquem a obrigação de
ressarcimento de danos morais ou patrimoniais a direito ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de
consumidores; das multas e rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do Fundo; das dotações orçamentárias; das
receitas de convênios, consórcios e contratos celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras e outros recursos.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o
pleno exercício do direito à cidadania.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR
0004 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR--DISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL
519.257
519.257
1.285.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
11.505.499
13.246
13.246
11.505.499
13.246
13.246
11.926.102
0
0

75.000
145.000
2.024.257

3.148.219
417.179
26.996.999

0
0
13.246

0
0
13.246

Objetivo Específico: 002 – Ampliar e prestar atendimento, proteção, orientação e defesa dos direitos do cidadão,
estabelecendo uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade,
eficiência, agilidade e respeito, simplificando as obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de
comunicação entre o estado e a população.

Indicadores:
Denominação do Indicador
954

Média mensal de atendimento ao
consumidor

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente
Pessoa

20.336

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

Resultado

31/12/2010

Anual

Desejado
Alcançado

Desejado em

2012

2013

2014

2015

25.000
29.833

28.000
17.607

30.000
11.077

35.000
8.500

Fonte da
Informação
PROCON

Em análise aos indicadores condizentes a este PROCON/DF (954), notou-se a diminuição e não o aumento de
atendimentos realizados, como proposto pelos índices desejados. O fato é que as metas foram propostas de forma equivocada,
considerando apenas os atendimentos realizados, independentemente de fundamentação. Com a implementação de triagens
anteriores ao atendimento, foi possível verificar que muitos atendimentos não condiziam à área fim do PROCON/DF, qual seja,
direitos do consumidor. Outro motivo para o decréscimo anual de atendimentos foi a abertura do portal consumidor.gov.br , que
registra reclamações on line sem necessitar de atendimento físico. Por fim, ajustes foram realizados e os indicadores para o
próximo quadriênio contemplam somente as reclamações com fundamento no direito do consumidor em função de sua
resolutividade, oferecendo assim dados tanto quantitativos quanto qualitativos.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4076 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
TOTAL DO PROGRAMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
75.000
75.000

272.563
272.563

0
0

0
0
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3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No final do mês de novembro, o Conselho de Administração e o IDC-PROCON/DF publicaram o edital de
chamamento público para seleção de projetos de entidades sem fins lucrativos. O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor
em seus quase 20 anos de existência somente foi utilizado para equipar órgãos de defesa dos consumidores e com a
publicação do edital, a expectativa é que esses recursos alcancem uma maior amplitude. Os convênios a serem aprovados e
firmados abordam sete temas: consumo sustentável, educação para o consumo, defesa da concorrência, efetivação dos
princípios da precaução e da prevenção de acidentes de consumo, prevenção e tratamento do superindividamento, comércio
eletrônico e proteção do consumidor nos contratos imobiliários.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
No ano de 2015, foram aprovados 11 projetos: sendo 05 cursos de capacitação para servidores, 05 projetos
relacionados à instrumentalização do PROCON/DF e um projeto para educação para o consumo. Contudo, nenhum projeto foi
executado, estando todos pendentes. A falta de servidor e a alta rotatividade nos cargos de direção prejudicaram a continuidade
dos projetos e o planejamento da unidade. A Autarquia teve seu quadro de servidores drasticamente reduzido no ano de 2015
e aqueles que saíram não deixaram procedimentos pré-estabelecidos ou projetos em andamento. Ademais, verifica-se grande
necessidade de capacitação dos atuais servidores nas áreas de contabilidade, administração, licitações e contratos para que
haja uma maior eficiência no andamento dos processos administrativos de aquisição.
Todavia, a expectativa para 2016 é que os projetos de 2015 sejam levados adiante, sendo executados em 2016.
Ademais, o PROCON passa por uma consultoria externa, com maior foco na melhoria da gestão, que trará resultados a médio e
longo prazo. Essa consultoria, com duração de até sete meses, visa planejar o futuro do órgão, o que sem dúvida trará
impactos massivos na unidade.
Por fim, os convênios referentes ao 1º edital de chamamento deverão ser executados no primeiro semestre de
2016.
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24.3. FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - UO: 44.906
O Fundo Antidrogas do Distrito Federal criado pela Lei Complementar nº 819, de 26 de novembro de 2009, sob
a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, é instrumento de natureza contábil, que tem por
finalidade captar e administrar recursos voltados à implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de
fiscalização e repressão do tráfico ilícito, de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes químicos.
O Conselho Administrativo do FUNPAD é exercido pelo Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal –
CONEN/DF, conforme Lei Complementar nº 844, de 09 de maio de 2012.
Constituem recursos do FUNPAD as dotações específicas do orçamento do Distrito Federal; recursos advindos
de convênios, consórcios, contratos e/ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado,
nacionais ou estrangeiras; recursos do Fundo Nacional Antidrogas, saldo financeiro apurado no balanço anual; doações, bens
móveis e imóveis que o Fundo venha a receber de organismos nacionais, estrangeiros e demais pessoas físicas ou jurídicas e
ainda outros recursos que lhe forem destinados.
Os recursos do FUNPAD destinam-se a programas de formação profissional voltados à elaboração e à gestão
de políticas públicas na área de redução da oferta, de danos e demanda de drogas; à prevenção do uso, ao tratamento e à
recuperação de dependentes químicos e ao controle e fiscalização do uso e do tráfico de drogas; à subvenção a entidades que
mantenham programas de tratamento e recuperação de dependentes ou de apoio a seus familiares; à confecção e distribuição
de mídia impressa sobre prevenção, riscos do uso de drogas e tratamento da dependência e outros.
Os recursos do FUNPAD são movimentados em conta corrente bancária específica, aberta para esse fim,
obedecendo à programação de desembolso aprovada por seu Conselho de Administração

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
OBJETIVO GERAL: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o
pleno exercício do direito à cidadania.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO
FEDERAL
3696 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO
FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2.000.000

1.743.218

1.743.218

1.225.070

2.000.000
2.000.000

1.743.218
1.743.218

1.743.218
1.743.218

1.225.070
1.225.070

Objetivo Específico: 001 – Promover a cidadania, defesa e garantia dos direitos humanos, contribuindo para a
conscientização do cidadão dos direitos sociais básicos, reinserção social e igualdade, com participação efetiva na
sociedade no Distrito Federal.

Indicadores:
O Fundo Antidrogas do Distrito Federal disponibilizou 227 leitos em instituições que prestam serviço de atenção
às pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas.
Comunidade Terapêutica
Abba Pai
Assoc. Beneficente Caverna de Adulão
Casa do Sol Azul – AMAI
Centro de Recuperação Leão de Judá
Instituto Crescer – Nova Vida
RAV – Renovando a Vida
ONG – Salve a Sí

CNPJ

Nº de Vagas Contratadas

15.460.727/0001-29

15

09.361.939/0001-56

50

37.993.607/0003-91

15

05.472.872/0001-76

60

05.763.528/0001-36

15

03.637.261/0001-05

12

11.208.669/0001-90
Total de Vagas

60
227
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1502

Relatório Anual de Atividades 2015 – FUNPAD

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Houve redução do número de 252 leitos disponibilizados no ano de 2014, sendo iniciado o exercício de 2015
com apenas 227 leitos contratados, haja vista, que duas comunidades terapêuticas conhecidas como (Casa de Recuperação
Mulheres de Deus – 14 vagas; e Grupo Cultural Azulim – 11 vagas) não tiveram a prorrogação dos seus respectivos contratos.
Ressalta-se também, que em razão do contingenciamento de recursos no presente exercício, não foi possível
uma maior ampliação dos serviços prestados.
Por oportuno, registra-se a necessidade de suplementação ao PLOA 2016 no que tange ao teto até então
disponibilizado para a Unidade Orçamentária do FUNPAD, qual seja, de R$ 1.998.000,00 (Um milhão, novecentos e noventa e
oito mil reais), insuficientes para a manutenção dos contratos no próximo exercício orçamentário.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Consideram-se positivas as ações do FUNPAD no exercício de 2015, em face da destinação dos recursos
financeiros para os contratos acima citados.
A expectativa para o ano de 2016 é a manutenção e ampliação do número de comunidades terapêuticas
credenciadas e consequentemente o aumento do quantitativo de vagas a serem oferecidas, majorando o número de
leitos/internações.
O Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF, foca na regulamentação, capacitação e
estruturação de instituições que desejam participar de futuro edital de credenciamento, possibilitando uma maior distribuição de
vagas contratadas no que concerne ao aspecto geográfico.
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24.4. FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 44.907
O Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNPDF foi criado pela Lei Complementar n.º 761, de 05/05/2008, e
suas alterações, e regulamentado pelo Decreto nº 32.106, de 25 de Agosto de 2010, que institui seu Regimento Interno.
O aludido Fundo é gerido por um Conselho de Administração, composto por 12 (doze) membros, sendo eles: o
Titular da Pasta responsável pela Administração Penitenciária do Distrito Federal, que o presidirá ou designará seu Presidente;
o Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal; um membro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal; o
Diretor Executivo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal; dois diretores das Unidades Prisionais;
três representantes da Sociedade Civil indicados pelo Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos –
CDPDDH, de que trata a Lei nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006; e três membros indicados pelas entidades representativas
dos trabalhadores do Sistema Penitenciário.
A finalidade desta Unidade é financiar e apoiar, de forma complementar, atividades e programas de
desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por meio de investimentos, os
quais incluem obras (construção, reforma, ampliação e aprimoramento dos estabelecimentos penais); aquisição de bens
permanentes (móveis, computadores e equipamentos de informática, veículos especializados, dentre outros); e de custeio das
atividades dos estabelecimentos penais, e compreende a manutenção dos serviços penitenciários, e aquisição de material de
higiene e conservação e outros.
Também fazem parte do rol de finalidades deste Fundo, a implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao
trabalho profissionalizante do interno, bem como a captura de presos foragidos dos Estabelecimentos Penais.
Força de Trabalho
Conforme Regimento Interno do Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF, Decreto n° 32.106 de 25 de
agosto de 2010, em seu art. 8° que diz que constituem a estrutura básica do FUNPDF, o Conselho de Administração e a
Secretaria Executiva.
Os servidores que compõe a Secretaria Executiva (Núcleo de Execução do FUNPDF) fazem parte do quadro
efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB

PROGRAMA TÉMATICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento
da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2191 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO
0
0
0

4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS

0

0

0

LIQUIDADO
0
0

OBJETIVO ESPECÍFICO: 003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito Federal com ações que visam
garantir custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e ressocialização, bem como reduzir a
reincidência criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.

Indicadores:
Denominação do indicador

Unidade Índice Mais
Periodicidade
Apurado Em
Resultado
de Medida Recente
de Apuração

1047

Média de presos assistidos em estabelecimentos
penais

Preso
Assistido

9.858

31/12/2011

Anual

Desejado
Alcançado

2012
11.699
11.106

1048

Déficit de vagas no sistema penitenciário

Unidade

3.897

31/12/2011

Anual

Desejado
Alcançado

3.097
4.513

Desejado em
Fonte da
Informação
2013
2014
2015
13.019 14.339 15.659
SESIPE/SSP
12.434 13.434 14.254
2.297
5.808

1.797
6.061

1.297
6.843

SESIPE/SSP
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 009 - Ressocializar, assistir e desenvolver a qualificação educacional e profissional do
sentenciado, gerando oportunidades de emprego para promover sua reintegração à sociedade, bem como reduzir a
reincidência criminal.

Indicadores:
Denominação do
Indicador
Número de
1054 sentenciados
ressocializados

Unidade de Índice Mais
Apurado em
Medida
Recente
Pessoa

-

30/06/2011

Periodicidade
de Apuração
Anual

Resultado
Desejado
Alcançado

2012
12.000

Desejado em
2013
2014
12.000
12.000

2015
12.000

16.805

19.257

13.156

19.006

Fonte da
Informação
FUNAP/DF

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, da qual o Fundo Penitenciário do Distrito Federal FUNPDF integra a estrutura, foi transferida da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social, para a Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania, por força do Decreto n° 36.236 de 01 de janeiro de 2015, que definiu a nova estrutura
administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal.
Art. 27 A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tem atuação e competência
nas seguintes áreas:
...
V - administração penitenciária;
...
§4° Cabe à Secretaria de que trata este artigo a gestão dos seguintes fundos:
...
III - Fundo Penitenciário do Distrito Federal.
No entanto, a Lei Complementar n° 761 de 05 de maio de 2008, estabelecia em seu Art. 5, inciso I:
Art. 5º O FUNPDF será gerido por um Conselho de Administração composto dos seguintes membros:
I – o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, ou servidor por ele designado,
que presidirá o Conselho;
...
Ocorre que, com essa situação, enquanto o Secretário de Justiça e Cidadania carecia de legitimidade para
presidir o FUNPDF, o Secretário de Estado de Segurança Pública carecia de competência para tal. A solução seria alteração da
Lei, ou a designação de servidor para a Presidência.
A Portaria n° 148 de 11 de Agosto de 2015, do Secretário de Segurança Pública, designando o Presidente do
FUNPDF, somente foi publicada em 14 de agosto de 2015. Então somente a partir desta data foi possível dar prosseguimento
às atividades do Fundo.
A primeira reunião do Conselho de Administração do FUNPDF, foi realizada no dia 06 de Outubro de 2015. Na
qual o Presidente deu posse ao Subsecretário do Sistema Penitenciário, na função de Secretário Executivo e Ordenador de
Despesas, cuja publicação se deu em 15 de outubro de 2015.
A Lei Complementar n° 761, teve a alteração publicada em 21 de dezembro de 2015, por meio da Lei
Complementar n° 901, sendo:
Art. 5º O FUNPDF será gerido por um Conselho de Administração composto dos seguintes membros:
I – o Secretário de Estado da Secretaria responsável pela administração das unidades prisionais do
Sistema Penitenciário do Distrito Federal ou servidor por ele designado, que preside o Conselho;
...
Pelo exposto, esclarecemos que por estes motivos, não foi possível proceder a execução orçamentária do
FUNPDF no exercício de 2015, uma vez que não houve tempo hábil para conclusão de projetos para aquisição de bens e
serviços, pois os mesmos demandavam autorização do Conselho de Administração, bem como a emissão de Nota de
Empenho, já que necessitavam da anuência do Ordenador de Despesas.
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25. CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL– UO: 45.101
A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) rege-se pelos Decretos nº 32.716, de 1º/01/2011, nº 36.017,
de 18/11/2014, nº 36.236 de 1º/01/2015, nº 36.877, de 16/11/2015. É órgão de direção superior, diretamente subordinado ao
Governador do Distrito Federal (GDF), responsável pela coordenação e execução das ações de governo asseguradoras da
legalidade e moralidade administrativas, com atuação em macro funções como: controle interno; correição e tomada de contas
especial; transparência e controle social; gestão da informação; ouvidoria e administração geral.
A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), e a legislação que a instituiu, traz como competências:
I.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e
dos orçamentos do Distrito Federal (DF);
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária,
financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do DF, e quanto à da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado;
III. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da
remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores;
IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os dos direitos e haveres do DF;
V. Avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, remissões,
parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e outros;
VI. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional;
VII. Supervisionar, dar tratamento e orientação aos dados e informações disponibilizáveis no Portal da
Transparência;
VIII. Supervisionar e coordenar o sistema de controle interno;
IX. Planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais das áreas de correição e auditoria
administrativa;
X. Dar andamento às representações e denúncias relacionadas à ouvidoria;
XI. Atuar na defesa do patrimônio público e da transparência;
XII. Planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais relativas à prevenção e combate à corrupção;
XIII. Verificar a aplicação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública;
XIV. Apurar indícios de irregularidades.
A Controladoria-Geral do Distrito Federal teve sua denominação alterada, no lugar da então Secretaria de
Estado de Transparência e Controle, consoante Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, artigo 8º,§ 1º, alínea XII. O Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, dispõe sobre as competências legais e atribuições.
Tendo ocorrido recente reorganização administrativa, por meio do Decreto nº 36.877, de 16/11/2015.
Sua missão institucional é: “Orientar e controlar a correta aplicação dos recursos públicos, por meio de uma
gestão transparente e com a participação da sociedade”. Sendo a visão de futuro: “Ser reconhecido como órgão permanente de
excelência no controle da gestão pública, com transparência e participação social”. E, para o cumprimento de suas atribuições
institucionais, a CGDF definiu como valores que devem nortear a conduta dos seus servidores: “Ética, Transparência,
Profissionalismo, Comprometimento”.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

30

22

59

134

245

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

13

0

8

0

21

5

2

16

16

39

Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais

0

0

0

0

0

Órgãos do Governo Federal

2

0

3

0

5

Estagiários

0

29

0

31

60

Terceirizados (FUNAP)

0

10

0

1

11

Subtotal (Força de Trabalho)

50

182

381

0

63
6

86

(-) Cedidos para outros órgãos

0

35

41

50

57

86

147

340

Requisitados

Outros

Total Geral
Dados até 31/12/2015
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1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO
RESPONSABILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

SOB

OBJETIVO GERAL: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de
técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla
participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS
0001 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6203

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
150.000

365.342

351.942

351.942

150.000
150.000

365.342
365.342

351.942
351.942

351.942
351.942

Objetivo Específico: 003 – Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção,
combater a impunidade, recuperar danos causados ao erário e ampliar a transparência da gestão pública.
Indicadores:

Denominação do Indicador
Posição do DF no ranking
1071 da transparência = Índice
de Transparência

Unidade
Índice Mais Apurado
de
Recente
em
Medida
Ranking

14

Realização
de
fiscalizações
pontuais
1131
Unidade
(auditorias especiais e
inspeções)

130

Redução do número de
1225 processos de Tomadas de
Contas Especiais (TCE)

191

Unidade

30/06/2011

30/06/2011

30/06/2012

Periodicidade
da
Resultado
Apuração

Desejado Em
2012

2013

2014

2015

Desejado

7

2

1

0

Alcançado

13

0

6

-

Desejado

100

110

120

30

Alcançado

20

49

18

38

Desejado

191

467

417

159

Alcançado

156

331

289

99

Bianual

Fonte da
Informação
SUTGI/ CGDF

Anual

SUBCI/ CGDF

Anual

SUTCE/
ControladoriaGeral do DF

No referido exercício, este Programa abarca as priorizadas ações de transparência e controle social que se
referem ao Portal da Transparência do Distrito Federal. Sendo importante ferramenta que contribui para a cidadania ativa, o
Portal da Transparência teve 1.278.942 acessos de janeiro a novembro de 2015, perfazendo uma média mensal de 116.267
(visualizações de páginas).
Os resultados alcançados em relação à gestão do Portal da Transparência foram:
• Renovação do contrato com a empresa responsável pela manutenção evolutiva do Portal da Transparência;
• Inclusão da consulta “Contratos”;
• Remodelagem e incremento da consulta “Diárias, passagens e despesa com locomoção”, com inclusão de
subitens da despesa e criação do Saiba Mais;
• Inclusão da estatística de acessos ao Portal;
• Incremento da consulta “remuneração dos servidores”, data e filtros;
• Divulgação da remuneração das forças policiais: PMDF, PCDF e CBMDF (17/08/15)
• Inclusão de link no Portal para a “Transparência na Saúde”;
• Inclusão de link no Portal para os relatórios de auditoria disponibilizados no site da CGDF;
• Inclusão de banners para acesso ao SIGA BRASÍLIA e de consulta textual ao DODF;
• Inclusão de letreiro;
• Articulação junto à Casa Civil para atualização das informações sobre Conselhos;
• Articulação junto à Secretaria de Fazenda visando à automatização e inclusão de novos dados da consulta
“Convênios – Repasses / Recursos Recebidos”;
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• Articulação junto à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), visando à automatização e
inclusão de novos dados da consulta “Editais”.
• Evento – 1ª Maratona de Transparência – para a coleta de sugestões e propostas para a reformulação do
Portal da Transparência do Distrito Federal.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8384 - REINTEGRA CIDADÃO-CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
193.900
194.900
194.900
175.770
193.900
193.900

194.900
194.900

194.900
194.900

175.770
175.770

A contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF) tem por objetivo
disponibilizar sentenciados do regime aberto e semiaberto do Sistema Penitenciário do DF a fim de lhe prestar, dentre outros,
serviços nas áreas de reprografia, entrega de documentos, manutenção predial e de veículos e transporte de materiais.
O contrato firmado com a FUNAP/DF, podendo contar com até 30 (trinta) sentenciados para execução de
serviços de reprografia, entrega de documentos, auxílio à organização de arquivos, copeiragem e serviços gerais.
Dessa forma, a CGDF contribui para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições de vida e de
seus familiares.

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
9638 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0010 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0029 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CONTROLADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6996 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
6991 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORESCONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
8681 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISCONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6003

DOTAÇÃO INICIAL
440.661

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
410.763
410.763
374.263

440.661

410.763

410.763

374.263

150.000

274.507

274.507

217.270

150.000
10.000

274.507
0

274.507
0

217.270
0

10.000
50.731.000

0
69.368.684

0
62.573.820

0
62.573.820

50.731.000
963.863

69.368.684
1.418.022

62.573.820
1.219.914

62.573.820
1.219.914

963.863
400.000

1.418.022
382.808

1.219.914
379.621

1.219.914
309.956

400.000
52.695.524

382.808
71.854.784

379.621
64.858.625

309.956
64.695.223

No exercício de 2015 foram capacitados 214 servidores, o que representa 81% dos servidores que atuam na
CGDF, com uma média de 66 horas-ano, por servidor. Alguns cursos foram ministrados por pares, outros com recursos da
Escola de Governo (EGOV) e, a grande maioria, com recursos do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), em parceria com a Secretaria de Fazenda.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
De forma finalística, as ações de controle no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, por meio de
auditorias e inspeções, resultam na análise e fiscalização de ações e programas de governo, e são realizadas pela
Subcontroladoria de Controle Interno (SUBCI), em consonância com o que estabelece os arts. 70 e 74 da Constituição da
República Federativa do Brasil (CF) de 1988, que trata da Previsão Constitucional do Sistema de Controle Interno (SCI); os arts.
77, 80 e 88 da LODF de 1994, que trata da previsão do SCI no âmbito do Distrito Federal; os arts. 48 e 49 da Lei Complementar
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Distrital no 1/1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que determina a obrigatoriedade de realizar
auditoria pelo Órgão de Controle Interno; Resolução no 38/1990 do TCDF, que regula a tomada e prestação de contas anuais
dos dirigentes e ordenadores de despesas; Leis Distritais nos 830/1994, que Cria o SCI do Distrito Federal; 3.105/2002 e
3.163/2003, que Atribuem competências e responsabilidades com a criação da Corregedoria Geral do DF, com Status de
Secretaria de Estado e 4.448/2009, que cria a Carreira de Auditoria de Controle Interno e demais normas infraconstitucionais
Distritais.
Além disso, foi publicada a Portaria nº 226, de 26/11/2015, que disciplina a realização das ações de controle
pela CGDF na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do DF, na condição de Órgão Central de Controle Interno
com a aplicação das tendências mais modernas em termos de ações de controle para normatizar os trabalhos da SUBCI, como
por exemplo: ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos; ISO 27001:2005 - Sistemas de Gerência da Segurança da Informação; ISO
19011:2011 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão; Controle Interno – Estrutura Integrada – 2013 do Comitê de
Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO); Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK
– 2014) do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI); Modelo IA-CM (Avaliação de Capacidade de Auditoria Interna) do
Banco Mundial.
Dentre as principais entregas da área de auditoria, sintetizadas no quadro abaixo, estão destacadas o
quantitativo de auditorias especiais e inspeções realizados em 2015:
Tipo De Auditoria
Auditorias De Contas Anuais
Auditorias Especiais
Inspeções
Auditorias Operacionais Para Prestação De Contas Do Governador
Auditoria Contábil (Rgf)
Total

Quantidade
96
27
11
14
1
149

Foram emitidas 241 Ordens de Serviços relacionadas a ações de controle, até 03/12/2015, conforme quadro
abaixo:
Ações de Controle
Auditoria Especial
Inspeções
Auditoria de Tomada de Contas Anuais
Auditoria de Prestação de Contas Anuais
Auditoria de Aposentadoria
Auditoria de TCE
Prorrogação de Trabalhos
Auditoria Integrada com TCDF
Diligências Complementares de Auditorias
Auditoria Operacional
Auditoria Programas de Governo
Auditoria Contábil
Total

Quantidade
22
13
81
34
5
2
71
1
3
4
10
1
247

Foram realizadas auditorias de atos de pessoal de 11.291 fichas de admissão e 2.623 processos de
aposentadorias, reformas e pensões.
Os resultados das principais entregas realizadas pela SUBCI evidenciam grande potencial de oportunidade de
recuperação de valores para o Governo do Distrito Federal (GDF), na medida em que expressivos prejuízos reais ou evitáveis
foram apontados nas auditorias e inspeções realizadas, os quais chegam a R$1,39 bilhões, conforme quadro sintético a seguir:
Ação de
Auditoria
Auditorias na
folha de
pagamento
2011 a 2014
Auditoria especial
de
acompanhamento
das
irregularidades
que geraram
prejuízos
2011 a 2014

Observações

Valores Recuperáveis

Além dos prejuízos identificados, constatou-se que a maioria dos gestores não adotou as medidas
necessárias para recompor a folha de pagamentos.
Verifica-se também que os órgãos que apresentaram os maiores prejuízos foram as Secretarias de
Estado de Saúde e de Educação, que representam, respectivamente, o montante de R$75 milhões e
R$32 milhões, ou seja, 85% do total dos prejuízos.
Encontra-se em andamento nesta SUBCI, Auditoria Especial de acompanhamento do cumprimento pelas
Unidades jurisdicionadas das recomendações emitidas pela CGDF em razão de prejuízos reais e
evitáveis detectados nos relatórios de auditoria produzidos entre os exercícios de 2011 a 2014.
A Auditoria monitora as providências adotadas em relação às irregularidades de diversos tipos, como
superfaturamento, aquisições desnecessárias, inexecuções total ou parcial de contratos, passivos não
reconhecidos, aditivos contratuais irregulares, etc.
No âmbito da auditoria, foram emitidas 35 solicitações de auditorias a 35 órgãos e entidades do GDF.
Foram requisitadas informações sobre o status dos processos de ressarcimento ao Erário dos prejuízos
detectados, dos processos disciplinares para responsabilização dos agentes que deram causa às

R$126 milhões.

R$1,008 bilhões sendo
R$547 milhões
relacionados com a
execução de contratos.
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Ação de
Auditoria

Auditorias na
folha de
pagamentos
2015

Observações

Valores Recuperáveis

irregularidades e de quais procedimentos foram adotados para correção e prevenção dos desvios
evidenciados.
O tratamento das informações resultará em recomendações atuais para efetivar o retorno ao Erário dos
recursos desviados, por meio de processo de Tomada de Contas Especial ou pela compensação em
eventuais créditos que os agentes responsabilizados tenham com o GDF, além do afastamento dos
agentes responsáveis de integrar e/ou contratarem com o serviço público distrital.
A Auditoria se encontra em curso, porém já foi identificado que a maioria dos gestores não adotou as
medidas necessárias para recompor a folha de pagamentos, com os devidos ressarcimentos de valores
ou, a suspensão de pagamentos irregulares.
Por intermédio da Ordem de Serviço no 34/2015 – SUBCI/CGDF, foi realizada Auditoria da Folha de
Pagamento, que culminou na lavra do Relatório Preliminar de Auditoria no 04/2015 –
DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF que às páginas 76 e 77 apresentam a sinopse prejuízos anuais estimados
em R$113 milhões, destacando-se:
C – Concessão de Gratificações – R$76 milhões;
P – Incorporação de Função Militar – R$31 milhões.
A Auditoria Especial visa à análise da dívida de R$2,376 bilhões não honrados em anos anteriores,
obtida junto a Governança do Distrito Federal.
A auditoria analisa cerca de 600 processos referentes a dívidas de exercícios anteriores não quitadas
pelo Executivo local com prestadores de serviço e fornecedores.
Do montante de R$ 2,376 bilhões, verifica-se que R$1,24 bilhão se relaciona a contratos e R$1,14 bilhão
a despesas de pessoal.
A auditoria se encontra em fase de elaboração de relatório final, sendo que foram emitidas solicitações
de ações corretivas que apontaram a necessidade de suspensão do pagamento de dívidas:
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 06/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP)
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Contratos.
Materialidade: R$ 3.304.307,26.

R$113 milhões.

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 09/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS)
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Contratos.
Materialidade: R$ 46.805.378,44
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 10/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social (SSP)
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal.
Materialidade: R$ 49.923,00.
Auditoria em
Restos a Pagar
e Despesas de
Exercícios
Anteriores

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 11/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (SECULT)
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal.
Materialidade: R$ 1.248.692,08.

R$ 250 milhões.

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 12/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Secretaria de Estado de Mobilidade (SEMOB)
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Contratos.
Materialidade: R$ 139.404.455,95.
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 15/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECTI)
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Contratos.
Materialidade: R$ 6.382.707,97
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 22/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Secretaria de Estado de Saúde (SES), LOOK IN DOOR
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Contratos.
Materialidade: R$ 3.872.097,56.
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA N° 23/2015 - DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF:
Ordem de Serviço: 159/2015 - SUBCI/CGDF.
Unidade: Secretaria de Estado de Saúde (SES), SANOLI
Assunto: Despesas de Exercícios Anteriores – Contratos.
Materialidade: R$ 19.687.911,28.
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Ação de
Auditoria

Auditoria no
Sistema de
Transporte
Público Coletivo
do Distrito
Federal

Inspeção no
Fundo de
Transporte
Público Coletivo
do DF

Auditoria nas
locações de
imóveis
realizadas pela
Secretária de
Estado de Saúde

Auditoria nos
contratos de
locação do
Touring

Auditoria no
termo de
compromisso e
contratos
firmados para
realização da
Fórmula Indy

Auditoria na área
de Tecnologia da
Informação na
Secretaria de
Estado da
Criança

Auditoria
referente à
prestação de
contas de 2013
da TCB
Auditoria Especial
sobre os atos e
fatos dos

Observações

Valores Recuperáveis

Observação: os demais R$30 milhões estão pulverizados em processos diversos.
A Auditoria se encontra em andamento. Até o momento, verificou-se que entre julho de 2013 e julho de
2015, no que se refere ao repasse do Passe Livre Estudantil e para Portadores de Necessidades
Especiais (PNE), o DF repassou ilegalmente R$43.791.289,54 às empresas operadoras do sistema de
transporte coletivo, considerando que pagou pelas gratuidades pelo valor da tarifa técnica quando
deveria pagar pela tarifa usuário, conforme previsões legais.
Também se verificou o não recebimento de receitas de publicidade, em que pese cláusula contratual que
obriga as empresas concessionárias a informarem seus contratos de publicidade na utilização dos
ônibus, com vistas ao pagamento de 50% do valor da receita auferida ao GDF, o que resulta em receita
não recebida estimada em R$7 milhões em dois anos.
Trata-se de inspeção realizada no Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal-FTPC/DF
com a finalidade de examinar o pagamento das verbas rescisórias de empregados demitidos, sem justa
causa, pelas empresas que deixaram de operar no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito
Federal- STPC/DF.
Foi apurado prejuízo no valor de R$16.607.362,09 e identificados, dentre outros aspectos, os seguintes
pontos: Termo de Ajustamento de Conduta firmado sem a orientação jurídica da Procuradoria Geral do
Distrito Federal (PGDF); Pagamento pelo GDF de multa sobre saldo do FGTS de empregados das
empresas operadoras do Sistema de Transporte Público Coletivo; Pagamento de multa sobre saldo de
FGTS alcançando empregados de empresa que continuou operando no STPC; Pagamento irregular de
valor de Contribuição Social, de natureza tributária, diretamente na conta vinculada de FGTS dos
rodoviários e Ausência de manifestação da Assessoria Jurídica da unidade quanto ao pagamento da
Contribuição Social aos empregados de empresas privadas.
O trabalho de auditoria objetivou verificar a regularidade dos contratos de locação de imóveis firmados,
no período de 2011 a 2014, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
O valor auditado foi de R$15.556.412,88 e as principais constatações dizem respeito a irregularidades e
ilegalidades, das quais se destacam a realização de locações de imóveis sem o devido planejamento,
uma vez que não se realizou estudos prévios, completos e adequados, considerando a demanda, a
capacidade de instalação e oportunidade para o início da locação, superfaturamento, o direcionamento
do projeto básico, tendo em vista que tiveram por objeto os próprios imóveis locados, bem como a
ausência de providências tempestivas pelo executor do contrato, que culminaram em prejuízos ao Erário
de R$2.882.329,91.
Trata-se de inspeção para avaliar a reforma no antigo Touring Club do Brasil, locado pela então
Secretaria de Estado Transportes – ST, atual Secretaria de Estado de Mobilidade, para abrigar o terminal
de ônibus para as empresas que operam no entorno do DF, conforme Contrato de Locação no valor de
R$14.044.800,00, durante toda a vigência do Contrato, ou seja, 48 meses.
Diante dos fatos apurados, até o momento, existe a possibilidade de o prejuízo alcançar no mínimo o
montante de R$6,56 milhões, considerando principalmente o pagamento por serviços não realizados e a
reforma de pavimento superior não locado pelo GDF.
Trata-se de Auditoria para apurar os procedimentos adotados para recepção de etapa da Fórmula Indy
em Brasília. As principais constatações se referem a irregularidades quanto à formalização e publicidade
do Termo de Compromisso; Assinatura de Termo de Compromisso sem a devida anuência da assessoria
jurídica; Ausência de estudos prévios à assinatura do Termo de Compromisso que demonstrassem a
razoabilidade do projeto e dos gastos necessários à execução; Inexistência de planejamento, estimativa
real e recursos para arcar com as despesas, após a assinatura do Termo de Compromisso firmado entre
o GDF.
O relatório preliminar de auditoria aponta que o termo de compromisso e o contrato foram prejudiciais à
Administração Pública, não foram baseados em estudos fundamentados e foram assinados sem previsão
orçamentária, além de evidenciar a prática de ato antieconômico, sugerindo instauração de tomada de
contas para reaver o total pago a Empresa de Comunicação contratada no valor de R$17.565.000,00, a
necessidade de instaurar processo para anulação do contrato e processo para apurar responsabilidades
disciplinares.
Trata-se de auditoria na Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude,
objetivando verificar a conformidade de contratos de bens e serviços de Tecnologia da Informação à
legislação vigente, bem como avaliar a execução desses contratos quanto aos aspectos de eficácia,
eficiência e economicidade.
As principais constatações do relatório preliminar de auditoria foram o detalhamento insuficiente das
demandas, superdimensionamento de equipamentos, ateste de notas fiscais com produtos inferiores aos
contratados, pagamento por serviços não prestados, utilização de produtos com qualidade inferior à
contratada e não localização de equipamentos pagos.
O valor do prejuízo apurado envolve três empresas contratadas, com prejuízos individuais de
R$3.569.990,20, R$206.052,00 e R$633.000,00.
Trata-se de auditoria de conformidade, tendo por objetivo examinar a Prestação de Contas de 2013 da
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda.
As principais condições indesejáveis constatadas foram a assunção onerosa efetuada pela
Administração em operadoras de transporte público coletivo do DF e Ausência de levantamento da
situação patrimonial por ocasião dos procedimentos de assunção de empresas prestadoras de serviço de
transporte coletivo, gerando um prejuízo de R$ 46.574.506,06.
Foram constatadas as seguintes falhas na auditoria:
Projetos elaborados sem integração com o Sistema de Gerência de Pavimentos (SGPU).
Composição unitária de custo inadequada.

R$43,79 milhões
(Passe Livre e PNE).
Além do valor a ser
quantificado pelo
DFTRANS, estimando-se
em torno de R$7 milhões
em dois anos para
receitas de publicidade
não recebidas.

R$16,61 milhões.

R$2,88 milhões.

R$6,56 milhões.

17,57 milhões

R$4,41 milhões.

R$46,57 milhões

R$36,62 milhões
(estimativa de prejuízos)
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Ação de
Auditoria
gestores da
Companhia
Urbanizadora da
Nova Capital em
relação ao
Programa Asfalto
Novo

Observações

Valores Recuperáveis

Sobrepreço/superfaturamento na execução da pavimentação pela utilização de rolos compactadores em
quantidade inferior ao descrito na composição unitária.
Desvirtuamento do objeto contratual pela modificação do projeto original por meio de alterações
significativas
Edital sem previsão de apresentação de composições unitárias de custos/preços.
Descumprimento de objeto pela empresa contratada.
Execução de obras sem projeto básico/executivo.
Deficiência nos ensaios de controle de qualidade da execução.
Pagamentos à conta de despesas de exercícios anteriores de obra de construção de via superfaturada e
com ruptura da pavimentação e das camadas inferiores.
Sobrepreço/superfaturamento no pagamento de materiais betuminosos.
Sobrepreço e superfaturamento nos serviços de fresagem.

Em relação às ações de correição, que são realizadas com a finalidade da prevenção e apuração de
irregularidades no âmbito do Poder Executivo do DF, por meio da instauração e condução de procedimentos correcionais, uma
vez que, com o advento do Sistema de Correição do Poder Executivo do Distrito Federa (SICOR/DF), criado pela Lei nº 4.938,
de 19/09/2012, a CGDF passou a exercer o papel de Órgão Superior, e a então Corregedoria-Geral (COGER), hoje
Subcontroladoria de Correição Administrativa (SUCOR), o Órgão Central do Sistema.
Dentre as ações de 2015, pode-se citar que, até a presente data, estão em curso na Coordenação de
Procedimentos Administrativos Disciplinares e de Fornecedores (COPDF), 23 Processos Administrativos Disciplinares (PAD),
01 Sindicância Investigativa e 01 Sindicância Patrimonial, 02 Processos de Investigação Preliminar (PIP). Havendo a
instauração de novos processos: 01 Sindicância, 05 PAD e 05 PIP.
Visando a melhor instrução dos processos disciplinares em curso, os servidores não dispensaram esforços no
sentido de promover diligências, com o apoio dos demais setores da CGDF, necessárias à produção de provas, bem como
responder e requisitar demandas de outros órgãos e entidades, tais como Ministério Público, Poder Judiciário, TCDF, entre
outros, relacionadas a processos em curso na COPDF.
Entre as atividades desempenhadas pelas Comissões situadas na Coordenação, visando à instrução dos
procedimentos disciplinares, foram realizadas: 152 Oitivas/Interrogatórios; 280 Diligências externas; 50 Reuniões das
Comissões e 5 Perícias/Vistorias requisitada.
Atualmente, verifica-se a existência de 72 servidores acusados nos procedimentos disciplinares em andamento,
envolvendo agentes ou ex-agentes ocupantes de cargos de alta hierarquia, bem como servidores públicos sem vínculo, e uma
pequena parcela de servidores públicos efetivos. Ressalta-se que, principalmente nos casos em que o servidor acusado não
pertence mais aos quadros do GDF, as Comissões encontram dificuldades para localizar os servidores envolvidos, sendo, em
alguns casos, necessária a designação de um servidor para a função de defensor dativo do acusado. Até a presente data, 03
servidores foram designados para a função de defensor dativo.
Diante dos dados acima expostos, e em razão da complexidade do objeto e da relevância da matéria das
diversas apurações em curso na COPDF, os quais abarcam as condições elencadas no inciso VI, art. 4º, da Lei nº 4.938, de
19/09/2012, foram encerrados 04 PAD, estando 02 PIP em curso.
Em resumo, o quadro abaixo apresenta os procedimentos apuratórios:
Processo
Disciplinar
Instaurados
Em andamento
Concluídos

05
22
04

Investigação
Preliminar
04
03
02

Sindicância
01
01
0

Sindicância
Patrimonial
0
01
0

Processo Administrativo
envolvendo Fornecedores
22
46
16

Conclusões dos procedimentos apuratórios:
o Processo Administrativo envolvendo Fornecedores:
 16 Processos Administrativos de Fornecedores concluídos;
 03 sugestões de declaração de inidoneidade das empresas;
 aplicação de 01 penalidade de suspensão da empresa,
 08 declarações de inidoneidade.
o Processos Disciplinares: Foram encerrados 4 processos disciplinares, todos com a sugestão de
arquivamento do feito. Até a presente data, um processo foi julgado, ocasião em que autoridade competente determinou o
arquivamento do feito;
o Investigações Preliminares: Foram encerrados 2 procedimentos de investigação preliminar, sendo
sugerida, em ambos casos, a abertura de processo disciplinar.
Além da condução e instrução de procedimentos disciplinares, os servidores desempenham as atividades descritas a
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seguir:
• Realização de análises de processos, visando o juízo de admissibilidade para a abertura de processos de
apuração de infração disciplinar, compreendidos nos casos elencados na citada legislação. Verifica-se, ainda, o quantitativo de
15 processos para futura instauração de procedimento disciplinar, e mais 15 processos para análise, juízo de admissibilidade,
em estoque na COPDF;
• Designação e participação de dois servidores em Inspeção Extraordinária, realizada na Corregedoria Geral
da Secretaria de Saúde, verificando-se as dependências de trabalho, a composição da equipe de servidores lotados no setor, e
a inspeção de 52 procedimentos disciplinares em curso naquela Unidade;
• Participação de servidores, na qualidade de membro e presidente, nas Comissões de Processos
Administrativos de Fornecedores (CPAF). Salienta-se que os servidores da Coordenação foram designados para constituir 18
CPAF, recaindo sobre os servidores dta Coordenação a função de presidência em 10 processos, e a função de membro em 8
processos;
• Confecção de dados para disponibilização no Portal da Transparência, no que tange às penalidades e
sanções aplicadas a servidores e fornecedores pelo GDF. Dois servidores são responsáveis pela leitura diária do Diário Oficial
do Distrito Federal, instrumento de publicação dos atos de aplicação de penalidades, registro das informações em planilha de
dados, e posterior fornecimento de tais dados aos setores competentes;
• Atendimento a servidores dos outros Órgãos do GDF, com especial destaque aos atendimentos realizados
junto às Administrações Regionais, com o objetivo de orientar e dirimir dúvidas referentes à condução de procedimentos
disciplinares, em auxílio às atribuições expostas no SICOR. Neste ano, foram realizados 45 atendimentos a servidores de
outros órgãos.
Entre os trabalhos de instrução, execução e acompanhamento de processos autuados na SUCOR, assim como pelo
acompanhamento e supervisão das atividades correcionais desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do
Distrito Federal, sob responsabilidade da Coordenação de Supervisão do Sistema de Correição – COSUC, foram desenvolvidas
as seguintes atividades:
• Realização de juízo de admissibilidade, verificação nos processos existência de autoria e indícios de
materialidade. Verificação se os fatos foram alcançados pelo instituto da prescrição;
• Análise da legalidade das Sindicâncias e dos Processos Administrativos Disciplinares encaminhados pelas
Unidades Seccionais;
• Proposição da realização de diligências iniciais, objetivando a apuração, de ofício ou em decorrência de
representações ou denúncias recebidas, de ocorrências relacionadas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público,
requisitando informações e documentos para subsidiar o exame da matéria;
• Acompanhamento e controle do atendimento das diligências requeridas, fiscalizando o cumprimento dos
prazos;
• Análise dos processos encaminhados para diligências e as informações recebidas, propondo as medidas a
serem adotadas;
• Análise, sob a supervisão do Subcontrolador de Correição Administrativa, as representações e denúncias
recebidas;
• Realização de inspeções nas unidades seccionais de correição;
• Sugestão ao Subcontrolador de Correição Administrativa do encaminhamento de peças de informações ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Polícia Civil do DF, visando à apuração e responsabilização penal, quando
verificado indício da prática de delito;
• Sugestão da requisição de perícias ou laudos periciais de órgãos e entidades do Poder Executivo do DF e
• Desenvolvimento de outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
Imperioso mencionar que, além das atividades acima elencadas, os servidores lotados na unidade, quando
formalmente designados pela autoridade competente, integraram Comissões de Sindicância, Processos Disciplinares,
Fornecedores e Processo de Investigação Preliminar, de acordo com o que reza o art. 211 da Lei Complementar nº 840, de
23/12/2011, atuaram também na qualidade de Defensores Dativos.
Os atuais estoques da Corregedoria-Adjunta das Áreas Econômica, de Governo e de Infraestrutura (CORAE) e
Corregedoria-Adjunta da Área Social (CORAS), uma vez que a COSUC é resultante da fusão destas.
Estoque SICOP
CORAS
CORAE

Processos
692
592
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No período de 1º de janeiro de 2015 até 02 de dezembro de 2015, foram analisados e posteriormente
submetidos à apreciação do Corregedor-Geral:
Corregedor Geral: 266 processos pela CORAE e 105 pela CORAS, neste contexto, foram
confeccionados aproximadamente 791 documentos (ofícios
(o
e memorandos).
Foi
oi realizada Inspeção Extraordinária na Secretaria de Estado de Saúde.
Saúde. Ocasião em que buscou-se verificar a
estrutura e funcionamento do setor responsável pela atividade correcional; o cumprimento das recomendações e/ou
determinações de instaurações de processos administrativos disciplinares e sindicâncias; os procedimentos pendentes de
instauração, com as respectivas justificativas; a regularidade dos trabalhos das comissões em andamento; os recursos
materiais e humanos disponibilizados
dos ou disponíveis para ações correcionais; omissão injustificada na apuração de
responsabilidade administrativa de servidor; os procedimentos disciplinares, por amostragem, pendentes de instauração e/ou
concluídos; número de servidores públicos aptos a compor
compor comissão de processos administrativos disciplinares e sindicâncias;
e ao todo foram analisados 50 procedimentos administrativos.
Houve, também, a promoção da capacitação
ca
de 75 servidores em PAD, juntamente
tamente com a EGOV.
Com o objetivo de melhorar a efetividade
efetividade da recuperação dos danos causados ao erário distrital, a partir da
redução do elevado estoque de processos de Tomadas de Contas Especiais
speciais (TCE), que são processos administrativos com rito
específico cuja finalidade é a de quantificar os danos e identificar
ide
os responsáveis, a principal medida adotada foi a
continuidade do Cronograma de encerramento de TCE, realizado de setembro de 2014 a julho de 2015, com o fito de finalizar
os prazos e os processos anteriormente propostos, com previsão de conclusão para junho de 2015, bem como os prazos
também apresentados pela CGDF para a emissão do Certificado e Relatório de Auditoria, conforme prevê o inciso XIV e XV do
Art. 3º da Resolução nº 102/98-TCDF.
No exercício de 2015, os
o trabalhos de instrução prévia, conduzidos
onduzidos pela então Coordenação de Prevenção e
Recuperação do Dano (COREC),, da então Subsecretaria de Tomada de Contas Especiais (SUTCE),
(SUTCE) computaram a análise de
450 processos, concluindo-se
se pela instauração de TCE em 76 (16,89%) e pela não instauração em 374 (83,11%).
Os casos de não instauração geralmente são pela devolução ao órgão de origem pela falta de informações
necessárias à instrução dos processos, em razão da falta de competência para processamento ou pela ausência de objeto para
instauração. Nesses
sses últimos casos, a composição do prejuízo ocorre quando há a reposição ou o reaparecimento do bem ou,
ainda, a sugestão de envio à PGDF para a propositura de ação judicial, decorrente de prejuízo causado por terceiro alheio à
Administração Pública.
Comparativamente
arativamente com o exercício de 2014, verifica-se
verifica se que a COREC analisou menos processos, conforme se
verifica no quadro abaixo; porém, analisando a quantidade por igual período (janeiro a outubro), verifica-se
verifica
em 2014, 410
processos analisados e em 2015, 4500 análises concluídas, um incremento de 10%.
Processos Concluídos
Período

Processos Analisados
(A)

Com Instauração de TCE
Quantidade

(B)

Sem Instauração de TCE

Percentual (B/A)

Quantidade (C)

Percentual (C/A)

276
191
212
367
374
1420

44,52%
48,11%
62,35%
76,46%
83,11
62,09%

2011
620
344
55,48%
2012
397
206
51,89%
2013
340
128
37,65%
2014
480
113
23,54%
2015
450
76
16,89
Total
2287
867
37,91%
Fonte:: Relatórios Gerenciais da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial, 31 out 2015.

Processos analisados:

400
300
200
100
0

Resultado da Instrução Prévia - 2015
Com sugestão de Instauração de TCE: 76
Pela Não Instauração de TCE: 374

Com sugestão de Instauração de TCE

Pela Não Instauração de TCE

Desses quadros, observa-se
observa também que houve um aumento doo percentual de processos concluídos pela não
instauração, com a efetividade no saneamento de problemas, em decorrência do que foi conferido pelo art. 31 da Instrução
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Normativa nº 05/2012-STC. Ali, autorizou-se
autorizou se a conclusão dos processos, ainda no âmbito da instrução prévia, quando detectada
a ausência de prejuízo, impossibilidade de identificação de autoria ou absorção de prejuízo, por caso fortuito ou força maior.
maior
Com relação ao estoque de processos
proc
da COREC, em 31/10/2015
015 a Unidade contabilizou 301 processos em
instrução prévia, dos quais 76 estão com a análise finalizada e em condições de instauração de tomada
t
de contas especial e
225 ainda em fase de análise.
Ocorre que, desses 225 processos, 40 possuem quantificação apurada com valor abaixo de R$16.000,00.
R$16.000
Assim, com o advento da regulamentação do artigo 28 da Instrução Normativa 05/2012-STC,
05/2012 STC, por meio da Portaria nº 38/201438/2014
STC, esses processos estão sendo revisados e adequados ao novo procedimento.
proced
Destaca-se,
se, que a referida Portaria foi o mecanismo encontrado para simplificar os procedimentos quando o
custo das apurações da Tomada de Contas Especial for superior ao ressarcimento pretendido pela Administração, aumentando
a autonomia da então COREC na resolução dos casos, sem que haja a necessidade de instauração da TCE.
Assim, foram analisados 212 processos no rito simplificado e 26 foram submetidos ao Comitê de Recurso em
Instrução Prévia - instituído pela Portaria STC nº 38, de 14/02/2014,
14
publicado no DODF de 17/02/
/02/2014, p. 6, - confirmando que
o trabalho efetuado no âmbito da então Coordenação não traz dúvidas em sua conclusão, com percentual de 88% na solução
dos processos.

Nesse caso, vale também destacar que 19 dos processos analisados
analisados com valor até R$16.000,00 foram
ressarcidos no âmbito da então COREC, conforme restou demonstrado.
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No exercício de 2015, foram instauradas 92 novos processos de TCE, por Ordem de Serviço, sendo 26
(28,26%) com valor abaixo da alçada e 65 (70,65%) com valor acima da alçada, conforme determinações
determinaç
de alçada por
Decisão do TCDF e 1 (1,09%) com envolvimento de dirigente, conforme discriminado no quadro a seguir:
PRO CESSO S TC E instauradas 2015

Avocadas
Brasi liatur
redistribui d
a

Avocadas
outras

5

0

1

0

0

MÊS

O rdem de
Se rvi ço - Abaixo

O rdem de Se rvi ço Aci ma/Decisão

De creto

Geral

jan

0

5

0

Re torno
Desmembrad
Sobre stamen
as
to

fev

0

1

0

1

0

0

0

0

mar

1

1

0

2

0

0

0

1

abr

0

0

0

0

10

0

1

0

mai

0

2

0

2

29

0

0

0

jun

0

1

0

1

0

0

0

0

jul

3

15

0

18

1

0

0

3

ago

2

4

0

6

0

0

0

2

set

13

20

1

34

0

0

13

out

7

16

0

23

nov

0

0

0

0

0

0
0

0

0

7

Total

26

65

1

92

40

1

1

26

Ressalta-se
se que, dos 92 processos instaurados em 2015, 9 são processos avocados advindos
advi
da Brasiliatur e 7
são provenientes de Relatórios de Auditorias.
Faz-se
se mister salientar que, em razão do Decreto nº 36.332, de 28/01/2015,
28 2015, publicado no DODF do dia 29 de
janeiro de 2015, foram transferidos 153 processos que envolviam a extinta Empresa
Empresa Brasiliense de Turismo (Brasiliatur) para a
então SUTCE,, conforme previsão da Instrução Normativa nº 05/2012-STC.
05/2012 STC. Atualmente, já foram redistribuídos 40 processos
pro
e
instaurados outros 09.
Ademais, dos 316 processos que atualmente se encontram em andamento, 23 se referem a diligências e 140 se
enquadram no valor abaixo da alçada estabelecida pela Portaria nº 307/2015-TCDF;
307/2015 TCDF; restam, assim, 153 processos cuja alçada
de prorrogação de prazo é exclusiva do TCDF.
No período 2011 a 2015 foram instaurados 590 processos
ocessos de TCE, conforme demonstra a tabela a seguir:
Período

Quantidade total

2011
2012
2013
2014
2015
Total

247
83
89
79
92
590

Por Decisão TCDF
03
13
28
17
13
74

Processos TCE Instaurados
Outros
Percentual
Casos
1,21%
244
15,66%
70
31,46%
61
21,52%
62
14,13%
79
12,54%
437

Percentual
98,79%
84,34%
68,54%
78,48%
85,87%
87,75%
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Consoante se observa do número de instaurações, verifica-se
verifica se que o critério de materialidade e relevância
continua prevalecendo em relação às tomadas de contas especiais em andamento, para que não se forme um novo passivo.
Atualmente, encontra-se
se em andamento
nto na COTCE 316 processos de TCE, representando um montante
estimado de prejuízo de R$ 123.989.338,85, conforme demonstrado nos quadros a seguir:
Quadro Resumo das TCE em Apuração - 2015
Tipo de Apuração
Ano de
Instauraçã
o

Nº

C - Dirigentes (Apuração
Regular)

B - Acima da Alçada e
Abaixo da Alçada Com
Decisão TCDF

A - Abaixo da Alçada

Valor (R$)

Nº

Total

D - Diligência ou
Reinstrução

(Apuração Regular)

Valor (R$)

Nº

Valor (R$)

Nº

Valor (R$)

Nº

Valor (R$)

2009

0

0

1

0

1

5.837.242,29

0

0

2

5.837.242,29

2010

0

0,00

0

0,00

6

8.615.803,35

0

0

6

8.615.803,35

1

9.842,26

1

0,00

3

2.756.109,54

0

0

5

2.765.951,80

83 3.720.661,45

6

1.835.141,77

7

8.132.202,72

0

0

96

13.688.005,94

2011
2012
2013

6

109.334,93

41

12.452.899,35

2

0,00

2

0

51

12.562.234,28

2014

24

616.650,05

20

23.918.915,23

2

0,00

15

0

61

24.535.565,28

2015
TOTAL

26 1.098.065,17

61

51.124.861,05

2

3.761.609,69

6

0

95

55.984.535,91

140 5.554.553,86

130

89.331.817,40

23

29.102.967,59

23

0,00

316

123.989.338,85

Fonte: Relatórios Gerenciais da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial, 31 out 2015.
Obs.: 83 processos que estão constando em apuração no exercício de 2012 são processos desmembrados do Processo Principal: 240.000.712/2006.
240.000.712/

Para melhor visualizar os processos da unidade, segue o quadro contendo a descrição dos casos que tratam de
objetos mais relevantes e com valores mais expressivos:

Período
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Quantificação
acima de R$
1.000.000,00
01
04
01
04
06
04
10
30

Caixa de Pandora
dora
02
02
01
01
03
01
0
10

Processos de TCE em andamento
Decretos-Possível
Relatórios de
envolvimento de
Decisões TCDF
Auditorias
dirigentes
01
01
06
04
03
03
08
06
02
10
02
12
04
01
12
18
23
48
22

Avocados
Brasiliatur

Avocados demais
casos

41
41

01
01
02

Da tabela anterior, podem-se
podem extrair as seguintes conclusões:
• 30 processos cujo valor inicial do prejuízo está identificado como igual ou acima de R$1.000.000,00;
• 10 processos relativos a empresas relacionadas ao Inquérito STJ nº 650 (Caixa de Pandora);
• 23 processos com possível envolvimento de dirigentes ou ex-dirigentes;
ex
• 48 processos instaurados por determinação do TCDF em diversas Decisões;
• 22 processos iniciados por recomendações contidas
contidas em Relatórios de Auditoria emitidos pela Controladoria
desta Pasta;
• 43 processos avocados.
Foram concluídas, em 2015, as apurações de 119 processos, no montante de R$77.547.590,42, sendo que 20
processos foram instaurados por Decreto, 81 por Ordens de Serviço e 18 diligências, conforme se observa a seguir:
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PROCESSOS TCE ENCERRADAS 2015
Ordem de
Serviço
abaixo

MÊS

Ordem de
Serviço
acim a

De creto

Subtotal

Diligências

Total
Geral

Valor inicial

Apurados a
favor do DF

Janeiro

1

3

4

1

5

2

7

6.108.184,59

781.134,47

Fevereiro

1

4

5

3

8

4

12

7.275.261,90

6.134.567,14

Março

1

13

14

3

17

1

18

22.074.677,19

15.315.507,63

Abril

1

6

7

1

8

1

9

976.997,61

1.057.110,10

Maio

4

6

10

4

14

1

15

19.090.514,74

22.043.600,58

Junho

2

17

19

1

20

2

22

8.426.867,69

10.485.952,83

SubTotal
(1º
se m e stre)

10

49

59

13

72

11

83

63.952.503,72

55.817.872,75

Julho

2

4

6

5

11

3

14

10.504.173,81

2.078.488,11

Agosto

2

7

9

0

9

1

10

3.421.190,27

9.943.438,08

Setembro

2

3

5

1

6

2

8

950.558,78

4.525.011,36

Outubro

1

1

2

1

3

1

4

3.857.937,68

5.182.780,12

Novembro

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

82.686.364,26

77.547.590,42

Dezembro
Total

0
17

64

81

0
20

101

0
18

119

Ressaltam-se
se os resultados da continuidade ao cronograma de encerramento encaminhado ao TCDF, por meio
do Ofício 1676/2014-GAB/STC, de 11/09/
/09/2014,
2014, cujo escopo era diminuir os excessivos pedidos de prorrogação formulados ao
TCDF, no período de setembro de 2014 a julho de 2015. Na época, o estoque de processos em andamento na então SUTCE
correspondia a 310.. Contudo, 256 eram os processos que
qu demandavam concessão de prazo pelo TCDF.
TCDF
Para melhor visualizar a situação, segue a composição do estoque à época:
Estoque Processos
Tipo de Processo
Processos abaixo de alçada

Quantidade
28

Processos de indenização de Transporte – PMDF

8

Processos Caixa de Pandora

18

Processos com Decisão TCDF

64

Processos acima de alçada

166

Diligências proposta pelo Controle Interno

26

Saldo em apuração em 01 de agosto de 2014

310

Então, não faziam parte do cronograma os processos abaixo de alçada e as diligências propostas tanto pelo
Controle Interno quanto pelo TCDF. Durante
urante a execução do referido cronograma – de setembro de 2014 a julho de 2015 - foram
encerrados 93 processos dos 256 inicialmente previstos, conforme tabelas de 2014 e 2015 abaixo:
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Processos TCE Encerradas – Cronograma
2014
Mês

Ordem de Serviço

Decreto

Total Geral

Outubro

5

10

15

Novembro

5

2

7

Dezembro

1

1

2

Total 2014

11

13

24

Apurados a favor do
DF(R$)

Valor inicial (R$)

Setembro

30.113.117,93

5.318.329,29

Processos TCE Encerradas - Cronograma
2015
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Total 2015
Total 2014 e 2015

Ordem de Serviço

Decreto

Total Geral

03
04
13
06
08
14
03
52

01
03
03
01
05
01
04
18

04
07
16
07
14
15
07
69

63

31

93

Apurados a favor do
DF(R$)

Valor inicial(R$)

69.859.209,15

99.972.327,08

51.907.390,65

57.225.719,94

Outro ponto que deve ser considerado é a publicação da Portaria TCDF nº 307/2015, que alterou o valor de
alçada do julgamento individualizado por parte do Tribunal, passando de R$ 25.000,00 para R$ 75.000,00.
Assim, considerando a alteração da alçada pela citada Portaria e os valores que foram identificados no decorrer
das apurações pelos Presidentes das Comissões, foram atingidos 112 processos. Considerando o novo estoque de processos
com as respectivas alterações restaram somente 59, dos 144 processos para cumprimento do cronograma de encerramento.
Desse modo, o percentual de processos concluídos do cronograma após os ajustes foi de 59,03 %, conforme demonstrado
abaixo:
Resultados
Inicial (processos)
(-) Alteração de alçada – Comunicação ao TCDF por Ofício
(-) Alteração de alçada - Portaria 307/2015-TCDF
Previsão do cronograma com alterações de valor

256
24
88

144

Concluídos 2014
Concluídos 2015
Total concluídos - Cronograma
%
Encerrados em 2014 - excluídos do Cronograma - alteração de alçada
Encerrados em 2015 - excluídos do Cronograma - alteração de alçada
total Encerrados no âmbito da SUTCE

21
64
85
59,03%
3
5
93

Em andamento - cronograma

40,97%

59

Registra-se que as medidas adotadas desde novembro de 2011 se mostraram eficazes na redução do estoque
de processos em apuração com a priorização pelo critério da materialidade e relevância, pois se considerarmos o estoque da
Unidade em 1º de janeiro de 2011, que era de 1.286 processos, houve uma redução na ordem de 75,42%:
Comparativo dos processos em andamento (R$)
Período apurado
Quantidade processos
Valor em apuração

2011

2012

2013

2014

2015

796

484

325

287

316

713.067.826,79

216.639.268,17

199.291.379,32

134.459.524,47

123.989.338,85

O estoque de processos de TCE, em apuração, em 2015 está assim constituído:
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ESTOQUE EM 31/12/2014
287
CONCLUÍDOS EM 2015

ESTOQUE EM 17/11/2015
Retorno de Sobrestamento *

6

Do Estoque de 2014

96

Remanescentes de 2014:

216

Desmembrados 2015

1

Desmembrados em 2015:

0

Instaurados 2015

4

Instaurados em 2015:

88

Diligências:

18

Diligências 2015:

6

119

316

Para o Planejamento Estratégico 2011-2015, houve a previsão de medir a taxa de eficiência das apurações
relacionadas às tomadas de contas especiais, de modo a verificar o tempo utilizado para a realização de um processo,
considerando os demais em andamento. Este ano foram consumidos, em média, 897 dias por processo, conforme demonstrado
no quadro a seguir:
COMPARATIVO DE TCE ENCERRADAS - 2014/2015
Quantidade de Processos
Decretos
O.S. Acima
O.S.Abaixo
Total

Média de dias p/ apuração

2014

2015

∆ %

96
35
43
174

20
63
18
101

-79,17
80
-58,14
-41,95

2014

2015

1344,32 1682,95
446,74 714,49
423,86 667,33
936,3
897,86

∆ %
25,19
59,93
57,44
-4,11

Ressalte-se que este indicador se encontra comprometido no período considerado, principalmente pela
distorção do índice em virtude da conclusão prioritária do estoque de processos mais antigos (passivo de processos
remanescentes desde o exercício de 2009). Ocorre também que mudança de estratégia com a priorização dos processos com
maior vulto, relevância e materialidade, fizeram com que os processos abaixo de alçada ficassem com suas apurações
sobrestadas, o que aumentou o número de dias para a realização desses processos.
De tal modo, a média de dias computados para apuração dos processos de TCE, encerrados este ano, foi de
897 dias, representando uma redução de 4,11% em relação ao verificado em 2014; porém, ressaltam-se que foram encerrados
processos com maior complexidade e mais antigos, o que mantem elevado o número de dias apurados. Assim, à medida que
se avance na execução dos trabalhos, espera-se uma tendência consistente na redução da média de dias utilizados nas
apurações.
O esforço empreendido na atividade de acompanhamento e controle de ressarcimento proporcionou um
considerável aporte no ressarcimento de danos, cujo montante efetivamente arrecadado atingiu a cifra de R$6.934.844,80,
conforme quadro a seguir:

Quadro de Acompanhamento de Ressarcimento - 2015
Desmembramentos

TCDF
Saldo em Carteira:

Acordos
administrativos nos
órgãos

5.411.536,17

R$ 25.841.912,89

Valor total
efetivamente
ressarcido em 2015:

R$ 6.934.844,80

CGDF

1.246.764,68

PGDF/TJDFT

51.905,04

Jurisdicionadas

4.112.866,45

Instrução Prévia

224.468,33

1.523.308,63
Apuração

1.269.356,54

Pós TCE

29.483,76

Acordos Adm
(multas, juros)

80.682,24

Processos
julgados

1.166.082,4
4

Rito Simplificado

57.781,51

Composição
Adm.

166.686,82

base: 31 de outubro de 2015
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Ressarcimentos 2015

Pós TCE; 1%

0%
Apuração;
18%

Instrução Prévia;
3%

; 0%

TCDF;
18%

PGDF/TJDFT;
1%

Jurisdicionadas;
59%

Valores das TCE ressarcidos no âmbito da CGDF em 2015
Instrução Prévia

224.468,33

Durante a Apuração

1.269.356,54

Depois da Apuração

29.483,76

Total

1.523.308,63

É visível que o trabalho realizado nesta Unidade continua evoluindo, pois de 2011 a 2015 o incremento do
ressarcimento foi de 428,37%, incluindo os ressarcimentos realizados nos Órgãos e na PGDF, e mais uma carteira de
R$25.841.912,89 para os exercícios futuros. Abaixo, segue quadro demonstrando a evolução do trabalho desenvolvido pela
então SUTCE no decorrer da gestão na busca pelo ressarcimento:

Quadro de Evolução do Ressarcimento - 2011 a 2015
Período
2011
2012
2013
2014
2015
Acumulado

Carteira de
Ressarcimento (Termo
de Compromisso
assinado/Decisão
TCDF):

R$ 4.330.422,17
R$ 6.040.889,56
R$ 5.481.825,32
R$ 10.351.461,62
R$ 25.841.912,89

////////////////////////

Valor
efetivamente
ressarcido
R$ 1.019.324,03
R$ 2.156.590,19
R$ 3.115.332,61
R$ 3.930.803,29
R$ 6.405.114,68
R$ 16.627.164,80
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Em cumprimento ao disposto no artigo 14 da Resolução TCDF n° 102/1998, a GERAC/DIREC elaborou, no
exercício de 2015, 375 demonstrativos,
emonstrativos, consoante quadro a seguir:
DEMONSTRATIVOS DE TCE ELABORADOS – 2015 (Art. 14 da Resolução TCDF nº 102/98)
Período

TCE
instauradas

Recuperação
de dano sem
instauração
de TCE

Ordem de
Serviço

Decreto

Quitação de
débito

Subtotal

Total do
mês

Total
acumulado

Janeiro

5

12

0

0

0

17

17

17

Fevereiro

0

17

3

1

0

21

21

38

M arço

1

28

3

1

0

33

33

71

abril

0

23

4

0

0

27

27

98

maio

0

34

4

1

0

39

39

137

junho

0

32

6

0

0

38

38

175

julho

3

21

9

3

0

36

36

211

agosto

4

18

7

1

0

30

30

241

setembro

13

88

2

2

0

105

105

346

outubro

6

20

3

0

0

29

29

375

32

293

41

9

0

375

375

375

TCE encerradas pelas Comissões

novembro
dezembro
Total Geral

Em relação à atividade de controle de prazos processuais, foi realizado o acompanhamento de 460 processos
tramitados no âmbito da então SUTCE, dos quais,
q
atualmente, 25 se encontram em outros órgãos para os trâmites finais
exigidos pela Resolução nº 102/98-TCDF
TCDF e 316 estão em andamento
andamento (estoque em 16/11/2015), pela DICOP/CODEP.
Para o Plano Plurianual,, para o período de 2012 a 2015, as metas de atuação foram:
foram
ACOMPANHAMENTO DO PPA 2012-2015
Ano
Ação
ALTERAÇÕES

2015 - ATUALIZAÇÃO RESULTADO

Em andamento

2012

Concluir 191 processos
(instaurados até 2008)

191

191 processos concluídos (100%)

0

2013

Concluir 507 processos
(instaurados até 2010)

467

460 PROCESSOS CONCLUÍDOS (98,50%), restam
7 processos (1,50%)

7

2014

Concluir 377 processos
(instaurados até 2012)

417

conclusos 317 PROCESSOS CONCLUÍDOS (76%),
restam 100 processos (24%)

100

2015

Concluir 636 processos
(instaurados até 2014)

159

99 PROCESSOS CONCLUÍDOS (62,26%), restam
60 processos (37,74%)

60

SALDO

167
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Ano

Resultado
desejável

Encerrado no
Período

%

Encerrado no Ciclo da
PPA

Remanescente

2012

191

156

82%

191

0

2013

467

331

71%

460

7

2014

417

289

69%

317

100

2015

159

99

62%

99

60

inicial proposto
1234
%

executado no periodo
1067
86%

saldo
167
14%

Obs: Para completar o estoque de processos da Unidade em 2015 atualmente existem mais 23 diligências, 6 retorno sobrestamento, 41 Brasiliatur e 79
instaurações 2015 – total de 316.

O cumprimento apenas parcial da meta prevista no indicador se deu em razão da alteração de foco na condução
dos processos, priorizando aqueles considerados mais relevantes, o que fez com que os processos instaurados até 2010 ainda
estejam em andamento. Observa-se que foi atingido o percentual de 86,47% da meta estabelecida para o período 2012 a 2015,
quando se computa os estoques de processos concluídos após a meta anual, concluindo-se 1067 processos, dos 1234
previstos inicialmente. Entre as ações previstas para o exercício, além daquelas afetas ao estoque de processos, pode-se
contabilizar os seguintes resultados:
• A implantação do “módulo auditado” dentro do Sistema SAEWEB;
• Estudos e formação de equipe visando a padronização das atividades;
• Demandas de capacitação dos servidores da Unidade inseridas no Plano de Capacitação da Controladoria;
• Capacitação pelo Curso de Tomada de Contas Especial, dentro de uma perspectiva voltada para a
orientação e busca da melhoria da gestão da CGDF, em parceria com a Escola de Governo.
Entre os principais resultados obtidos pela SUCOR cita-se:
• Possibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar ou de sindicância pela CorregedoriaGeral, por sua própria iniciativa, mediante Portaria: questão apreciada pela Assessoria Jurídico-Legislativa da ControladoriaGeral do DF que opinou pela possibilidade de instauração pela Corregedoria-Geral, sem necessidade de delegação;
• Mudança na metodologia de trabalho na análise dos processos de acompanhamento e de denúncias e
representações recebidas: amplitude de providências adotadas em razão dos fatos denunciados, tais como, além da realização
do juízo de admissibilidade, encaminhamento para conhecimento dos fatos à Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de
Contas etc;
• Inserção de dados informativos no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), banco
de informações mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e
pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar de licitações ou de
celebrar contratos com a Administração Pública;
• Desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos de Correição: projeto em andamento;
• Reativação e atualização do Sistema de Quadros Demonstrativos (SQD): projeto em andamento;
• Capacitação de servidores em curso de Processo Disciplinar, em parceria com a Escola de Governo: total
de 95 (noventa e cinco) servidores em 2015, incluindo turmas fechadas para servidores da Secretaria de Estado de Saúde e
Secretaria de Estado de Educação, após realização de levantamento de necessidades junto às unidades seccionais de
correição do DF;
• Regulamentação da sindicância patrimonial no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal,
conforme dispõe a Portaria nº 212, de 14 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 199, de 15 de outubro de 2015;
• Apoio e orientação em matéria disciplinar às unidades seccionais de correição, com a realização de 45
(quarenta e cinco) reuniões visando à orientação de servidores de órgãos e entidades do DF;
• Realização de Inspeção Correcional Extraordinária na Corregedoria da Secretaria de Estado de Saúde, com
o objetivo de avaliar, por amostragem, a gestão dos processos disciplinares, sindicâncias e demais procedimentos, averiguar a
adequação da estrutura destinada à execução das ações disciplinares, bem como verificar o cumprimento de recomendações
ou determinações de apuração de responsabilidade;
• Instauração de Procedimento de Investigação Preliminar que trata da verificação de inconsistências entre as
escalas médicas constantes do aplicativo Siga Brasília e as escalas cumpridas efetivamente em hospitais. Hospitais visitados:
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Ceilândia, Gama, Paranoá e Hospital de Base. Encontra-se em fase de consolidação de informações enviadas pelos gestores
dos hospitais visitados, visando à elaboração do Relatório Final;
• Instituição de reuniões técnicas com o objetivo de aprimorar os trabalhos correcionais e apuratórios.
• Extinção da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e criação da Coordenação
de Processos Administrativos Disciplinares. Isso redundou nas seguintes alterações que ampliaram a atuação disciplinar:
 Setor de acompanhamento e apoio às comissões disciplinares;
 Presidência de comissões pelos servidores lotados no Setor;
 Possibilidade de constituição de comissões por servidores lotados em outros órgãos e entidades do DF;
 Atuação autônoma dos membros das comissões;
 Possibilidade de constituição de várias comissões.
No tocante às atividades relacionadas à Transparência, na promoção do Controle Social e Prevenção à
Corrupção, desenvolvidas pela Subcontroladoria de Transparência e Controle Social, pode-se destacar ações quanto a
capacitações sobre transparência, acesso à informação e controle social, como:
• Sensibilização sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI) para 4 turmas do curso de formação de Ouvidores
promovido pela CGDF;
• Sensibilização sobre a LAI para servidores da Secretaria de Estado de Educação;
• Realização do Curso “Transparência, Ética e Controle Social”, em parceria com a EGOV, na modalidade de
Ensino à Distância (EAD), com carga horária de 40 horas. O curso foi, ofertado a 210 servidores. Os objetivos do curso são:
apresentar os principais mecanismos de promoção da participação, da transparência, da ética e do controle social existentes no
Distrito Federal; sensibilizar os servidores públicos sobre a necessidade de atuar em favor de uma gestão pública renovada,
baseada na conduta ética, transparente e participativa e fomentar o controle social das instituições públicas.
• Publicação de Instrução Normativa regulamentadora da disponibilização de informações acerca da
transparência ativa da LAI nos sítios institucionais dos órgãos e entidades do poder executivo do Distrito Federal.
• Em relação ao suporte técnico e administrativo para o Conselho de Transparência e Controle Social do
Distrito Federal (CTCS/DF), pode-se apontar que o conselho tem a finalidade de sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento
do controle social e incremento da transparência na gestão pública. Integra a CGDF, com natureza consultiva, deliberativa e de
acompanhamento das políticas de transparência e de controle social. É composto por 17 conselheiros, designados pelo
Governador do Distrito Federal, sendo todos representantes da sociedade civil. Seu principais instrumentos normativos são o
Decreto Distrital nº 36.307/2015, que dispõe sobre o CTCS/DF e dá outras providências e a Resolução nº 01/2015, que dispõe
acerca do Regimento Interno do CTCS/DF, publicado em 13/05/2015.
Os principais resultados do CTCS são:
• Novo Regimento Interno do conselho.
• Plano de Ação, contendo a definição de ações prioritárias do conselho, em conformidade com suas
finalidades e competências.
• Realização de quatro reuniões ordinárias e quatro reuniões extraordinárias de janeiro a novembro de 2015.
Entre as atividades rotineiras / contínuas, destaca-se:
• Coordenação, organização e registro de reuniões.
• Serviços de recebimento, tramitação, remessa e arquivamento de expedientes (ofícios, memorandos, emails) relacionados às solicitações e respostas aos conselheiros sobre assuntos diversos.
• Registro, controle e divulgação da frequência dos membros.
• Monitoramento da divulgação de informações no site da CGDF, aba conselho.
• Realização contatos telefônicos e por meio de SMS com seus membros.
As principais entregas referentes à Gestão do Portal da Transparência foram elencadas no Programa 4093,
acima.
Seus principais instrumentos normativos são a Lei Complementar no 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
Lei Complementar nº 131/2009, que acrescenta dispositivos à LRF; Decreto Distrital nº 31.372/2010, que determina
providências, para implementação do Portal da Transparência no Distrito Federal, aos Órgãos que menciona e dá outra
providência; Decreto Federal nº 7.185/2010, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de
administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da
LRF; Decreto Distrital nº 31.836/2010, que dispõe sobre a transparência fiscal no âmbito do GDF, nos termos dos artigos 48,
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48-A e 73-B, da LRF, regulamenta a aplicação da Lei Distrital nº 3.965, de 19/03/2007 e Decreto Distrital nº 32.988/2011, que
dispõe sobre Transparência Pública e Controle Social no âmbito do GDF.
Suas atividades rotineiras estão abaixo relacionadas:
• Acompanhamento diário das atualizações dos bancos de dados SIREP, relativo às informações de Despesa,
Receita, Patrimônio (Por Órgão e Localização / Bens Móveis), Contratos e Prestando Contas (Execução OCA) do GDF.
• Atualizações periódicas / eventuais das funcionalidades, tais como: Servidores, Tabelas de Remuneração,
LRF, Legislação, Planejamento Orçamento (PPA, LDO, LOA), Patrimônio (Relatórios Gerenciais), Compras (Editais),
Beneficiários de Programas Sociais, Shows e Eventos, Cadastro das Expulsões da Administração Distrital e Cadastro de
Empresas Punidas, Relatórios Gerenciais da funcionalidade Prestando Contas, dentre outras.
• Recebimento, via e-mail, de planilhas enviadas pela COGER/CGDF dos dados referentes ao Cadastro das
Expulsões da Administração Distrital e Cadastro de Empresas Punidas e encaminhamento à Coordenação de Tecnologia
(COTEC) para atualização das bases de dados no Portal.
• Coleta de informações para o Portal da Transparência junto aos órgãos do GDF responsáveis pelos dados
que são publicados no Portal e informações extraídas diretamente dos sites oficiais de alguns órgãos.
• Atendimento ao público em assuntos relacionados ao Portal da Transparência, link Fale Conosco.
• Recebimento, via FTP, de arquivos enviados pela SEDHS referentes à consulta Beneficiários de Programas
Sociais, e de arquivos referentes a Servidores (Remuneração dos Servidores/por Órgão) enviados pela Secretaria de Estado de
Gestão Administrativa e Desburocratização (SEGAD) e informação mensal à COTEC para atualização das bases de dados no
Portal.
• Análise dos requisitos visando à possibilidade de ajustes no sistema com o objetivo de atender o índice de
transparência divulgado pela entidade Contas Abertas.
• Teste e monitoramento das funcionalidades, incluindo abertura de ordem de serviço junto à empresa
contratada para a evolução do Portal, para correção de erros e inconsistências.
Os principais instrumentos normativos referentes à Lei Distrital de Acesso à Informação são Lei Distrital nº
4.990/2012, que regula o acesso a informações no DF previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da CF e
nos termos do art. 45, da Lei federal nº 12.527, de 18/11/2011, e dá outras providências; Decreto Distrital nº 34.276/2013, que
regulamenta a Lei nº 4.990, de 12/12/2012, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no
inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216, todos da Constituição Federal de 1988; Decreto Distrital nº 35.382/2014, que
eegulamenta o art. 42, da Lei nº 4.990, de 12/12/2012, que dispõe sobre os procedimentos para credenciamento de segurança,
sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento, institui o Comitê Gestor de Credenciamento de Segurança, e dá outras
providências.
No que se refere ao Monitoramento da, foram atendido 93% dos pedidos de informação feitos no período de 1º
de janeiro a 30 de setembro de 2015, o que corresponde a 5.290 respostas, do total de 5.715 solicitações. Entre suas ações
destaca-se:
• Atualização do Guia de Implementação da LAI no Distrito Federal;
• Orientação aos órgãos e entidades do poder publico distrital quanto à designação da autoridade de
monitoramento no âmbito das respectivas Pastas;
• Consolidação de dados das autoridades de monitoramento dos órgãos e entidades do poder executivo
distrital;
• Publicação de instrução normativa da transparência ativa;
• Elaboração e disponibilização no site da CGDF de relatórios estatísticos e gerenciais sobre os pedidos de
informação registrados no e-SIC;
• Em desenvolvimento: elaboração de guia prático de implementação da Instrução Normativa da
Transparência Ativa;
• Em desenvolvimento: Índice de Transparência Ativa - que tem por finalidade elencar e classificar os órgãos
e entidades do poder executivo distrital com relação ao nível de informações obrigatórias disponibilizadas e
• Em desenvolvimento: curso à distância sobre a LAI.
•
• Suas atividades rotineiras estão abaixo relacionadas:
• Orientação, juntamente com Ouvidoria-Geral do Distrito Federal (OGDF), aos diversos órgãos do Governo
Distrital, quanto à correta utilização do sistema e-SIC, sempre instruindo quanto às melhores práticas;
• Capacitação e orientação para servidores que procuram a CGDF com dúvidas sobre a aplicação da LAI;
• Atualização do Cadastro das Autoridades de Monitoramento da LAI e
• Acompanhamento dos recursos de 3ª instância da LAI em articulação com a Assessoria Jurídico-Legislativa.
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O aplicativo SIGA BRASÍLIA foi desenvolvido pela Subcontroladoria de Tecnologia da Informação (SUBTI) e
teve como base as consultas mais acessadas do Portal da Transparência do GDF. A SUTCS é responsável pela manutenção e
constante deste aplicativo, por meio da implementação de novas funcionalidades e consultas, visando o aperfeiçoamento da
transparência pública no Distrito Federal. Ele foi lançado em 24/06/2015 e desde então possui 1.771.854 acessos, perfazendo
uma media de: 255.000 (duzentos e cinquenta e cinco mil) visualizações mensais.
As consultas disponibilizadas no SIGA BRASÍLIA são:
Despesa

Receita

Remuneração de servidores
Escalas da Saúde
Comente
Pesquisa textual DODF

- despesa total
- por credor
- por órgão
- por data
- por modalidade de licitação
- por Administração Regional
- Fundos
- Ongs
- receita total por exercício
- tributos: impostos, taxas e multas de trânsito
- outras receitas
- por servidor
- por órgão
- por situação
- por região
- por especialidade
- fale conosco

Por meio da Transparência Web TV (canal no youtube), lançada juntamente com o aplicativo Siga Brasília, em
24/06/2015, o cidadão pode acompanhar, ao vivo, as reuniões do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito
Federal e, além disso, acessar vídeos que tratam de assuntos relacionados à transparência pública e acesso à informação. Por
meio dessa ferramenta, a SUTCS visa disponibilizar conteúdo informativo e didático sobre o portal da transparência e a lei de
acesso à informação. Desde o lançamento, houve um total de 1.571 visualizações dos vídeos disponibilizados.
No tocante ao aprimoramento da Gestão da Informação houve as seguintes entregas, pela COTEC:
Desenvolvimento
Sistemas
Infraestrutura:
SIGA Brasília – Junho -2015
POC – Web Defender –McAfee Junho - julho
Nova Intranet – junho 08-06-2015
Início da migração da pasta pública para o storage Janeiro a Setembro
Pesquisa da base histórica DODF – setembro
Atualização e revisão do Active Directory – Janeiro -2015
Questionário Interno do Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019
Atualização dos Firewalls 6.7 para o path 3 – maio – 2015
da CGDF – setembro
Projeto e aquisição do Access Point sala de treinamento – agosto
Treinamento para a equipe ASCOM sobre o uso da Nova Intranet – 14Projeto e aquisição webcams – agosto
08-2015
Projeto para aquisição de Firewall de Aplicação - agosto
Levantamento de requisitos sistema COGER – agosto
Aquisição de novos certificados digitais – julho a agosto
Levantamento de requisitos sistema de Ouvidoria-Geral – agosto –
Migração e implantação dos novos certificados digitais - agosto
novembro
Mudança de domínio de STC para CG.DF - agosto
Inicio de desenvolvimento e prototipagem – outubro
Renovação do contrato de outsourcing de impressão Type – agosto
Sistema de Quadros Demonstrativos - SQD entregue a COGER Atualização do MicroStrategy 9.4.1 para 10.1
dezembro
Cadastro de Licitações – entregue a SUBCI - dezembro
Atendimento
Atualização das estações de trabalho e notebooks – de janeiro a setembro
Total de atendimentos realizados aos usuários internos: 2.478

Foram desenvolvidas várias ações para atendimento do Plano de Ação da Ouvidoria-Geral, executado e em
execução pelo Órgão Central e Seccionais do Sistema de Gestão de Ouvidorias (SIGO/DF). No presente exercício, estas ações
foram pautadas no realinhamento do sistema de Gestão de Ouvidoria, e embasadas por quatro PREMISSAS fundamentais para
a atuação da Ouvidoria Geral do Distrito Federal (OGDF), são elas: Estratégia de monitoramento e formação continuada;
Articulação institucional; Reestruturação e Aprimoramento de Sistemas, por fim, Estratégica de Comunicação/Divulgação. Tais
premissas permearam e nortearam todas as ações elaboradas para solucionar os problemas encontrados, sendo que estas
ações são elementos constantes, perenes e inerentes aos serviços de Ouvidoria pública.
Observa-se que, durante o exercício de 2015, a rede de ouvidorias do Distrito Federal recebeu 111.277
manifestações, ou seja, 6% menos do que no mesmo período do ano anterior conforme demostrado na tabela e no gráfico
abaixo.
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Período

Tipologia das Manifestações

2014

2015

RECLAMAÇÃO

55.868

48.693

SOLICITAÇÃO

44.938

44.253

DENÚNCIA

10.001

10.692

ELOGIO

3.599

3.512

INFORMAÇÃO

2.414

2.859

SUGESTÃO

1.300

1.240

62

28

118.182
9.849

111.277
9.273

DENÚNCIA / LICITAÇÕES
Quantidade de Manifestações

Média Mensal de Manifestações

Evolução em %
-13%
-2%
7%
-2%
18%
-5%
-55%
-6%
-6%
30%
20%

18%
50.000

7%

10%

-2%

40.000

0%
-2%

-5%

-13%

-10%

30.000

-20%

Evolução

Quantidade de Manifestações

60.000

-30%

20.000

-40%
10.000

-50%
-55%
0
RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

DENÚNCIA

ELOGIO

INFORMAÇÃO

SUGESTÃO

DENÚNCIA /
LICITAÇÕES

2014

55.868

44.938

10.001

3.599

2.414

1.300

62

2015

48.693

44.253

10.692

3.512

2.859

1.240

28

-13%

-2%

7%

-2%

18%

-5%

-55%

Evolução em %

-60%

O gráfico abaixo representa o percentual de resolubilidade das manifestações recebidas pela Rede de
Ouvidorias do Distrito Federal. Deste total, 84% das demandas foram respondidas ao cidadão; 13% ainda estavam sendo
tratadas pelas Ouvidorias especializadas e outras 3% permaneciam em processo de triagem, ou diligenciadas ao cidadão para
que fossem complementadas.
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Resolubilidade
3%
13%

ENCERRADA
PROVIDENCIADA
OUTROS

84%

Com o objetivo de Consolidar o SIGO-DF, instituído pela Lei no 4.896/2012, foi realizado Diagnóstico da Rede,
por meio da realização de parceria com Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sendo efetuada a PesquisaDiagnóstico “Coleta OGDF”, que foi aplicada ao longo do mês de maio, visando levantar um diagnóstico atual acerca da rede de
ouvidorias públicas do DF, contemplando informações essenciais para a proposição de ações de melhoria dos serviços. A
pesquisa teve alcance de 90% da rede de ouvidorias, com 89 questionários respondidos eletronicamente. E aguarda a
tabulação dos dados, pelo IPEA, para a produção de relatório e proposta de ação.
Ainda com o mesmo objetivo foram estruturadas as Ouvidorias Seccionais, promovendo a formação inicial com
treinamento a 100% dos novos ouvidores e das equipes, em 16 turmas, correspondendo a 377 servidores capacitados. Além
disso, foram feitas visitas técnicas às Ouvidorias Especializadas para orientações a 55 ouvidorias visitadas em um total de 67
visitas. A partir disso, para promover formação continuada dos Servidores foram oferecidos treinamento dos operadores e
colaboradores do Controle de Qualidade da Central 162; parceria com a EGOV para implantação do curso “Formação de
Ouvidores” e parceria com Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), com a oferta de cursos de ouvidoria EAD com certificados pela
EGOV.
Com o objetivo de fortalecer o SIGO-DF, como ferramenta de Gestão para o GDF, é necessário o
aprimoramento dos Sistemas informatizados de Ouvidoria e Gestão Pública. Neste sentido foi trabalhada a elaboração e
publicação do Decreto 36.462/2015, que regulamenta o sistema de Gestão de Ouvidorias (SIGO/DF); realizadas reuniões com
a Subsecretaria de Tecnologia de Informação (SUTIC) da (SEGAD) e com a CODEPLAN, para proposta de redesenho e
implementação de novo Sistema de Ouvidoria; além de promovida reunião com a Controladoria-Geral da União, para a
viabilização de acordos voltados para a possibilidade de utilização do Portal de Monitoramento da União, bem como a
elaboração de Proposta de Termo de Compromisso de Gestão, visando à redução do passivo de manifestações pendentes no
Sistema Informatizado de Ouvidoria, que segundo orientação da AJL, o Termo deverá ser substituído por uma Instrução
Normativa.
Contribuindo para este objetivo também foram tomadas medidas no intuito de desenvolver o Sistema Único de
Ouvidoria integrado às ações correlatas da Controladoria-Geral e às demais ferramentas governamentais e um aplicativo móvel
e transformar o Sistema Informatizado de Ouvidoria em uma ferramenta oficial do processo de Controle da ação pública, por
meio do desenho dos requisitos do novo sistema informatizado de ouvidoria, contemplando as modificações e inovações
levantadas nos diagnósticos realizados. A Subcontroladoria de Tecnologia e Informações Estratégicas (SUBTI) já iniciou o
desenvolvimento do sistema.
Para consolidar o papel da Ouvidoria perante o cidadão, com o intuito de elaborar e implementar Plano de
Comunicação, foi elaborado o Plano de Comunicação elaborado em parceria com a assessoria de comunicação da CGDF,
estando em andamento a elaboração do Projeto de Identidade Visual da Rede de Ouvidorias do Distrito Federal.
Além disso, no sentido de articular junto ao GDF ações de esclarecimento e promoção do papel da Ouvidoria
para o Estado e para o Cidadão, foram realizadas reuniões com a equipe de Coordenação das Rodas de Conversa para a
participação da Ouvidoria nos eventos, com a participação da equipe de Ouvidoria na 1ª (Candangolândia); 2ª (Paranoá) e 3ª
(Recanto das emas) nas Rodas de Conversa, estando em andamento a adequação do Projeto da Ouvidoria Móvel, visando à
participação para as rodas de Conversas.
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Outro objetivo foi a divulgação e acompanhamento da implementação da "Carta de Serviços" dos órgãos do
GDF. Neste sentido foram elaborados alguns normativos e orientações como: Decreto nº 36.419/2015, que institui a Carta;
Instrução Normativa nº 001/2015-CGDF, que regulamenta o Decreto e institui o Guia Metodológico; Guia Metodológico;
Cronograma da implantação da primeira etapa do Programa Carta de Serviços ao Cidadão.
Entre as ações de Sensibilização e orientação técnica estão:
• Curso realizado na EGOV com o intuito de sensibilizar e dar orientações gerais sobre a ferramenta, sendo
14 turmas e cerca de 400 pessoas, entre elas servidores, empregados públicos e cidadãos;
• Ciclo de Palestras
 Tribunal de Contas da União (TCU) trouxe os exemplos internacionais, orientações gerais e análise sobre os
exemplos nacionais;
 Banco Central, para apresentar a experiência vivenciada por órgãos federais que aplicaram o instrumento:
Banco Central (ampliar a compreensão de “cidadão” usuário dos serviços e interessados na Carta) e MDS
(experiência do processo de construção e o resultado final).
 Auditório Polícia Civil: Palestras sobre a importância dos indicadores de desempenho e governança; e
avaliação de políticas públicas, com a presença do Auditor do TCU Leonardo Albernaz, Igor Vilas Boas
Consultor do Senado e Conselheiro da Anatel, Esaú Sirqueira do MPOG dentre outros.
•




Oficinas com representantes do GDF para orientar:
membros da área de Comunicação Social dos órgãos e entidades do Distrito Federal (07/05);
ouvidores, para auxiliá-los em seu papel como coordenadores dos processos internos; e
agentes de planejamento para oficina de indicadores com o técnico do MPOG.

• Com os diversos grupos que realizam atividades relacionadas e/ou complementares, com o intuito de
apresentar os principais problemas identificados após a avaliação de todas as cartas em bloco. Foram realizadas as seguintes
reuniões:
 Educação, Cultura e Esporte - 25/08
 Social - 26/08
 Meio Ambiente - 27/08
 Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho - 28/08
 Saúde - 31/08
 Administrações Regionais e Empresas - 02/09
 Segurança Pública - 03/09
 Gestão, Informação e Articulação - 04/09
 Mobilidade - 08/09
• Reunião, coordenada pelo Vice-Governador, com os Administradores Regionais e os dirigentes de entidades
que prestam serviços e são intermediados pelas atribuições das Administrações Regionais sobre os seguintes pontos de
discussão – urbanização, infraestrutura e ocupação do espaço público – com o intuito de dirimir duplicidade de atuação ou
lacunas existentes.
• 1º ESBOÇO: A equipe de Coordenação entendeu ser pertinente a solicitação de um primeiro esboço do que
estaria sendo elaborado nos diversos órgãos e entidades, com a intenção de averiguar a aplicação da metodologia no processo
de elaboração da Carta, bem como com a intenção de apresentar modelos, exemplos e outras informações pertinentes aos
diversos serviços prestados. Foram elaboradas orientações específicas para alguns órgãos e orientações gerais a todos os
órgãos, contendo exemplos de boas práticas com relação a apresentação dos serviços, observados nos diversos entes da
federação. A solicitação deste primeiro esboço nos ajudou a corrigir o processo de elaboração em curso.
• Para que a Carta de Serviços não se resuma a um mero cardápio/catálogo/menu de serviços e corresponda
a proposta original de instrumento de gestão, voltada para melhoria contínua da organização e com foco no cidadão, passará,
agora, a uma segunda etapa de sensibilização, orientação e oficinas práticas voltadas para a elaboração de indicadores e
estruturação do processo de monitoramento dos compromissos assumidos. Para tal, solicitou-se apoio novamente ao Governo
Federal para que o a atual Coordenador-Geral do Programa Gespública, a realizasse uma oficina que será coordenada pelo
próprio Ministério do Planejamento a qual ocorrerá na Escola de Governo do Distrito Federal. Quanto às orientações e
sensibilização, solicitou-se apoio à Codeplan (Companhia de Planejamento do Distrito Federal), cujo Presidente informou que
por ocasião da elaboração dos indicadores governamentais, convidou ao Secretário do Ministério do Desenvolvimento Social,
para ministrar uma palestra sobre elaboração de indicadores que ocorreu no dia 25/05, no Auditório da Codeplan, no ãmbito do
projeto “Quintas Codeplan”.
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• Foram realizadas no dia 30/06 palestras com o Secretário da Secretaria da Macro Avaliação Governamental
do TCU e com o Sr. Igor Vilas Boas de Freitas, consultor do Senado e membro do Conselho Diretor da Anatel, sobre a
elaboração de indicadores.
• Apoiou-se a elaboração da Carta de Serviços do TCDF, em regime de parceria, por solicitação da Ouvidoria
daqulea Egrégia Corte de Contas. O TCDF, apesar de não estar obrigado pelo Decreto, se comprometeu e está informando
sobre a implantação do instrumento naquele órgão, na figura de seu ouvidor.
• Processo De Avaliação E Validação Das Cartas Apresentadas: A equipe de Coordenação procedeu à
avaliação de forma individualizada, com a elaboração de fichas de avaliações específicas e realização de reuniões de
apresentação dos principais “problemas encontrados” em bloco, por tema (Mobilidade, Infraestrutura, Educação Cultura e
Esporte, etc.) Este foi um passo importante, porque após a avaliação de todas as cartas de serviços, foi possível identificar as
inter-relações entre os diferentes órgãos nos mesmos serviços e entre os diferentes serviços a sua complementariedade. Para
cada Carta apresentada foi elaborada uma ficha de Avaliação, contemplando os critérios estabelecidos tanto no Decreto quanto
na Instrução Normativa, de forma a orientar os órgãos para a revisão.
• Prorrogação de Prazos: Considerando a demanda por diversos órgãos pela prorrogação dos prazos de
entrega, a equipe de coordenação do Programa prorrogou o prazo para entrega das versões finais das Cartas de Serviços por
30 dias. Contudo, apesar da dilação de prazo concedida, os órgãos apresentaram muitas dificuldades em finalizar o documento
e as entregas foram executadas predominantemente durante o mês de setembro e início de outubro.
Algumas ações em andamento são:
• Finalizacão das Atividades de Coordenação – 1ª FASE: TODAS as Cartas de Serviços foram avaliadas pela
equipe da Ouvidoria. Após a avaliação, o trabalho de Coordenação da equipe da Ouvidoria Geral junto aos demais órgãos do
GDF se encerrou. A coordenação voltará a atuar após o lançamento das Cartas, com a formação das equipes de
monitoramento dos compromissos da Carta, quando será iniciada a 2ª FASE. A primeira revisão está prevista para o 2º
semestre de 2016.
• Captação de Recursos: Preparação de Proposta de Ação e Termo de Referência para apresentação de
Projeto junto à equipe dos Diálogos Setoriais, do Ministério do Planejamento e União Europeia, visando à captação de recursos
para ações voltadas para o monitoramento da Carta de Serviços.
• Plano de Comunicação e Estratégia de Divulgação: Esta atividade, coordenada pela equipe de comunicação
do Governador (Publicidade Institucional e Interação Social), elencou as diretrizes e regras gerais para a publicação e
divulgação das Cartas de Serviços. A equipe de coordenação da Ouvidoria esteve, ao longo do processo, em contato com a
equipe de comunicação do Governador, no sentido de orientar as equipes sobre a forma de apresentação e condução dos
trabalhos de comunicação relacionados à Carta de Serviços. A estratégia de comunicação definida no Guia Metodológico foi
mantida, e do processo da Carta de Serviços surgiram duas atividades centrais: (i) a criação de uma identidade visual a todos
os produtos da Administração Direta (Administrações Regionais e Secretarias de Estado) e (ii) utilização dos dados constantes
nas Cartas de Serviços para elaboração do novo Portal do Cidadão, que será baseado em oferta de Serviços. Todas as
atividades descritas, bem como a data de lançamento/divulgação da Carta estão sob a Coordenação da equipe da
Governadoria.
Entre os avanços da Ouvidoria podem ser citados:
• Todos os órgãos e entidades do GDF entregaram suas Cartas.
• Avaliação com recomendações específicas para cada Carta pela equipe de Coordenação de Planejamento
da OGDF.
• Modelo para Administrações Regionais – informação padronizada, versão on-line será centralizada no Portal
do GDF – onde todas as Cartas estarão disponíveis.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
O Plano Plurianual – PPA para o período de 2012 a 2015, no âmbito do Programa 0079 – Gestão da Política de
Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal tem como objetivo zelar pela defesa do
patrimônio público, contribuindo para o aumento da transparência e eficácia na gestão dos recursos públicos, bem como para o
aumento da cidadania no Distrito Federal, sistematizando as ações de controle interno, ouvidoria e correição.
No tocante à constante busca pela excelência do controle interno, ocorreu a reorganização da ControladoriaGeral do Distrito Federal por meio do Decreto nº 36.877, de 16/11/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da CGDF,
possibilitando, futuramente, maior eficiência nas ações de controle, destacando-se a possibilidade de execução de mais ações
de controle concomitantes, a monitorização das implementações das recomendações emitidas pela controle e a criação da área
gestão de risco.
Além disso, a publicação da já citada Portaria nº 232 ,de 26/11/2015, que disciplina a realização das ações de
controle pela CGDF na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, na condição de Órgão Central de
Controle Interno permitirá a aplicação das tendências mais modernas em termos de ações de controle para normatizar os
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1530

Relatório Anual de Atividades 2015 – CGDF

trabalhos da Subcontroladoria de Controle Interno (SUBCI), como por exemplo: ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos; ISO
27001:2005 - Sistemas de Gerência da Segurança da Informação; ISO 19011:2011 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas de
Gestão; Controle Interno – Estrutura Integrada – 2013 do Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway
(COSO); Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK – 2014) do Instituto de Gerenciamento de Projetos
(PMI); Modelo IA-CM (Avaliação de Capacidade de Auditoria Interna) do Banco Mundial.
Observa-se que, em um ano de projeção econômica negativa, o trabalho da CGDF, evidenciou grande potencial
de oportunidade de recuperação de valores para o Governo do Distrito Federal, na medida em que expressivos prejuízos reais
ou evitáveis foram apontados nas auditorias e inspeções realizadas, os quais chegam a R$1,39 bilhões, conforme quadro
sintético apresentado pela SUBCI. Isto posto, fica evidente a relevância das ações de controle do âmbito do GDF,
demonstrando o potencial de trabalho.
A ISO 31000, de 13/11/2009, trata-se de norma internacional para gestão de risco, fornecendo princípios e
diretivas voltadas a ajudar organizações em suas análises e avaliações de risco. Metodologia voltada para a melhora da
eficiência operacional, que ajuda a estabelecer base sólida para a tomada de decisões, incentivando a gestão pró-ativamente e
minimizando perdas. Tem-se que a institucionalização do modelo de Gestão de Riscos é uma recomendação da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como caminho para o fortalecimento da integridade das instituições
governamentais. Neste contexto, a Gestão de Riscos é integrada como elemento-chave da responsabilidade gerencial, de
modo a prevenir a improbidade, os desvios e a corrupção. O foco é impactar toda a administração do GDF com a implantação
da modernização do formato de planejamento, execução e relato das auditorias, com o enfoque nos controles preventivos.
Neste contexto, projeta-se a consolidação da Gestão de Riscos e a aplicação das modernas tendências em
ternos de ações de controle, respaldados pelo constante monitoramento dos pontos de auditoria, possibilitando a medição da
efetividade das ações do controle interno. Corroborando para esta prática, torna-se mais relevante os trabalhos em relação às
Unidades de Controle Interno (UCIs).
Verifica-se, a partir dos dados já apresentados, que ouve importante evolução no trabalho realizado e nos
efeitos alcançados em relação à área de correição, agora integrando a coordenação dos trabalhos de ressarcimentos. Destarte,
no que diz respeito às ações de correição, dentre os vários trabalhos realizados, vale destacar a realização da Inspeção
Extraordinária na Secretaria de Estado de Saúde.
No que tange à capacitação de servidores no curso de Processo Disciplinar, a Corregedoria-Geral, em parceria
com a Escola de Governo, foi responsável pelo treinamento de servidores dos diversos Órgãos do GDF. Esse treinamento tem
como finalidade orientar servidores públicos para participarem de sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares PAD’s e procederem às atividades correcionais de forma mais padronizada e eficiente, frente à crescente exigência legal e
procedimental, em benefício de trabalhos mais consistentes. Cita-se, então, a projeção do fortalecimento da atuação correcional
no Poder Executiro do Distrito Federal, por meio da ampliação destas capacitações em matéria disciplinar.
Dentre outras ações previstas pela Correição, pode-se mencionar:
 Instituição do regimento da Comissão de Coordenação de Correição (SICOR/DF);
 Criação do Centro de Excelência em Procedimentos Disciplinares;
 Elaboração do Manual de Inspeção Correcional;
 Ampliação do número de inspeções correcionais nas unidades seccionais;
 Instituição do Índice de Eficiência nas apurações disciplinares e de fornecedores: aferir a qualidade do juízo
de admissibilidade e da apuração
 Normatização sobre Mediação de Conflitos;
 Desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos de Correição: projeto em andamento;
 Reativação e atualização do Sistema de Quadros Demonstrativos (SQD): projeto em fase final;
 Padronização dos procedimentos de publicação das sanções aplicadas a pessoas físicas e jurídicas no
DODF;
 Proposta de minuta de Decreto que define procedimentos de instrução e instauração de TCE.
Buscou-se fortalecer a participação da sociedade por meio do controle social, conferindo à sociedade maior
acessibilidade à gestão pública, incrementando a transparência e o acesso à informação, norteadores das ações
governamentais. Assim, ressalta-se a constante manutenção do Portal da Transparência, tendo sido incluídas novas
ferramentas de consulta, ampliando as informações disponibilizadas.
Para fomentar a participação e o controle social, foi realizada a 1ª Maratona de transparência – para a coleta de
sugestões e propostas para a reformulação do Portal da Transparência do Distrito Federal, momento de discussão de temas
importantes sobre o Portal da Transparência e apresentaram sugestões de melhorias.
Em atendimento à demanda por informação, evidencia-se que, de 5.715 (cinco mil setecentas e quinze)
solicitações, 93% dos pedidos foram atendidos. Neste sentido, orientando o cumprimento da Lei Distrital de Acesso à
Informação, houve a sensibilização de 4 turmas do curso de formação de Ouvidores promovido pela CGDF e de servidores da
Secretaria de Estado de Educação. Além disso, foi publicada Instrução Normativa regulamentadora da disponibilização,
transparência ativa, em relação à informação nos sítios institucionais dos órgãos e entidades do poder executivo do Distrito
Federal. A partir disso, houve o lançamento do Índice de Transparência, que avaliará o grau de cumprimento por parte de
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órgãos e entidades do Executivo local. Vale ressaltar que o Distrito Federal foi considerado o governo mais transparente do
País, no quesito transparência passiva, em consonância com a segunda edição da Escala Brasil Transparente, da
Controladoria-Geral da União, em novembro do ano corrente.
No que se refere ao Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal, foi dado todo suporte
técnico e administrativo. Observa-se a publicação do Novo Regimento Interno do CTCS, e o andamento do Plano de Ação do
CTCS, que contém a definição de ações prioritárias do CTCS, em conformidade com suas finalidades e competências, bem
como a realização de quatro reuniões ordinárias e quatro reuniões extraordinárias de janeiro de 2015 até novembro de 2015.
A área de transparência e o controle social busca o aprimoramento frequente dos instrumentos de
transparência, no intuito de estimular o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos pela sociedade civil, por meio do
compartilhamento de informações públicas de maneira simples e acessível, em instrumentos de fácil usabilidade.
Assim, pode evidenciar o lançamento do aplicativo Siga Brasília, desenvolvido pela SUBTI, que teve como base
as consultas mais acessadas do Portal da Transparência do GDF. Com isso, o DF é a primeira unidade federativa a ter um
aplicativo para telefones celulares e tablets com informações do Portal da Transparência. Adicionalmente, a Transparência Web
TV, lançada juntamente com o aplicativo Siga Brasília, em 24/06/2015, permite que o cidadão acompanhe, ao vivo, as reuniões
do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal e, além disso, acesse vídeos que tratem de assuntos
relacionados à transparência pública e acesso à informação. Por oportuno, tal ferramenta é um canal cidadão de acesso a
conteúdo informativo e didático sobre o portal da transparência e a lei de acesso à informação.
Entre as ações de transparência e controle social estão previstas algumas como:
 Reformulação do Portal da Transparência;
 Aprimoramento e ampliação das informações do Siga Brasília;
 Avaliações do Índice de Transparência Ativa;
 Edições dos Painéis de Transparência;
 Eventos do Espaço Aberto, visita aos órgãos sobre a LAI;
 Hackathon - maratona de programação - com dados abertos;
 Controladoria nas Escolas;
 Auditorias Cívicas e
 Eventos na Semana do Dia Internacional de Combate à Corrupção.
Consolidando-se como importante canal de atendimento ao cidadão, a ouvidoria é o instrumento pelo qual o
Estado se mobiliza em favor dele, como meio de contato, a partir do qual é possível avaliar se o poder público está atendendo
às necessidades protocoladas. A Ouvidoria-Geral e sua rede no DF receberam 100.935 manifestações, ou seja, 9,46% menos
do que no mesmo período do ano anterior, respondendo no prazo a 80% das demandas feitas por cidadãos, índice aferido de
janeiro a 24 de novembro, 4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado (76%). Tem-se que a resposta no
prazo legal, além de atender às expectativas do cidadão, contribui para o Executivo consolidar ações e aperfeiçoar os serviços
públicos.
Entre os desafios futuros da Ouvidoria cita-se:
 Disseminação do site da rede de ouvidorias para a população do DF, fazendo com que aumentem os
registros de manifestações de ouvidoria via internet, reduzindo os custos com telefonia;
 Implantação da unidade de ouvidoria em todos os órgãos do GDF, por meio de visitas técnicas nas
ouvidorias;
 Fomento à implantação e estruturação do SIC em todas as unidades de ouvidoria, aprimorando o
funcionamento das unidades de SIC, com vistas a atender a LAI;
 Controle da qualidade das respostas, estabelecendo um controle de qualidade no atendimento às
expectativas do cidadão com os serviços prestados;
 Controle dos prazos das manifestações dentro dos períodos estabelecidos em lei;
 Elaboração de manual de normas de atendimento, estabelecendo um padrão para os atendimentos
realizados pela central 162 e demais ouvidores;
 Monitoramento das Cartas de Serviços (Fase 2), com definição das equipes e realização do 1º Ciclo de
revisão.
 Consolidar o papel da ouvidoria como ferramenta de gestão, demonstrando o valor da informação para
políticas públicas de interesse social;
 Permanente formação e qualificação dos Ouvidores;
 Disponibilizar novo sistema e aplicativo móvel de ouvidoria;
 Instituir Revista Científica de Ouvidoria Pública, com parceria da Codeplan, tendo abrangência temática e
territorial – Ouvidoria e Controle Social;
 Formação da Rede de Ouvidorias Públicas do DF;
 Instituir o Prêmio Ouvidoria Cidadã, em busca do aprimoramento dos serviços, por meio do monitoramento
das recomendações, aprimoramento dos mecanismos de responsabilização, com a multiplicação de melhores práticas;
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 Ouvidoria Móvel, partido do trabalho em rede, com a cooperação entre órgãos e entidades, objetivando a
proximidade com a sociedade civil organizada
Estes ano, seu principal objetivo foi fomentar a criação e/ou reestruturação das unidades de ouvidoria dos
órgãos e entidades do GDF, denominadas ouvidorias especializadas, a fim de contribuir para a construção de uma gestão,
acima de tudo, eficiente, ágil e comprometida com o interesse social, viabilizando os princípios da ética, da eficiência, do
controle social e da transparência nas relações do Estado com a sociedade,
São muito importantes os dados das manifestações recebidas pela OGDF, uma vez que possibilitam identificar
demandas e necessidades sociais e proporcionam informações relevantes para o aperfeiçoamento da atuação governamental,
no intuito de subsidiar o aprimoramento dos serviços prestados e a racionalização dos gastos públicos.
Sua atuação teve grandes ganhos na consolidação do Sistema de Gestão de Ouvidoria SIGO-DF, instituído pela
Lei no 4.896/2012, no fortalecimento do SIGO-DF como ferramenta de Gestão para o GDF, bem como na consolidação do
papel da Ouvidoria perante o cidadão.
Teve destaque na coordenação da implementação da Carta de Serviços dos órgãos do GDF, com foco na
divulgação e acompanhamento das entregas dos esboços, e posterior aprovação. Trabalho que teve grande avanço, uma vez
que todos os órgãos e entidades do GDF entregaram suas Cartas. Com isso, foi realizada a avaliação com recomendações
específicas para cada Carta pela equipe de Coordenação de Planejamento da OGDF, e definido modelo para Administrações
Regionais, que conterá informação padronizada e versão on-line centralizada no Portal do GDF – onde todas as Cartas estarão
disponíveis.
Ressaltam-se as relevantes contribuições para o Lançamento do Código de Ética da Administração Pública,
bem como a Regulamentação da Lei Anticorrupção.
Dentre algumas dificuldades encontradas para a realização dos trabalhos, pode-se citar:
 Demora de resposta dos Órgãos, que muitas vezes não atendem os prazos estabelecidos, como exemplo
na entrega das Cartas de Serviços; informações demandandas para o Portal da Transparência e respostas necessárias à
intrução processual de TCE;
 Ausência de assessores técnicos dentre os servidores do GDF para subsidiar as Comissões Tomadoras em
matérias de maior complexidade técnica, por exemplo, na área de Informática e Engenharia;
 Excesso de demanda, atrasando a revisão dos processos de TCE, com valor abaixo de R$ 16.000,00, em
razão da edição da Portaria nº 38/2014-STC;
 Excesso de diligências propostas pelo Controle Interno desta Pasta, Procuradoria-Geral e TCDF,
demandadas à então SUTCE, em razão do baixo quadro de servidores;
 Ausência de apoio logístico pela falta de veículos e/ou motoristas para entrega de correspondências, que se
dá em virtude da dificuldade de preencher o cargo vago existente;
 Desconhecimento da localização de servidores envolvidos em processos de disciplinares, principalmente
nos casos em que o servidor acusado não pertence mais aos quadros do GDF, fato que leva à necessária designação de um
servidor das Comissões para atuar na função de defensor dativo do acusado.
Embora o Órgão apresente um quadro efetivo de servidores cada vez mais enxuto, é formado por um corpo
técnico altamente empenhado e qualificado para o alcance dos resultados planejados. Aponta-se que, no exercício de 2015,
81% dos servidores que atuam na CGDF receberam cursos, com uma média de 66 horas-ano, por servidor, tendo sido
ministrados 214 capacitações. Observa-se que alguns cursos foram ministrados por pares, outros com recursos da EGOV, mas
a grande maioria com recursos do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios
Brasileiros (PNAFM), em parceria com a Secretaria de Fazenda. Com esse aporte de recursos, foram oferecidas 120 vagas
para Gestão de Riscos, e treinados 120 servidores para implantarem a estrutura de controles internos COSO 2013. No mesmo
período foram realizadas turmas de gestão de projetos (60 alunos) e mapeamento de processos (90 alunos).
A necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão do GDF, com destaque voltado ao controle
interno, tem impulsionado a Controladoria-Geral do DF a investir em cursos técnicos para seus servidores. Hoje, a instituição
conta com o maior número de servidores com certificação internacional em gestão de riscos, no Brasil, com 18 dos 43
habilitados em todo o país. Esta capacitação habilita os servidores a analisar e aprimorar as técnicas de auditoria por meio da
implantação da gestão de riscos, com base nas boas práticas de governança corporativa, nos moldes da Norma Internacional
ISO 31000 (Certified ISO Risk Management Professional). Após o treinamento, os servidores fizeram uma prova para
receberem a certificação internacional, alcançando-se um resultado expressivo com a aprovação de 101 servidores no Exame
de Certificação Nacional ISO 31000 feito pela QSP, a única instituição no país autorizada pela ISO a realizar certificações
nacionais e internacionais acerca da ISO 31000:2009.
No intuito de oportunizar um salto de desempenho na política pública, as unidades internas foram orientadas em
relação à inovação estratégica na área de planejamento, buscando a efetividade das ações, tendo iniciado o desenho de
objetivos estratégicos a serem seguidos e desenvolvidos. Dentre as diversas iniciativas de melhoria da gestão pública, com foco
na transversalidade da transparência e do controle participativo e na qualidade do gasto público no Distrito Federal, destaca-se
que a Controladoria-Geral abarca distintas iniciativas estratégicas e ações estruturantes que permitem este contínuo
aprimoramento da coisa pública. E vem priorizando sua atuação no fortalecimento dos instrumentos de controle, transparência
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e controle social, com o objetivo maior de sistematizar os trabalhos de prevenção e combate à corrupção. Objetivando ampliar o
alcance de todo o trabalho, é primordial a vontade política de enfrentamento da corrupção que se instalou no âmbito da
administração distrital. Observa-se que resultados expressivos são possíveis de serem alcançados, desde que a vontade
política corrobore com tais medidas e instrumentos, disponibilizando os recursos necessários, visto que o combate à corrupção
não se constitui de tarefa fácil, sendo um problema complexo que demanda múltiplas ações. Torna-se cada vez mais
imprescindível a estruturação de um órgão técnico e especializado na temática, sendo necessário, sobretudo, que lhe promova
os meios que permitam ampliar os trabalhos de investigação de irregularidades, recuperação de danos causados por desvios
ao erário e punição dos que deram causa aos ilícitos.
Entre as ações para a melhoria da Gestão Interna estão previstas algumas como:
 Alteração do Layout CGDF e modernização das instalações (Portaria 216/2010 - SEPLAN);
 Atualização do CFTV;
 Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (PCDP);
 Elaboração do Plano de Classificação de Documentos da Atividade Fim;
 Elaboração da Tabela de Temporalidade da Atividade Fim.
 Novas instalações para Arquivo, Almoxarifado e Transporte;
 Revisão do Manual de Gestão de Documentos; Administrativos;
 Revisão do Manual de Comunicação Oficial do GDF;
 Concurso da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG);
 Sistema Eletrônico de Informações (SEI);
 Institucionalização do Fórum dos SUAG’s.
Observa-se o trabalho em rede entre os setores internos que, alinhados numa dinâmica de transversalidade,
buscam ações que remetam à inteligência institucional. Assim, soluções metodológicas de um setor certamente contribuem
para a formulação de soluções efetivas em outros, havendo uma sinergia de esforços em busca da efetividade das propostas.
Busca-se o alcance de verdadeira inovação democrática, que venha a efetivamente aprimorar a governança pública. Para isso,
se faz primordial a incorporação de estratégias que envolvem a ciência, a tecnologia e a inovação.
Entre as ações para a melhoria da Gestão Tecnologia da Informação, intenciona-se trabalhar com:
 Levantamento das necessidades de cada subcontroladoria e priorização de acordo com os objetivos
estratégicos da CGDF;
 Lançamento do novo Portal da Transparência em Fev/2016;
 Desenvolvimento de sistema para cadastro dos editais de licitações de todos os Entes do GDF;
 Desenvolvimento do novo sistema de Ouvidoria;
 Lançamento da nova Intranet;
 Lançamento do novo sistema Sistema Quadro Demonstrativo (SQD) da SUCOR;
 Implantação do modelo de Governança de TI na CGDF;
 Adicionar novos dados ao DW.
 Lançamento do Hacktlon para desenvolvimento de aplicativos pela sociedade;
 Convergência dos Canais da Ouvidoria e da Transparência;
 Integração das informações de Auditoria, Correição, Tomada de Contas e Ouvidoria;
 Lançamento do Sistema Integrado de Correição da CGDF;
 Aprimoramento do sistema Siga Brasília;
 Capacitação da equipe: inteligência, gestão, softwares I2 e Microstrategy/BI.
Importante frisar que já é utilizada ferramenta para auxílio dos trabalhos da CGDF, que realiza o cruzamento de
bases de dados armazenados no DW.
A atuação da Controladoria-Geral do Distrito Federal é pautada pelo avanço nas modernas técnicas de gestão,
tendo como principal competência institucional a melhoria da gestão pública no âmbito do GDF, e continuará sua busca
permanente do aperfeiçoamento de seus processos de trabalho, da instituição de mecanismos mais eficientes e ferramentas
mais eficazes e da qualificação a atualização de seu corpo técnico para a melhor utilização dos recursos públicos, a redução
dos danos causados ao erário, a punição dos responsáveis e, finalmente, o fortalecimento de seus instrumentos de
transparência e controle, sobretudo social, com o objetivo maior de disponibilizar melhores serviços públicos para a sociedade.
Considera-se que 2015 foi um ano de grande avanço nos trabalhos, com maior integração das unidades
internas, permitindo ganhos relevantes na permanente consolidação institucional. Observa-se que as ações desenhadas
sempre buscam o incremento da transparência pública, o fomento ao controle social e o amplo acesso dos cidadãos às
informações produzidas ou gerenciadas pelo GDF, promovendo a cidadania ativa, por intermédio do acompanhamento das
ações da Administração Pública Distrital. Além de contribuir para a criação de mecanismos significativos para a construção de
uma gestão eficiente e comprometida com o interesse social, em favor da promoção ativa dessa nova cultura cívica, inspirada
pelos valores da transparência, da promoção dos princípios éticos, da participação e do controle social.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1534

Relatório Anual de Atividades 2015 – Defensoria Pública do DF

26. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – UO: 48.101
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF é a Instituição Distrital responsável pelo cumprimento do dever
constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população carente ou vulnerável que não tenha condições
financeiras de pagar as despesas destes serviços.
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, regulada pela Lei Complementar nº 80/1994, que lhe assegura
“autonomia administrativa e financeira e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º”.
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, antes denominada de Centro de Assistência Judiciária do
Distrito Federal – CEAJUR, também é regulada, no que couber pela Lei Complementar nº 828, de 26 de julho de 2010,
publicada no DODF nº 143 de 27 de julho de 2010, e está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o
número 12.219.624/0001-83.
Cumpre esclarecer que o decreto nº 31.654 de 06 de maio de 2010, publicado no DODF nº 91, de 13 de maio de
2010, Seção I, pág. 4, previu a alteração da estrutura do CEAJUR, sem aumento de despesas e em seu Parágrafo Único do Art.
1º estabeleceu que até a criação da unidade orçamentária própria e a completa estruturação da Unidade de Administração
Geral da DPDF, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal daria suporte ao órgão
nas áreas administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil esta Unidade Orçamentária.
A Unidade Orçamentária da DPDF teve a sua criação por meio da Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 135, na data de 15 de julho de 2010, Seção I, pág.3.
Contudo, a emenda à Lei Orgânica nº 61, publicada no DODF, 17 de dezembro de 2012, transformou o Centro
de Assistência Judiciária do Distrito Federal - CEAJUR em Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mantendo a
finalidade da prestação de assistência jurídica gratuita e integral a quem comprovar insuficiência de recursos.
O seu papel configura-se direito e garantia fundamental de Cidadania, inserido no Art. 5º da Constituição da
República, inciso LXXIV, que impõe à União, aos Estados e ao Distrito Federal o dever inafastável da sua prestação,
diretamente pelo Poder Público e por meio da Defensoria Pública, determinando que esta seja instalada em todo o país, nos
moldes da Lei complementar prevista no parágrafo único do Art. 134 da Constituição Federal (LC nº 80/94).
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

Efetivos (Quadro do GDF)

14

66

32

438

550

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

39

0

130

0

169

04

26

06

118

154

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais

0

0

0

0

0

Órgãos do Governo Federal

1

1

0

0

2

Estagiários

0

272

0

0

272

Terceirizados (FUNAP)

0

14

0

0

14

Subtotal (Força de Trabalho)

58

379

168

556

1.161

(-) Cedidos para outros órgãos

02

03

03

01

09

Total Geral

56

376

165

555

1.152

Outros

Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

Atualmente, a instituição conta com 1.170 servidores (força de trabalho) em atuação na Administração Geral,
EASJUR e nos 28 diferentes Núcleos de Assistência Jurídica – NAJs em todo Distrito Federal.
Vale ressaltar que, o Concurso Público realizado para provimento de 15 (quinze) vagas imediatas para o cargo
de Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Área Judiciária e 45 (quarenta e cinco) vagas para formação de cadastro
reserva, para compor o quadro de pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal, foi regido pelo Edital nº 01, de 15 de
janeiro de 2014, de acordo com o DODF nº. 12, de 16/01/2014 e executado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
Em 02 de julho de 2014, no DODF Nº 131, páginas 64/65 foi publicado o resultado final e homologação do
concurso público em questão e até a presente data aguardam-se as nomeações.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1535

Relatório Anual de Atividades 2015 – Defensoria Pública do DF

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO

PROGRAMA TEMÁTICO: 6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA
OBJETIVO GERAL: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da
pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando-se a solução extrajudicial dos litígios, visando
à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais
técnicas de composição e administração de conflitos, como forma de pacificação social.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
5.382.000

5.200.000

0

0

9630 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJURDEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

5.382.000

5.200.000

0

0

12.552

0

0

0

0002 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIADEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
4127 - DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE

12.552

0

0

0

122.500

0

0

0

122.500

0

0

0

58.386

0

0

0

58.386

0

0

0

0001 - DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL
4128 - SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AUTOCOMPOSIÇÃO
0001 - SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AUTOCOMPOSIÇÃO-DISTRITO FEDERAL
4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA

101.350

41.184

41.184

25.695

0001 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICADISTRITO FEDERAL
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS

101.350

41.184

41.184

25.695

82.990

6.468

6.468

3.108

2259 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAISDEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6224

82.990

6.468

6.468

3.108

5.759.778

5.247.652

47.652

28.803

Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

Objetivo Específico: 001 - Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em
defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando-se a solução
extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação,
conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos, como forma de pacificação
social.
Quadro demonstrativo de evolução – Atendimentos realizados na DPDF.
2012
432.352

2013
417.127

2014
423.834

2015
437.618

Evolução Atendimento DPDF
437.618
2015
423.834
2014
417.127
2013
432.352
2012
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Indicadores:
Denominação do Indicador
989

Medidas para tutela
de interesses coletivos

Unidade de Índice Mais Apurado
Medida Recente
em
Unidade

7

2012
21
43

13

2

12

Desejado

0,08

6

7

8

Alcançado

2,7

2,16

1,64

1

991

Índice de acordos

%

2

30/11/2010

Anual

992

Índice de
Judicialização

%

18

30/11/2010

Anual

993

Atendimentos
prestados

Pessoa

241.704

30/11/2010

Anual

Índice de audiências
realizadas com a
994
presença do Defensor
Público
Projetos institucionais
e sociais
1353
desenvolvidos

1354 Atuação extrajudicial

%

14,5

30/11/2010

Anual

Unidade

1

30/11/2010

Anual

Desejado

0,18

18%

18%

18%

0,17

17,25

18,43

21,25

30/11/2010

Anual

355.305 385.000 420.000 430.000

Desejado

0,8

40

50

60

Alcançado

0,8

43,18

50,62

76,39

-

6

7

9

0

9

12

12

-

984

958

1.021

1.828

1.251

1.010

-

60

70

0

0

87

Desejado

Desejado
Alcançado

1355

Índice de satisfação
do usuário

%

-

-

Anual

Fonte da
Informação
PROJUR

PROJUR

PROJUR

PROJUR

Alcançado 432.348 417.127 423.834 437.618

Alcançado
639

2015
14

Alcançado
Desejado

Unidade

Desejado Em
2013
2014
12
13

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
30/11/2010
Anual
Alcançado

Desejado
Alcançado

85
72

PROJUR

DEFENSORIA
PÚBLICA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DEFENSORIA
PÚBLICA

Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

No indicador, Medidas para Tutela de Interesses Coletivos as Ações Civis Públicas realizadas são de acordo
com a demanda da sociedade.
No Índice de Acordo, o défice de Defensores Públicos é primordial para o atingimento da meta.
Cabe ressaltar que esta Defensoria Pública do Distrito Federal já tomou as devidas providências no sentido da
realização de concurso público para o cargo de Defensor Público, viabilizando assim, o aumento do número de defensores e,
por conseguinte, aumento de atendimentos e possíveis acordos. Sobreleva destacar que desde setembro de 2014, foram
nomeados apenas 6 (seis) Defensores Públicos de Segunda Categoria.
O Índice de Judicialização fundamenta-se no número de processos autuados, considerando às seguintes
variáveis: ação civil pública, apelação, contestações, iniciais exame, iniciais medicamentos, iniciais propostas, iniciais
tratamentos, iniciais UTI, proposituras, recursos extraordinários, recursos e réplica. A meta prevista é de 18% sobre o total de
atendimento, nesse caso, a meta fora ultrapassada, com um percentual de 21,25%, o que se torna bom, mas um reflexo dos
acordos realizados no ano de 2015.
No índice de Atendimentos Prestados foram realizados 437.618 atendimentos no âmbito da DPDF. Com uma
meta prevista em 430.000 para o ano de 2015.
Audiências realizadas com a presença do Defensor a meta estabelecida para 2015 é de 60% sobre o
número de atendimentos, foi plenamente superada com 76,39%.
Nos Projetos Institucionais e Sociais Desenvolvidos pode-se citar:
1). Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência.
2). Atenção à População de Rua – Defensoria Pública Promove Resgate da Cidadania.
3). Paternidade Responsável – Campanha pelo Reconhecimento Voluntário de Paternidade.
4). Projeto Conhecer Direito (EASJUR).
5). Projeto Conhecer Direito nas Escolas (EASJUR).
6). Projeto Conhecer Direito Acessível (EASJUR).
7). EAPI – Curso de Excelência no Atendimento à População Idosa.
8). Projeto 100% Cidadão – Mutirões de Atendimentos com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade
civil.
9). Grupo de Apoio às Vítimas de Racismo.
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10). Projeto de Mediação.
11). Programa de Mutirões Carcerário.
12). Defensor na Comunidade – Defensoria Itinerante.
Entre outras: Atendimentos em parceria com o GDF, Câmara Legislativa, com Rotary Internacional, com a RIDE
e AERONÁUTICA, com isso, a meta estabelecida para 2015 que é 9 projetos institucionais foi plenamente atingida e superada
em 75%.
Na Atuação Extrajudicial, a meta estabelecida para 2015 é de 1.021, sendo realizadas 1.010 atuações,
atingindo 98,92% da meta.
No que se refere ao Índice de Satisfação do Usuário, no ano de 2015, o Departamento de TI, ainda, não
conseguiu desenvolveu um sistema informatizado para tanto. Contudo, a Ouvidoria realizou algumas aferições por meios
manuais, com formulários de pesquisas atingindo pessoalmente o usuário nos Núcleos de Atendimentos da DPDF.
Com um universo de 150 entrevistados, sendo que a grande maioria deu uma nota baixa e quanto do ato da
entrevista verificava-se o motivo da nota, identificou-se que essa nota fora dado por falta de conhecimento da carta de serviços
da DPDF onde procura-los.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

3393 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA
PÚBLICA
TOTAL DO PROGRAMA 6220

500.000

500.000

500.000

323.655

500.000

500.000

500.000

323.655

500.000

500.000

500.000

323.655

Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADO EMPENHADO LIQUIDADO

8387 - REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO
FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6222

210.150

210.150

210.150

186.924

210.150

210.150

210.150

186.924

210.150

210.150

210.150

186.924

Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO
3864 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DEFENSORIA PÚBLICA DISTRITO FEDERAL
9623 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DEFENSORIA PÚBLICADISTRITO FEDERAL
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2626 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0079 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICADISTRITO FEDERAL
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8711 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEFENSORIA PÚBLICADISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9549 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DEFENSORIA
PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
1.865.403

1.415.402

1.415.402

1.299.800

500.000

0

0

0

1.365.403

1.415.402

1.415.402

1.299.800

950.275

741.011

741.011

741.011

950.275

741.011

741.011

741.011

338.850

156.329

156.329

156.329

156.329

156.329

338.850

156.329

109.199.749

147.844.942

145.805.493 145.805.493

109.199.749

147.844.942

145.805.493 145.805.493

1.489.542

3.708.098

3.707.855

3.704.359

1.489.542

3.708.098

3.707.855

3.704.359

6.100.163

4.933.176
4.926.036
4.567.639
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AÇÃO/SUBTÍTULO
9632 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISDEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6009

Relatório Anual de Atividades 2015 – Defensoria Pública do DF
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
6.100.163

4.933.176

119.943.982

158.798.957

4.926.036

4.567.639

156.752.125 156.274.630

Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

Em 2011, como símbolo da autonomia administrativa alcançada pela Lei Complementar nº 828/2010, por ato do
seu Defensor-Geral, a Defensoria concedeu aposentadoria a servidores auxiliares lotados na DPDF e os Procuradores de
Assistência Judiciária, o que vem a reforçar a ausência de vinculação ou subordinação da DPDF a qualquer Secretaria de
Estado, circunstância esta existente até o ano de 2010.
A contratação de estagiários remunerados para a área jurídica, a nomeação de assessores e a adesão de
colaboradores de outros órgãos contribuíram para a melhor fluidez do trabalho desenvolvido pela DPDF, corroborando assim,
para ratificar a autonomia da defensoria.
Importante destacar que, atualmente, os estagiários remunerados para a área jurídica são contratados via
processo seletivo público mediante aplicação de prova objetiva pelo CIEE. Quanto aos estagiários não remunerados e
colaboradores, estes também, são selecionados via processo seletivo consistente na aplicação de provas objetivas.
A DPDF realiza suas próprias licitações e celebra seus contratos em decorrência de sua autonomia
Administrativa.
Nesse sentido, cabe informar que os concursos públicos realizados pela DPDF também são totalmente
administrados por ela, não necessitando de qualquer delegação do poder executivo.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma da lei.
Justamente por ser considerada sua função essencial à Justiça, a Constituição também lhe assegura autonomia
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias. Tem como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Tem como principais objetivos a busca da primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das
desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a
garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Suas atividades se desenvolvem para prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos
os graus; promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de
interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos;
promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico; prestar atendimento
interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições; exercer,
mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em
processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinários ou extraordinários, utilizando
todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses; representar aos sistemas
internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos; promover ação civil pública e todas as
espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o
resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; exercer a defesa dos direitos e interesses
individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor; impetrar habeas corpus, mandado de
injunção, habeas data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de
seus órgãos de execução; promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus
direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações
capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de
outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; acompanhar inquérito policial, inclusive com a
comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; patrocinar ação
penal privada e a subsidiária da pública; exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; atuar nos estabelecimentos
policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o
exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de
tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o
atendimento interdisciplinar das vítimas; atuar nos Juizados Especiais; participar, quando tiver assento, dos conselhos federais,
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estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública; convocar audiências públicas para discutir
matérias relacionadas às suas funções institucionais.
Ainda nesse sentido, até outubro de 2014, como forma de pacificação social a DPDF realizou projetos, ações,
como:
1 - Atendimento Itinerante em processo contínuo, atendendo grande parcela da população do Distrito Federal,
que nem sempre pode se deslocar aos fóruns, para ter contato com a Defensoria Pública, ou mesmo nas comunidades que não
têm fóruns. O Atendimento Itinerante atendeu, em 2015, 393 pessoas da seguinte forma: 295 atendimentos, no Programa “o
Defensor na Comunidade” em sua unidade móvel e, algumas vezes em conjunto com entidades governamentais, no Centro de
Detenção Provisória, do Complexo Penitenciário da Papuda – CDP foram atendidos 98 detentos, visando à integração dos
presos. Cabe ressaltar que a Coordenação Itinerante, responsável pelo Programa de Atendimento Itinerante e Defensor na
Comunidade, teve suas ações prejudicadas nos meses de julho à Dezembro deste ano, por motivo de substituições em
ausências de defensores em outra unidade da DPDF.
2 - O Departamento de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do DF (DAP) tem o objetivo de
aprimorar o atendimento destinado à garantia dos direitos da população em situação de vulnerabilidade social, assim como
promover a qualidade do serviço por meio do atendimento técnico, formado por equipe multidisciplinar que prestam assistência
integral à população assistida dos Núcleos de Assistência Jurídica da DPDF. Nesse sentido desenvolveu projetos como:
2.1 - Atendimento aos Usuários de Saúde Mental. Este serviço atende os casos em que houver indicação de
internação involuntária ou compulsória indicada em relatório médico ou relatório psicossocial, em que o assistido estiver em
situação de rua; em que o assistido estiver com grave comprometimento de sua saúde física e/ou mental, e que por algum
motivo teve dificuldade de atendimento na rede pública.
2.2 - Atendimento Integral à População em Situação de Rua – POP RUA. O Departamento de Atividade
Psicossocial (DAP), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (SEDEST) e
o Movimento Nacional de População de Rua (MNPR) realizam o projeto “Atenção à População em Situação de Rua”. Este
projeto presta assistência jurídica, psicológica e social a essa população, com o intuito de garantir a possibilidade de um padrão
de vida digno, redução da pobreza e das desigualdades sociais. Um dos objetivos é de resgatar a cidadania tendo acesso à
documentação civil básica. Para tanto, foi firmado acordo de cooperação com a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF que
objetiva a união de esforços para a expedição de 3ª via de carteira de identidade civil à população em situação de rua, sendo
repassados pela DPDF os recursos financeiros necessários para às despesas de expedição da 3ª via da carteira de identidade
civil.
2.3 - Paternidade Responsável: programa pelo qual são realizados exames de DNA, para reconhecimento da
paternidade.
2.4 – Jovens em Harmonia com a vida: o Projeto “Jovens em Harmonia com a Vida” trata de um acordo de
Cooperação Técnica e Operacional entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a Secretaria do Estado da Criança
(SECRIANÇA) firmado em 03 de junho de 2013, com o objetivo de somar esforços para o resgate do laço social dos
socioeducandos por meio do estágio remunerado aos adolescentes em cumprimento de medida de Liberdade Assistida (LA),
bem como propiciar espaço para cumprimento da determinação de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).
2.5 – Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência: tem o objetivo de oferecer apoio psicossocial e
jurídico às mulheres vítimas de violência no decorrer do processo judicial.
2.6 – Grupo de Igualdade Racial: No dia 13 de junho de 2013 foi firmado entre a Secretaria Especial da
Promoção da Igualdade Racial do Governo do Distrito Federal (SEPIR/DF) e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) o
Termo de Cooperação Técnica visando implementar o funcionamento do Disque Racismo no DF, com objetivo de promover a
igualdade racial a população negra, cigana, indígena e etnias historicamente excluídas, a efetivação da igualdade de
oportunidades, a defesa dos direitos étnico-raciais individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica. Como uma estratégia para a consecução desses objetivos, em março de 2013 foi lançado o
Disque Racismo, através do qual são feitas denúncias, reclamações e pedidos de informação às pessoas vítimas de
discriminação étnico-racial.
2.7 – Projeto Mediação: fomentar a realização de resoluções de conflito considerando a individualidade do
cidadão, com sua participação ativa, sem imposição. As sessões de mediação são realizadas de forma itinerante nos Núcleos
de Assistência Jurídica, em local adequado e por mediadores capacitados.
3 - Projeto Conhecer Direito é uma iniciativa social que difunde gratuitamente o conhecimento jurídico básico
para alunos do 3º ano de ensino médio da rede pública de ensino do DF. O curso tem por objetivo proporcionar aos estudantes
a oportunidade de conhecer e discutir temas relacionados à justiça e aos valores de cidadania. Em 2015 beneficiou 220 alunos
com o Projeto Conhecer Direito.
4 - Projeto 100% cidadão, o qual prevê a realização de atividades destinadas a incrementar o diálogo com a
sociedade civil organizada, tendo o intuito de trabalhar na transformação social de comunidades carentes do DF por meio da
prática de etapas estratégicas voltadas para a construção de efetivas políticas públicas. Dentre elas citamos a atividades in
loco:
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4.1 – São Sebastião, realizada em 28 de março, na Escola Classe 303, das 9h as 17h, teve como parceiros:
Senac, Procon, CBPM, PMDF, Grupo de Apoio aos Portadores de Hepatite C - Candangos do C, SEDEST, Conselho Tutelar,
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência de Direitos Humanos – CRDH e Administração
Regional de São Sebastião.
4.2 – Rodoviária do Plano Piloto, realizada em 9 de janeiro, como 1ª Ação de 2015, e 18/5/2015, em
comemoração ao Dia do Defensor Público, as duas aconteceram na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, ao lado
do Conjunto Nacional Brasília (CNB). Nos eventos, os transeuntes tiveram a oportunidade de realizar consultas processuais,
aconselhamentos jurídicos, orientações processuais sobre alimentos, divórcios, reconhecimentos de paternidade, execução de
alimentos e outros.
4.3 – Sol Nascente, realizada em 7 de fevereiro, em parceria com instituições, tais como: Senac, Procon,
CBPM, PMDF, Grupo de Apoio aos Portadores de Hepatite C - Candangos do C, SEDEST, Conselho Tutelar, Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência de Direitos Humanos – CRDH e Administração Regional de
Ceilândia, onde os defensores públicos fizeram atendimento à população carente nas dependências da Escola Classe nº 66,
trecho III, do Sol Nascente, em Ceilândia/DF das 9h às 17h.
4.4 – Luziania/GO - A Defensoria Pública do DF realizou no dia 27/06 a Ação Social e Jurídica juntamente com
Líderes da Comunidade de Luziania/GO, atendendo necessidades da população. Ações previstas no RIDE.
4.5 – Núcleo Rural Casa Grande - A Defensoria Pública do DF realizou no dia 03/10 a Ação Social e Jurídica
juntamente com Líderes da Comunidade do Núcleo Rural Casa Grande, atendendo necessidades da população.
5 – Mutirões Sociais, o qual prevê a realização de ações em lugares específicos ou comemorações específicas
destinadas a incrementar o diálogo com a sociedade civil organizada, tendo o intuito de trabalhar na transformação social de
cidadãos hiposuficientes por meio da prática de etapas estratégicas voltadas para a construção de efetivas políticas públicas.
Dentre elas citamos a atividades:
5.1 – Mutirão Social e Jurídico da Mulher, em 6 de março, na Rodoviária do Plano Piloto em comemoração a
Semana da Mulher na DPDF.
5.2 – Mutirão Social e Jurídico da Cidadania, em 12 e 13 de setembro, em parceria com o Ministério da
Aeronáutica e SEJUS, os defensores públicos fizeram atendimento à população carente nas dependências da Escola Classe nº
66, trecho III, do Sol Nascente, em Ceilândia/DF das 9h às 17h, os dois dias. Essa ação social contou com vários parceiros e
colaboradores.
5.3 – Mutirão Social e Jurídico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizado em 18 e 19 de agosto,
evento teve como principal objetivo estimular o Programa Paternidade Responsável, em comemoração ao mês dos Pais.
Nome Da Ação
1ª Ação Jurídica Rodoviária
100% Cidadão Sol Nascente
Multirão da Mulher
100% Cidadão São Sebastião
Ação Jurídica Rodoviária - Dia Defensor
100% Cidadão Luziânia
Núcleo Rural Casa Grande
Multirão da Cidadania
Mutirão Câmara Legislativa

Ações Sociais E Jurídicas Da Dpdf 2015
Data
09/01/2015
07/02/2015
06/03/2015
28/03/2015
18/05/2015
27/06/2015
03/10/2015
12 e 13/9/2015
18 e 19/8/2015
TOTAL

Atendimento
93
283
997
271
176
17
15
305
131
2.288

6 – Outros projetos, ações, cursos da DPDF. Nesse sentido podemos mencionar:
6.1 - Escola da DPDF - EASJUR – Em 2015 a EASJUR teve 1.382 participantes em seus cursos
disponibilizados, tais como: Oficina de Feminicídio; Oficina de Planejamento Estratégico; Semana da Mulher; Curso de
Mediação e Conciliação Técnicas e Estratégias para melhoria do atendimento na DPDF; Seminário de Mediação Comunitária,
Excelência no Atendimento à Pessoa com Deficiência; Semana da Defensoria Pública do Distrito Federal; Curso de Inovações
do Código de Processo Civil e Outros.
7 – Ouvidoria consiste em um canal de comunicação entre o cidadão e a DPDF atuando com ética,
imparcialidade, confiabilidade e autonomia à população carente. Por meio da Ouvidoria, a DPDF coloca à disposição de todos
os assistidos a possibilidade de reclamar, sugerir, elogiar ou denunciar algum procedimento ou ação da instituição. Nesse
sentido segue os seguintes dados.
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4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A execução é expressiva com a inclusão de ações voltadas para a atividade fim da DPDF, como por exemplo a
abertura de um Núcleo de Atendimento na CLDF e o aumento das realizações de exames de DNA que garante maior
assistência ao hipossuficiente; a Modernização do Sistema de Informação que possibilitou melhor estruturação para
desenvolver aprimoramento dos trabalhos aos assistidos; a atenção à população de rua com entrega de certidão de nascimento
e 3ª via de Identidade Civil entre outras.
Cabe ressaltar, que os pregões de 2015, foram voltados, como em 2014, em sua maioria para serviços.
Contudo, para assegurar bons resultados a DPDF identificou que para o atendimento das metas e dos
programas prioritários do Órgão deveria estar presente em todos os Fóruns do Distrito Federal, ação essa de difícil
cumprimento, pois a DPDF não possui prédios próprios, necessitando de locações de espaços para as instalações dos NAJs ou
cessão de espaço. Nesse sentido em 2015 a DPDF inaugurou dois Núcleos de Assistência Jurídica, são eles: NAJ – Paranoá e
NAJ – Planaltina.
Para melhor atender a essa necessidade, em algumas Regiões Administrativas do Distrito Federal, nos Fóruns
construídos pelo TJDFT, a DPDF se faz presente ocupando salas, por meio de Termos Técnicos de Ocupação de Espaço
Gratuito.
É imperioso ressaltar que a DPDF possui uma Sede Administrativa, localizada em prédio alugado, localizada no
SCS, Quadra 04, Ed. Zarife, bem como, possui um terreno cedido para construção de sua Sede nas proximidades da Ponte JK
em Brasília, no Setor de Clubes Sul, porém, faltam recursos financeiros para a construção.
Outro ponto de estrangulamento da DPDF é a carência de mão de obra, tanto na área meio quanto na área fim,
como por exemplo, os Defensores Públicos e servidores da carreira de apoio, que não foram nomeados ainda.
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26.1. FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL– UO: 48.901
O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR,
instituído pela Lei n° 744, de 04/12/2007, publicada no DODF n° 231, de 05/12/2007, e regulamentada pelo Decreto n° 28.757,
de 06/02/2008, publicado no DODF nº 25, de 7/02/2008, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº
09.396.049/0001-80, e desenvolvido e coordenado pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, tem por finalidade
destinar recursos para programas e projetos relacionados à execução das finalidades institucionais deste órgão.
FORÇA DE TRABALHO
Obs.: O PROJUR utiliza como força de trabalho a mesma da Defensoria Pública do Distrito Federal (UO 48.101)
Atualmente, a instituição Defensoria Pública do Distrito Federal conta com 1.170 servidores (força de trabalho)
em atuação na Administração Geral, EASJUR e nos 28 diferentes Núcleos de Assistência Jurídica – NAJs em todo Distrito
Federal.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA
OBJETIVO GERAL: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da
pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando-se a solução extrajudicial dos litígios, visando
à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais
técnicas de composição e administração de conflitos, como forma de pacificação social (Nova redação, conforme
Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013).
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PROJUR
0001 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PROJUR--DISTRITO FEDERAL
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR
9629 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR-DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 6224

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

912.232

912.232

0

0

912.232
321.966

912.232
1.791.050

0
1.325.080

0
934.416

321.966
1.234.198

1.791.050
2.703.282

1.325.080
1.325.080

934.416
934.416

Objetivo Específico: 001 - Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em
defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando-se a solução
extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação,
conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos, como forma de pacificação
social. (Nova redação, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013).

Indicadores:
Denominação do Indicador
989

Medidas para tutela de
interesses coletivos

991 Índice de acordos

992 Índice de Judicialização

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

Apurado
em

Unidade

7

30/11/2010

%

2

30/11/2010

%

18

30/11/2010

2012
21
43

13

2

12

Desejado

0,08

6

7

8

Alcançado

2,7

2,16

1,64

1

Desejado

0,18

18

18

18

0,17

17,25

18,43

21,25

Anual

Anual

Alcançado
Desejado

993 Atendimentos prestados

Pessoa

241.704

30/11/2010

Desejado Em
2013
2014
12
13

Periodicidade
Resultado
de Apuração
Desejado
Anual
Alcançado

Anual

2015
14

355.305 385.000 420.000 430.000

Fonte da
Informação
PROJUR

PROJUR

PROJUR

PROJUR

Alcançado 432.348 417.127 423.834 437.618
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Denominação do Indicador

Unidade de Índice Mais
Medida
Recente

Índice de audiências
realizadas com a
994
presença do Defensor
Público
Obs.: Atualizados em 31/12/2015.

%

14,5

Apurado
em
30/11/2010

Periodicidade
Resultado
de Apuração
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Desejado Em
Fonte da
Informação
2012
2013
2014
2015

Desejado

0,8

40

50

60

Alcançado

0,8

43,18

50,62

76,39

PROJUR

Anual

Quadro demonstrativo de evolução – Atendimentos realizados na DPDF.
2012
432.352

2013
417.127

2014
423.834

2015
437.618

EVOLUÇÃO ATENDIMENTO DPDF

437.618
2015
423.834
2014
417.127
2013
432.352
2012

1.1. Atendimentos Prestados: em 2015, foram realizados 437.618 atendimentos no âmbito da DPDF. A meta
prevista de 430.000 foi atingida e superada.
A DPDF tem como principais objetivos a busca da primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das
desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a
garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Suas atividades se desenvolvem para prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos
os graus; promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de
interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos;
promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico; prestar atendimento
interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores da Carreira de Apoio á Assistencia Juridica para o exercício de suas
atribuições; exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas
naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinários ou
extraordinários, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses; representar
aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos; promover ação civil pública e
todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos
quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; exercer a defesa dos direitos e interesses
individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor; impetrar habeas corpus, mandado de
injunção, habeas data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de
seus órgãos de execução; promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus
direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações
capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de
outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; acompanhar inquérito policial, inclusive com a
comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; patrocinar ação
penal privada e a subsidiária da pública; exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; atuar nos estabelecimentos
policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o
exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de
tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o
atendimento interdisciplinar das vítimas; atuar nos Juizados Especiais; participar, quando tiver assento, dos conselhos federais,
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estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública; convocar audiências públicas para discutir
matérias relacionadas às suas funções institucionais.
Ainda nesse sentido, em 2015, como forma de pacificação social a DPDF continuou realizando projetos, ações,
como:
1.1.1 - Atendimento Itinerante em processo contínuo, atendendo grande parcela da população do Distrito
Federal, que nem sempre pode se deslocar aos fóruns, para ter contato com a Defensoria Pública, ou mesmo nas comunidades
que não têm fóruns. Com atendimento em 2015 de 393 pessoas da seguinte forma: 295 atendimentos, no Programa o Defensor
na Comunidade em sua unidade móvel e, algumas vezes em conjunto com entidades governamentais, Centro de Detenção
Provisória, do Complexo Penitenciário da Papuda – CDP foram atendidos 98 detentos.
1.1.2 - Projeto 100% cidadão: O Defensor Público Geral promove periodicamente o Projeto 100% Cidadão, o
qual prevê a realização de atividades destinadas a incrementar o diálogo com a sociedade civil organizada, tendo o intuito de
trabalhar na transformação social de comunidades carentes do DF por meio da prática de etapas estratégicas voltadas para a
construção de efetivas políticas públicas.
1.1.3 – Outros projetos da DPDF
Mutirões Sociais, o qual prevê a realização de ações em lugares específicos ou comemorações específicas
destinadas a incrementar o diálogo com a sociedade civil organizada, tendo o intuito de trabalhar na transformação social de
cidadãos hiposuficientes por meio da prática de etapas estratégicas voltadas para a construção de efetivas políticas públicas.
Dentre elas citamos as atividades:
1.1.3.1 – Mutirão Social e Jurídico da Mulher, em 6 de março, na Rodoviária do Plano Piloto em
comemoração a Semana da Mulher na DPDF.
1.1.3.2 – Mutirão Social e Jurídico da Cidadania, em 12 e 13 de setembro, em parceria com o Ministério da
Aeronáutica e SEJUS, os defensores públicos fizeram atendimento à população carente nas dependências da Escola Classe nº
66, trecho III, do Sol Nascente, em Ceilândia/DF das 9h às 17h, os dois dias. Essa ação social contou com vários parceiros e
colaboradores.
1.1.3.3 – Mutirão Social e Jurídico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizado em 18 e 19 de
agosto, evento teve como principal objetivo estimular o Programa Paternidade Responsável, em comemoração ao mês dos
Pais.
1.1.3.4 - Luziania/GO - A Defensoria Pública do DF realizou no dia 27/06 a Ação Social e Jurídica juntamente
com Líderes da Comunidade de Luziania/GO, atendendo necessidades da população. Ações previstas no RIDE.
1.1.3.5 Núcleo Rural Casa Grande - A Defensoria Pública do DF realizou no dia 03/10 a Ação Social e Jurídica
juntamente com Líderes da Comunidade do Núcleo Rural Casa Grande, atendendo necessidades da população.
Ações Sociais e Jurídicas da DPDF 2015
Nome Da Ação

Data

Atendimento

1ª AÇÃO JURÍDICA RODOVIÁRIA

09/01/2015

93

100% CIDADÃO SOL NASCENTE

07/02/2015

283

MULTIRÃO DA MULHER

06/03/2015

997

100% CIDADÃO SÃO SEBASTIÃO

28/03/2015

271

AÇÃO JURÍDICA RODOVIÁRIA - DIA DEFENSOR

18/05/2015

176

100% CIDADÃO LUZIANIA

27/06/2015

17

NÚCLEO RURAL CASA GRANDE

03/10/2015

15

MULTIRÃO DA CIDADANIA

12 e 13/9/2015

305

MUTIRÃO CAMARA LEGISLATIVA

18 e 19/8/2015
TOTAL

131
2.288

1.1.4 - Departamento de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do DF (DAP) tem o objetivo de
aprimorar o atendimento destinado à garantia dos direitos da população em situação de vulnerabilidade social, assim como
promover a qualidade do serviço por meio do atendimento técnico, formado por equipe multidisciplinar que prestam assistência
integral à população assistida dos Núcleos de Assistência Jurídica da DPDF.
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1.2. Ouvidoria
Consiste em um canal de comunicação entre o cidadão e a DPDF atuando com ética, imparcialidade,
confiabilidade e autonomia à população carente. Por meio da Ouvidoria, a DPDF coloca à disposição de todos os assistidos a
possibilidade de reclamar, sugerir, elogiar ou denunciar algum procedimento ou ação da instituição.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR tem por
finalidade destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais, em especial
dos seguintes objetivos: aparelhamento das instalações da DPDF; aquisição de bens e serviços; qualificação profissional dos
seus integrantes; realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da assistência judiciária.
Cabe esclarecer, que no final do ano, com os vários cancelamentos orçamentários, a DPDF utilizou o fundo para
seu aparelhamento e para pagamentos de contratos nas fontes 160 e 300.

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A arrecadação realizada por meio do PROJUR foi profundamente expressiva em comparação ao exercício
anterior.
Com isso, a DPDF aumentou o atendimento à população hipossuficiente do Distrito Federal, realizou mais ações
sociais e jurídicas nas comunicades carentes e garantiu os direitos da população em situação de vulnerabilidade social no
Distrito Federal.
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27. SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
DO DISTRITO FEDERAL– UO: 51.101.
A Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude do Distrito Federal - SECRIANÇADF, atual responsável pelo Sistema Socioeducativo, Conselhos Tutelares e Políticas para Crianças e Adolescentes. Foi criada
pelo Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011.
Conforme Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015 que fixou a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo
do Distrito Federal, a Secretaria tem competência e atuação nas seguintes áreas:
I – articulação, no âmbito distrital, dos programas e projetos destinados à proteção, defesa e promoção da
criança, do adolescente e da juventude;
II – elaboração de políticas públicas para as crianças, adolescentes e jovens;
III – inserção do jovem no mercado de trabalho.
IV – conselhos tutelares;
V – proteção da criança e do adolescente;
VI – recuperação socioeducativa.
Vinculam-se à Secretaria o Conselho da Juventude; o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e os
Conselhos Tutelares.
Cabe ainda à Secretaria a gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA/DF.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores

Atividade-Fim
Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

93

142

1353

1626

-

187

-

268

10

-

05

07

22

-

-

-

01

01

01

-

-

-

01

-

-

-

-

0

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Efetivos (Quadro do GDF)

38

Comissionados (Sem vínculo efetivo)

81

Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal
Estagiários

Outros

Terceirizados (FUNAP)

-

-

-

-

0

Conselheiros Tutelares

-

-

-

174

174

-

09

-

406

415

Subtotal (Força de Trabalho)

Contratos Temporários

130

102

334

1.941

2.507

(-) Cedidos para outros órgãos

-

-

-

-

41

130

102

334

1.941

2.466

Total Geral

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA
RESPONSABILIDADE DA UO

TEMÁTICO

COM

OBJETIVO

ESPECÍFICO

SOB-

PROGRAMA TEMÁTICO: 6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA
ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE
OBJETIVO GERAL: Promover o desenvolvimento integral da infância, adolescência e juventude, atendendo as
demandas de proteção e defesa dos seus direitos.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2523 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA
DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
1754 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO
ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
100.000

8.000

8.000

8.000

100.000

8.000

8.000

8.000

6.102.164

828.669

812.660

812.660
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO
ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO DF SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
3.402.164
828.669
812.660
812.660
0002 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO
ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CENTRO DE REFERÊNCIA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLECENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
2.700.000
0
0
0
1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO
10.000.000
1.996.262
1.061.683
1.058.366
0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO
FEDERAL
10.000.000
1.996.262
1.061.683
1.058.366
2205 - COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E
ADOLESCENTE
60.000
0
0
0
2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI
800.000
0
0
0
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3.146.197
2.886.197
1.675.000
1.675.000
0001 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA
DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
2.486.197
2.886.197
1.675.000
1.675.000
0002 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES-COMITÊ DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE PARA GRANDES EVENTOS - SECRETARIA DE
ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
10.000
0
0
0
1955 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES-VIRA VIDA-DISTRITO FEDERAL
150.000
0
0
0
3865 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VIRA VIDA
500.000
0
0
0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
50.000
168
168
168
0024 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- PLANO PILOTO
50.000
168
168
168
2766 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA
400.000
0
0
0
2767 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
TUTELARES
5.550.000
11.415.370 10.946.234
7.689.727
9722 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
TUTELARES--DISTRITO FEDERAL
5.550.000
11.415.370 10.946.234
7.689.727
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM
0
1.045.000
1.045.000
985.000
9728 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE
POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO
FEDERAL
0
60.000
60.000
60.000
9730 –ASSISTÊNCIA AO JOVEM-ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA
DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL (EPE)
0
985.000
985.000
925.000
3233 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE
0
0
0
0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
300.000
68.000
68.000
55.945
0103 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE
POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO
FEDERAL
100.000
68.000
68.000
55.945
3336 - APOIO À REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS
TUTELARES E REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF
200.000
0
0
0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
50.000
0
0
0
3874 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE
SEMILIBERDADE E DE MEIO ABERTO
1.500.000
0
0
0
4072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA
JUVENTUDE
0
7.790
7.790
7.790
0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA
JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
0
7.790
7.790
7.790
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

10.000

0

0

0
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AÇÃO/SUBTÍTULO
4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO
FEDERAL
4223 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE
5001 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR
5004 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
0001 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-DISTRITO FEDERAL
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL - FDCA
TOTAL DO PROGRAMA 6223

Relatório Anual de Atividades 2015 – SECRIANÇA
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
7.500.000

25.941.332

22.342.261

21.529.256

7.500.000

25.941.332

22.342.261

21.529.256

400.000

0

0

0

1.227.273

0

0

0

10.820.000

221.311

221.133

221.133

10.820.000

221.311

221.133

221.133

42.283.130

3.967.642

3.967.642

3.581.543

48.015.634

44.418.098

38.187.928

34.043.045

Objetivo Específico: 001 -Implantar e garantir o funcionamento do Programa de Desenvolvimento Integral da
Criança e do Adolescente - PDICA, assegurando à faixa populacional no ciclo de vida marcado pelo crescimento
físico e desenvolvimento neuropsicomotor as condições indispensáveis à realização plena do processo de
diferenciação das originalidades humanas potenciais.

Indicadores:
Unidade Índice
Desejado Em
Apurado Periodicidade
Fonte da
de
Mais
Resultado
em
da Apuração
2012 2013 2014 2015 Informação
Medida Recente
Desejado 10 30 60 100 Sec Política
Crianças e adolescentes atendidos no PDICA em
Crianças,
Alcançado
relação ao total de crianças e adolescentes
%
Anual
Adol e Juv
0
0
0
0
existentes no DF
do DF
Desejado 10 30 60 100 Sec Política
Gestantes atendidas no PDICA em relação ao
Crianças,
Alcançado
%
Anual
Adol e Juv
total de gestantes existentes no DF
0
0
0
0
do DF
Desejado
3
10 15 20 Sec Política
Nº de ações de promoções de direitos infantoCrianças,
Alcançado
Unidade
Anual
juvenis – Cursos, Seminários e Pesquisas
4
14 13 109 Adol e Juv
do DF
% crianças e adolescentes vítimas de violência
Desejado 85 85 85 85
atendidas permeada pela satisfação no
Alcançado
SUBSPC
%
Anual
atendimento sobre total de atendimentos
0
0
0
0
realizados no Centro
Denominação do Indicador

858

859

1231

1232

Justificativa
858 – Meta não alcançada por não se aplicar às novas diretrizes da gestão. Após a reavaliação do Programa de
Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente - PDICA, o estudo diagnóstico mostrou-se desfavorável quanto à
viabilidade orçamentária e financeira deste projeto para o Estado.
859 – Meta não alcançada por não se aplicar às novas diretrizes da gestão. Após a reavaliação do Programa de
Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente - PDICA, o estudo diagnóstico mostrou-se desfavorável quanto à
viabilidade orçamentária e financeira deste projeto para o Estado.
1231 – Meta superada com êxito, considerando que cursos, seminários e pesquisas, na linha estratégica de
Política de Promoção de Direitos de Crianças e Adolescentes, perfizeram o total de 109 (cento e nove) eventos e/ou ações de
mobilização e sensibilização voltadas ao combate das Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes no DF.
1232 – Centro ainda não implantado. O prédio sede está em processo de reforma, iniciada em novembro de
2015. A capacitação dos servidores será realizada em março de 2016 e o início do funcionamento das atividades de
atendimento ao público estão previstas para maio de 2016.
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Objetivos
A partir da reestruturação da Secretaria De Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do
Distrito Federal - Secriança em 2012, esta pasta assumiu, como objetivo maior, a articulação de políticas públicas e
procedimentos que possam assegurar a proteção integral às crianças e aos adolescentes do Distrito Federal.
Neste sentido, conforme já foram esclarecidas na avaliação do PPA nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, as
linhas gerais do PDICA no que concerne à proteção integral às crianças e adolescentes manteve-se inalterada. Nesta direção, a
partir do novo desenho, buscou-se fortalecer cada vez mais as ações e estratégias voltadas à articulação de políticas públicas;
à elaboração de planos intersetoriais; à realização de ações de mobilização da sociedade e de difusão dos direitos de crianças
e adolescentes. Consequentemente, foram realizadas parcerias com diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, do
Governo Federal e com organizações internacionais e da sociedade civil local, além da participação em diversos comitês,
fóruns e eventos intersetoriais, visando contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas na área da
infância e adolescência.
A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude está alinhada com a Política
Nacional de Direitos Humanos que tem como princípios norteadores o reconhecimento de que crianças e adolescentes são
sujeitos de direitos e que esses direitos são universais, com equidade e justiça social.
Suas ações seguem as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Plano Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes fundamentadas na universalidade e indivisibilidade dos direitos, na intersetorialidade e
atuação em rede, na corresponsabilidade dos diferentes níveis de governo, na participação e controle social.
Dessa forma, seu objetivo estratégico principal é a construção e consolidação de uma Política que promova a
garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, respeitando as
condições de pessoas com deficiência, as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa,
geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política.
Esta proposta se define como um projeto de ações contínuas e permanentes que pretende reunir gestores
públicos, servidores do Distrito Federal e da União, pesquisadores, estudantes, profissionais e ativistas sociais representando
grupos e núcleos de estudos de universidades públicas e privadas, e de organizações governamentais, não-governamentais e
comunitárias sem fins lucrativos.
A natureza e designação desta iniciativa traduzem tal missão e a noção de trabalho inter/transdisciplinar
envolvendo vários olhares, lugares e saberes, voltadas para a reflexão e práticas concretas. Os estudos e intervenções no
campo das políticas públicas, de caráter social e político, terão como centralidade as questões e problemas emergentes,
compreendidos como situações de vulnerabilidade, dificultadoras do pleno exercício da cidadania e da inclusão social, que se
potencializam na medida em que crianças e adolescentes encontram-se em situações em que seus direitos estão ameaçados
ou já foram violados.
No que diz respeito aos aspectos legais, esta proposta de programa se alinha com os pressupostos normativos
internacionais, como a Convenção dos Direitos da Criança, o Plano de Educação de Dacar 2000/2015, os Objetivos do Milênio,
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e nacionais, como Plano Nacional de Enfrentamento da Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Saúde, Plano Nacional de Assistência
Social, Plano Nacional de Cultura, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária, Plano Nacional pela Primeira Infância e o Plano Distrital pela Primeira Infância, dentre
outros.
Realizações
Campanhas e Mobilização contra Violações de Direitos - Objetivo: Sensibilizar a sociedade e articular as
entidades de Poder Público e da Sociedade Civil sobre o enfrentamento às violações de direitos, tais como: trabalho infantil;
abuso e exploração sexual; letalidade juvenil; prevenção ao racismo na infância e adolescência; prevenção de acidentes; dentre
outras. Trata-se de uma iniciativa contínua, com calendário definido e ampliado anualmente:
• Realização da Campanha do Carnaval 2015 ‘Não Desvie o Olhar – Proteja Nossas Crianças e
Adolescentes da Violência’, parceria realizada entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
Secriança e Conselhos Tutelares; Para a Campanha do Carnaval a Secriança realizou parceria com os Conselhos Tutelares,
que realizaram atividades nas regiões administrativas durante as festividades, sendo: Águas Claras, Brasília Sul,
Candangolândia, Ceilândia Norte, Ceilândia IV, Ceilândia III, Ceilândia Sul, Cruzeiro, Taguatinga Sul, Varjão, Fercal, Guará,
Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Park Way, Vicente Pires, Paranoá, Planaltina II, Riacho
Fundo I, Samambaia Sul, SIA, São Sebastião, Sobradinho I, Santa Maria Sul, Sudoeste/Octogonal e Sobradinho II. Totalizando
29 eventos e/ou ações no Distrito Federal.
• Dia Internacional da Mulher (mar-2015), realizado na unidade de internação de Santa Maria. Para
comemorar o mês da mulher foi ofertado para as 27 adolescentes (com idade entre 14 e 21 anos) uma oficina com a ONG
internacional PLAN. A oficina foi realizada nos dias 25 (quinta-feira) e 26 (sexta-feira) de março e teve como objetivo a
abordagem das questões de gênero, direitos das mulheres. Discutiram-se os desafios das mulheres na sociedade, quanto a
oportunidades, saúde, educação, igualdade e atenção.
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• Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio
(mai-2015), para a realização da Campanha do – 18 de Maio a Secriança colaborou com o Comitê Nacional de Enfretamento a
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Foram produzidos e distribuídos pela Secriança materiais da Campanha
objetivando estruturar uma Campanha participativa junto aos Conselhos Tutelares, contando ainda com a parceria da Sec. da
Educação, SEDHS, Metrô e Sociedade Civil. O evento Central ocorreu no Parque da Cidade, no dia 18/05, com uma
mobilização social coordenada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes,
chamado “Show pela Vida Contra a Violência”. Este evento contou com a participação da Secriança, SEDHS, Conselho
Tutelar, SDH/PR, Caesb, Carreta da ‘Caravana Siga Bem Caminhoneiro’, DENATRAN, DETRAN e Sec. De Educação. Outra
ação que envolveu a participação da Secriança no mês de maio foi a organização da “Oficina de Pactuação e Revisão
do Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes” no Distrito Federal (22 de
maio de 2015), sob organização do CEDECA/RJ. Participaram do Seminário Conselhos Tutelares, entidades de governo e
sociedade civil. Totalizando 32 eventos e/ou ações no Distrito Federal.
• O Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil – 12 de junho, contou com a realização da
Campanha pela Secriança em parceria com o Fórum Nacional PETI; foram estabelecidos os procedimentos para efetivar as
ações que contaram com a distribuição de materiais fornecidos pelo FNPETI, sendo destinados aos parceiros da Secriança. A
Secriança contou com o apoio dos Conselhos Tutelares, Sec. de Educação, SDHS, Sec. de Saúde, Sec. de Esporte (Centros
Olímpicos da Ceilândia), Metrô, DFTRANS (Empresa de ônibus URBI), Sociedade Civil, Sec. Justiça e BRB. Durante o Mês de
Junho no dia 12/06 a Secriança apoiou a participação na Audiência Pública às 10h na Câmara Legislativa chamada pelo Fórum
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do DF em alusão ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil com o objetivo de
promover no espaço legislativo do DF o debate sobre duas políticas ligadas a pauta da erradicação do trabalho infantil no DF.
Como complementação as ações contra o trabalho infantil a Secriança participou da mobilização para o evento realizado no dia
27 de Junho (sábado), sendo uma Ação de Mobilização pela rede Social da estrutural com o tema: “Rua de Atividades Contra
o Trabalho Infantil”. Totalizando 36 eventos e/ou ações no Distrito Federal.
• Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente – 13 de julho (jul-2015), esta ação contou com a
participação da Secriança para a divulgação on line junto aos parceiros. O parceiro que aderiu a divulgação dos 25 anos do
ECA foi a CAESB com a seguinte frase: Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 25 Anos/SIM! TEMOS DIREITOS!/(Com
apoio da Caesb/Secriança). A Secriança elaborou a expressão para a Comemoração dos 25 anos do ECA sendo: “ SIM!
TEMOS DIREITOS.”Participação da Secriança no Lançamento do ECA ocorrido no dia 13 de Julho no TJDF.
• “Diálogos de Direitos Humanos: Primeira Infância” – reinício das atividades do Comitê Distrital pela
Primeira Infância a partir da nova composição dada pelo Exmo. Sr. Governador Rodrigo Rollemberg por meio do Decreto
36.509 de 22 de maio de 2015 e teve como proposta: qual a política distrital que queremos para a primeira infância? Contou
com a parceria da Casa Civil, Secretaria de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Secretaria de
Desenvolvimento Humano e Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Promotoria de Justiça
de Defesa da Infância e Juventude e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF).
• Comunicação e sensibilização com os materiais do Trabalho Infantil 12 de Junho na área externa da
PAPUDA em ação parceira com a SECRIANÇA e SSP.
• Dia da Criança (out-2015), participação dos eventos alusivos ao – 12 de outubro – pela Secriança, foram
realizados em parceria com as administrações regionais do DF as festas para comemoração do Dias das Crianças. Totalizando
07 (sete) eventos e/ou ações no Distrito Federal.
• Operacionalização de ações de sensibilização para as violações de direitos de crianças e adolescentes na
Região de Engenho das Lages – Gama – DF. Realização de atividades com crianças e adolescentes objetivando a coleta de
dados sobre a situação social vivenciada na região, com bases no Plano Distrital para Primeira Infância no DF. A ação foi
realizada no dia 03 de Outubro do corrente, das 9h às 13h, no Centro Educacional Fundamental Engenho das Lages, situado
no Km 30 da BR 060, região do Núcleo Rural Casa Grande – Gama – DF, com o objetivo de atingir a comunidade local, que
encontra dificuldades e carência de assistência social.
• Ação de sensibilização na área interna das Centrais de Abastecimento - CEASA/DF voltada para a
Erradicação do Trabalho Infantil.
Realização de curso de formação
A Secriança, em parceria com a Secretaria de Educação, por meio da Escola de Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação – EAPE realizou a terceira edição do curso de Formação Continuada em Prevenção à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, cujo objetivo é formar, de maneira contínua, os servidores da Secretaria da Educação,
Conselhos Escolares, servidores da Secretaria da Criança e Conselheiros Tutelares no que diz respeito à percepção e aos
devidos encaminhamentos à rede de proteção social e órgãos competentes acerca da violência sexual contra crianças e
adolescentes. Com carga-horária total de 60 horas/aula, a terceira edição do referido curso para o ano de 2015 capacitou 100
profissionais servidores da Secretaria de Estado da Educação (carreiras Magistério Público, Assistência à Educação), e
Conselhos Escolares; Conselheiros Tutelares; Profissionais da Sociedade Civil e servidores da Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.
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Plano de Erradicação do Trabalho Infantil no DF: Acompanhar e promover as ações para a Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil no Distrito Federal nas áreas de grande vulnerabilidade social, por meio de ações integradas e
intersetoriais com órgãos e governo e sociedade civil no âmbito da Política de Promoção de Direitos de Crianças e
Adolescentes.
Entregas e Prazos:
• Início das discussões para firmamento do Termo de Acordo de Cooperação entre Secriança e Secretaria de
Estado de Educação para disponibilização de transporte escolar para o translado de crianças da Escola Classe 01 da Estrutural
para entidade não-governamental LBV, objetivando a complementação em contra-turno das atividades sócio-pedagógicas para
o desenvolvimento do sujeito de direito e afastamento das situações vulneráveis.
• Participação: da Secriança no GT Lixão do Jóquei para elaborar e executar o Plano de Intervenção
visando o encerramento das atividades irregulares no Lixão do Jóquei. Reunião na Secriança que objetivam a Erradicação do
Trabalho Infantil no Lixão da Estrutural. Participação no Comitê Gestor para a Agenda Brasiliense do Emprego
e Trabalho Decente coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo – SETRAB.

Objetivo Específico: 002 - Garantir o funcionamento e a manutenção dos Conselhos Tutelares, do Conselho de
Direitos e do Sistema Socioeducativo, expandindo e adequando a infraestrutura necessária à dinâmica institucional,
bem como estabelecendo diretrizes e normas com vistas ao aprimoramento do atendimento às crianças, aos
adolescentes e as suas famílias.

Indicadores:
Denominação do Indicador
856

860

861

1233
1234

Adolescentes
atendidos
em
relação
aos
adolescentes
vinculados
às
medidas
socioeducativas.
Adolescentes atendidos em suas
necessidades
básicas
(alimentação, vestuário, higiene)
sobre adolescentes vinculados às
medidas de meio fechado
Número de Conselhos Tutelares
com sede própria sobre o número
de Conselhos Tutelares existentes.
Nº de Conselhos Equipados sobre
o nº de Conselhos Existentes
Denúncia de violação de direitos
encaminhados e/ou solucionadas
sobre total de denuncias de
violações de direitos recebidas nos
Conselhos Tutelares

Unidade Índice
de
Mais
Medida Recente

%

43

Apurado
em

-

Periodicidad
e
Resultado
de
Apuração
Desejado
Alcançado
Anual

2012

2013

2014

2015

50

70

90

100

52,53

75

82,71

96,5

50

70

90

100

57,35

82

82

96

Desejado
Alcançado

15

30

75

100

6

3

0

55

Desejado
Alcançado
Desejado
Alcançado

30
30,3
40

75
100
80

90
100
90

100
100
95

0

42

91

88

Desejado
Alcançado
%

-

-

Anual

%

-

-

Anual

%

27

-

Anual

%

5

-

Anual

Desejado Em
Fonte da
Informação

SUBSIS

SUBSIS

SUBPROTEC
A
SUBPROTEC
A
SUBPROTEC
A

Justificativas
856 - meta não alcançada em razão do quantitativo de socioeducandos apresentados às medidas de
semiliberdade representar somente aqueles vinculados judicialmente à medida socioeducativa, por diversos motivos (endereço
de contato incorreto, mudança de residência/estado) uma parte dos adolescentes não cumpre a medida determinada pela vara
da infância e do adolescente.
860 - a falta de recursos orçamentários prejudicou o alcance das metas. os recursos orçamentários existentes
foram insuficientes para a manutenção dos cuidados dos adolescentes vinculados às medidas de meio fechado, especialmente
no que se refere ao vestuário e higiene, sendo necessário contar com doações para manutenção das necessidades em níveis
mínimos.
861 - meta não alcançada devido à prioridade dada pela Secriança às construções das unidades de internação
do sistema socioeducativo. Consideram-se como sede própria os imóveis cedidos à Secriança pelo governo do distrito federal,
sendo considerados os conselhos tutelares em funcionamento nas administrações regionais, imóveis cedidos entre outros.
1233 - meta atingida. Considerando que todos os conselhos tutelares alcançaram o mínimo de condições
esperadas para atendimento à comunidade (veículos, computadores, impressora multifuncional, refrigerador e bebedouro).
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1234 - meta não alcançada. Os dados foram compilados e sistematizados pela subproteca, advindos de parte
dos conselhos tutelares demonstrando uma amostragem dos dados, que dimensiona o não atendimento total das denúncias
devido à dificuldades além da competência dos conselhos.
Sistema Socioeducativo
Atualmente, no Distrito Federal, existem sete Unidades de Internação onde ingressaram, ao longo do ano de
2015, 3.458 (três mil quatrocentos e cinquenta e oito) adolescentes e jovens, quais sejam: Unidade de Internação de Santa
Maria, Unidade de Internação de Planaltina, Unidade de Internação do Recanto das Emas, Unidade de Internação Provisória de
São Sebastião, Unidade de Internação de São Sebastião, Unidade de Internação de Brazlândia e Unidade de Internação de
Saída Sistemática.
Ao longo do ano a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito
Federal, no que diz respeito à medida socioeducativa de internação, desenvolveu ações estruturantes com o objetivo de reduzir
a superlotação e melhorar a infraestrutura das unidades antigas, ação que impacta diretamente na forma de atendimento dos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação estrita.
Dentre estas melhorias podemos citar as reformas nas referidas unidades, o funcionamento da Unidade de
Internação de Brazlândia, atualmente nas dependências da Unidade de Internação de São Sebastião, enquanto aguarda a
inauguração e transferência para unidade própria em Brazlândia, prevista para abril/16. Todas as reformas, construções e
ações foram pautadas nos parâmetros adotados pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, e pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.
As duas últimas Unidades inauguradas, Santa Maria e São Sebastião, possuem diferencial arquitetônico e
pedagógico, com prédios apropriados para promoverem a socioeducação, uma vez que os espaços foram planejados para
oferecer educação em tempo integral com escola, cursos profissionalizantes, atividades esportivas, ecumênicas e culturais. As
unidades comportam dez módulos, área de saúde, espaços para oficinas profissionalizantes, escola, área para visitantes, teatro
de arena, espaço ecumênico, refeitórios, ginásio coberto, campo de futebol, lavanderia e horta. É destinada aos
socioeducandos sentenciados menores de idade em cumprimento de medida socioeducativa de internação. A Unidade de
Santa Maria abriga também adolescentes do sexo feminino, em cumprimento de internação estrita e provisória.
A metodologia no atendimento aos jovens é pautada nas diretrizes do SINASE e sistematizada no Projeto
Político Pedagógico – PPP desta Secretaria. Os Projetos Pedagógicos das Unidades serão construídos ao longo de 2016 e
referenciarão os Regimentos Internos, Regulamentos dos Conselhos Disciplinares, Cartilhas de Visitantes e demais normativas
das Unidades de Internação. Tal projeto socioeducativo prevê a construção de uma jornada pedagógica pautada no
atendimento integral ao adolescente, desde sua inserção escolar até as atividades profissionalizantes, culturais e de lazer,
atendendo assim os princípios do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e as disposições do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA.
Ainda em 2015, foi planejada a construção da Unidade de Internação Feminina e o edital de licitação deverá ser
lançado em janeiro de 2016. A construção de uma unidade socioeducativa de internação exclusiva para o atendimento de
adolescentes do sexo feminino, adequada aos parâmetros arquitetônicos estabelecidos no SINASE representa um avanço para
garantia de direitos às adolescentes em privação de liberdade ao favorecer a implementação de um planejamento específico
destinado ao público feminino, respeitando-se às questões de gênero e articulando a execução da medida socioeducativa de
internação às políticas voltadas às mulheres, imprescindível para que possa ser garantida a efetiva reinserção social das
socioeducandas. Essa ação constitui-se em um dos principais resultados advindos do novo ordenamento da política de
atendimento, destinado aos adolescentes e jovens autores de atos infracionais.
No que diz respeito à organização das normativas que orientam o trabalho socioeducativo dentro das unidades,
o Regimento Interno referente às Unidades de Internação do Distrito Federal, foi analisado pela Casa Civil, retornou a esta
Secretaria para atualização e depois de concluída, retornará à Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Além do Regimento
Interno, esta Secretaria pretende em 2016, dentre outras ações, provocar a uniformização dos procedimentos dentro do
Sistema Socioeducativo, partindo da discussão e construção do Projeto Político Pedagógico em cada uma das unidades do
meio aberto e fechado.
Em relação ao sistema de monitoramento informatizado, das sete unidades de internação, quatro encontram-se
com o Sistema para Infância e Adolescência (SIPIA/SINASE) instalado e em funcionamento. As outras três não tiveram o
programa implementado por questões estruturais já em processo de superação. Contudo, todas as unidades do meio aberto e
de semiliberdade utilizam essa ferramenta cotidianamente.
Quanto as Unidades de Semiliberdade, hoje o Distrito Federal conta com cinco unidades, quatro masculinas
(situadas nas regiões administrativas de Taguatinga, Gama, Recanto das Emas e Santa Maria) e uma feminina (situada região
administrativa do Guará). Além dessas, existe a previsão de abertura de mais duas unidades (respectivamente nas regiões
administrativas de Sobradinho e Ceilândia), que estão em fase de busca de imóvel adequado para locação. A estratégia de
encaminhamento dos socioeducandos às unidades conforme a faixa etária continua sendo adotada, pois demonstrou ser
positiva e eficiente no planejamento do trabalho das equipes socioeducativas, traduzindo-se em qualidade no atendimento
prestado aos adolescentes.
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Os instrumentais utilizados nos atendimentos aos socioeducandos nas unidades de semiliberdade, a saber:
Plano Individual de Atendimento (PIA), Relatório Avaliativo, Relatório Circunstanciado, Relatório de Evasão, Autorização de
Saída de Adolescente, Termo de Responsabilidade do Socioeducando e Termo de Responsabilidade do Responsável pelo
Socioeducando já estão padronizados. No que diz respeito ao Regimento Interno da Medida de Semiliberdade, este se também
se encontra em fase de análise na Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Entretanto, todas as cinco unidades de
semiliberdade em funcionamento hoje, já usam referido documento como norteador de suas ações.
Quanto ao meio aberto, em 2015, a Unidade de Atendimento em Meio Aberto (UAMA) Recanto das Emas,
passou por consertos e pequena reforma. Também foi alugado mais um espaço que abrigará a UAMA Ceilândia II, que está
aguardando a vigilância patrimonial para efetivar a mudança. Totalizando, dessa forma, 15 Unidades de Atendimento em Meio
Aberto. A Secretaria da Criança possui um prédio alugado para a UAMA Plano Piloto, aguardando reformas que garantam a
acessibilidade. A UAMA Paranoá possui a cessão de uso de um imóvel da administração do Paranoá, aguardando reforma e
vigilância patrimonial. Dessa forma, será garantida uma estrutura física adequada ao acompanhamento dos adolescentes e
seus familiares, como sala individual de atendimento, sala de grupo, espaço para oficinas, salas para as equipes técnicas e
para o administrativo.
O regimento interno foi elaborado e está na Casa Civil do Governo do Distrito Federal aguardando aprovação.
Esses documentos definem as diretrizes e normas das ações socioeducativas, estruturando e qualificando o trabalho nas
medidas em meio aberto.
Em atenção à legislação vigente, foram criados perfis para cada Unidade de Atendimento, visando à
especialização do atendimento socioeducativo. Assim, atualmente há um atendimento por fases, considerando a Unidade de
Atendimento Inicial, Unidade de Internação Provisória e a Unidade de Saídas Sistemáticas. Foi implementada também a
especialização no atendimento das Unidades de Internação e Semiliberdade, considerando a divisão por critérios de sexo,
idade e proximidade de residência, conforme quadro abaixo:
Unidade de internação
UISM
UNIRE/UIBRA/UNISS
UIP/UISM/UISS/UNISS

Feminina
Masculina (Maiores)
Masculina (Menores)

Unidade de Semiliberdade
UASFG
UAST
UASG/UASSM/USRE

Sendo que, em relação à Semiliberdade os adolescentes que não completaram a maioridade civil há uma
subdivisão: A USRE atende os socioeducandos com 17 (dezessete) anos completos e de primeira medida; A UASG atende
adolescentes com 17 (dezessete) anos completos, porém que tem histórico de evasão da medida; A UASSM atende
socioeducandos a partir de 12 (doze) anos completos até 16 (dezesseis) anos.
Quantitativo de adolescentes nas Unidades do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal
1. Medida Socioeducativa de Internação
Para atender a demanda da medida socioeducativa de internação, o Distrito Federal possui hoje sete unidades,
mais o Núcleo de Atendimento Inicial (NAI), sendo elas: Unidade de Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS), Unidade
de Internação do Recanto das Emas (UNIRE), Unidade de Internação de Planaltina (UIP), Unidade de Internação de São
Sebastião (UISS), Unidade de Internação de Santa Maria (UISM), Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas (UNISS) e
Unidade de Internação de Brazlândia (UIBRA). Nessa medida socioeducativa foram inseridos no ano o total de 3.458 (três mil,
quatrocentos e cinquenta e oito) adolescentes, quantitativo correspondente aos adolescentes de todas as unidades de
internação, desconsiderando os socioeducandos que cumprem internação provisória e os adolescentes do NAI.
Ingressos Internação - 2015¹
Unidade
UIBRA

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

6

4

8

12

4

4

Jul

Ago
8

Set

10

Out
5

Nov

16

Dez
8

Total
6

91

9

16

22

10

13

15

11

7

9

7

9

21

149

UIPSS

189

188

228

177

151

195

159

188

167

214

190

102

2148

UISM

33

39

36

22

30

36

17

10

32

6

27

7

295

UISS

20

20

18

15

31

21

22

15

21

9

15

9

216

UNIRE

24

37

41

34

17

21

29

16

27

37

15

13

311

UNISS

11

6

35

15

34

19

25

31

34

18

9

11

248

271

277

295

307

273

169

3.458

UIP

Total

292

310

388

285

280

311

¹ Valores correspondem apenas a entradas no mês. *Central de Vagas
Ingressos no NAI – 2015¹
Unidade
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
NAI

644
537
646
573
658
613
¹ Valores correspondem apenas a entradas no mês. *Central de Vagas

577

Ago
638

Set
521

Out
619

Nov
506

Dez
546

Total
6.978
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2. Medida Socioeducativa de Semiliberdade
Para a execução desta medida socioeducativa, atualmente o DF conta com 05 unidades, são elas: Unidade de
Semiliberdade de Taguatinga, Unidade de Semiliberdade do Gama, Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas, Unidade
de Semiliberdade Santa Maria e a Unidade de Semiliberdade do Guará, a única voltada para o acompanhamento
socioeducativo de jovens mulheres. Cada unidade possui a capacidade de atender, no máximo, 20 socioeducandos (as), à
exceção da Unidade de Semiliberdade de Taguatinga, a qual comporta 36 jovens.
Em 2016, será inaugurada a Semiliberdade de Ceilândia, atualmente o processo de locação encontra-se na fase
de procura de imóvel adequado ao funcionamento adequado para o trabalho e a segurança de adolescentes e servidores.
A medida socioeducativa de semiliberdade no ano de 2015 teve de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois)
adolescentes ingressos. Conforme quadro abaixo:
Ingressos Semiliberdade - 2015¹
Unidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

GAMA

23

18

30

32

34

34

54

38

37

23

26

35

GUARA

4

14

7

11

3

9

6

8

2

5

5

7

81

TAGUA

32

30

40

30

34

5

27

6

27

34

26

27

318

RECANTO

35

25

59

31

15

9

11

10

7

13

12

12

239

SANTA MARIA

64

61

48

61

74

69

27

39

43

37

50

37

610

158
148
184
165
160
126
125
¹ Valores correspondem apenas à novas entradas no mês. *Central de Vagas

101

116

112

119

118

1.632

Total

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total
384

3. Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida
No que se refere ao atendimento de adolescentes vinculados à medida socioeducativa de liberdade assistida, o
GDF conta com 15 unidades distribuídas em 14 Regiões Administrativas do Distrito Federal, a saber: Brasília, Sobradinho,
Planaltina, São Sebastião, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Guará, Gama, Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia,
Recanto das Emas e Santa Maria.
Em relação à estrutura física das Unidades, têm-se seis Unidades reformadas (Brazlândia, Guará, Núcleo
Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião), oito mudaram de espaços físicos (Ceilândia I, Gama, Planaltina,
Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga, Paranoá e Plano Piloto).
Em relação às normas internas que direcionam o atendimento socioeducativo, foi construído pela Comissão de
Representantes das UAMAS em conjunto com os servidores do meio aberto o Fluxo de Atividades das Unidades de
Atendimento em Meio Aberto, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 28/10/2014, Portaria nº 374, de 20 de
outubro de 2014. O fluxo de atividades regulariza as ações desenvolvidas nas UAMAs, além de padronizar as ações e os
processos de trabalho das Unidades.
Essa medida socioeducativa teve, em 2015, o total de 2.991 (dois mil, novecentos e noventa e oito)
adolescentes inseridos. Cumpre ressaltar que o total de socioeducandos apresentados no quadro abaixo representa somente
aqueles vinculados judicialmente à medida socioeducativa. Por diversos motivos (endereço de contato incorreto, mudança de
residência/Estado) uma parte dos adolescentes não cumpre a medida determinada pela Vara da Infância e do Adolescente.
Assim, o quadro abaixo corresponde ao número de adolescentes que foram efetivamente vinculados à Liberdade Assistida.
Ingressos Meio Aberto - 2015
Unidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Brazlândia

3

14

8

9

13

6

5

2

5

8

4

6

83

Ceilândia

38

29

93

67

11

46

30

22

45

98

47

21

653

Gama

5

16

15

20

24

11

3

5

21

5

17

1

143

Guara

5

19

31

11

37

12

3

10

30

19

28

10

215

Bandeirantes

6

17

21

9

23

16

2

12

21

15

9

11

162

Paranoa

13

2

22

7

20

15

3

14

26

19

23

3

167

Planaltina

7

25

42

39

24

16

5

13

43

20

16

13

263

Plano Piloto

7

5

13

8

12

8

1

3

18

5

8

11

99

Recanto Emas

11

6

24

8

23

34

6

6

15

41

21

17

212

Samambaia

9

19

38

22

74

31

26

15

22

28

23

12

319

Santa Maria

10

24

33

11

22

15

4

8

32

12

24

5

200

São Sebastião

4

3

17

14

7

2

4

12

10

3

12

9

97

Sobradinho

15

18

28

6

14

4

4

7

20

5

10

8

139
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Ingressos Meio Aberto - 2015
Unidade
Taguatinga
Total

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

3

12

29

10

36

21

12

13

17

45

33

8

239

136

209

414

241

446

237

108

142

325

323

275

135

2991

* 2.991 Adolescentes Vinculados no Meio Aberto
*Central de Vagas da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo

4. Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC
Em relação à medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC foram efetivadas diversas
parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, conforme recomenda a Portaria nº 53, de 21 de março de 2012,
que dispõe sobre critérios para formalização de ajustes e acordos para fins de aplicação da medida socioeducativa de PSC, no
âmbito do Distrito Federal.
Dessa forma, ampliou-se significativamente o número de parcerias na PSC. Destaca-se que alguns convênios
além de disponibilizarem vagas para os adolescentes cumprirem a medida estimulam a prática de outras atividades como:
esporte, acesso à cultura e ao lazer, cursos profissionalizantes, dentre outros.
BR

CEI Ie2 GM

GU

BAN

PAR

PLA

PP

REC

SAM

S.M.

SS

SOB

10

4

8

Total

Jan.

0

9

3

10

6

6

3

8

3

4

Fev.

2

8

4

7

0

0

3

10

3

4

6

2

8

57

Mar.

3

7

6

9

1

0

6

10

6

5

0

6

3

14

76

Abr.

2

7

13

11

6

7

6

9

6

3

0

4

2

13

89

Mai.

3

9

11

8

4

7

10

11

5

3

4

3

2

17

97

Jun.

1

9

11

7

6

6

6

12

7

4

5

16

3

11

98

Jul.

1

9

8

7

7

7

20

12

5

8

4

16

3

10

110

Ago.

2

8

11

7

7

7

30

11

6

12

3

7

3

14

121

set.

7

7

11

7

11

6

19

13

3

15

2

7

3

8

113

Out.

2

13

10

4

10

5

19

18

3

14

1

11

3

7

120

Nov.

1

12

10

4

10

5

19

6

2

13

1

10

3

8

99

6
126

2
51

13
98

1
31

10
100

3
32

8
126

99
1149

Dez.
1
12
10
4
10
0
19
TOTAL
25
110
108
85
78
19
160
*Coordenação do Meio Aberto da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo

2

TG

70

Conselhos Tutelares
Conselhos Tutelares: A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças Adolescentes e Juventude vem
trabalhando para, em articulação com a rede de proteção, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, cumprindo o papel do poder público, conforme previsto no artigo 4º
do Estatuto da Criança e Adolescentes (ECA).
Hoje, após anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), temos uma ferramenta de garantia
de direitos e de mobilização social em favor de crianças e adolescentes, uma rede de defensores e um sistema de garantia de
direitos.
O Sistema de Garantia dos Direitos (SGD) tem como objetivo promover a proteção integral à criança e ao
adolescente. Dentro deste sistema encontram-se os conselhos tutelares, órgãos agregados à estrutura de Estado, responsáveis
por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Os Conselhos Tutelares materializam a participação popular, representando a sociedade civil na política e na
atenção a população. Com base na atuação comunitária, as ações dos Conselheiros Tutelares são voltadas à exigibilidade dos
direitos previstos na legislação e na materialização dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O Conselho Tutelar é serviço público de natureza essencial e permanente, sendo imprescindível ao atendimento
de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal.
Atualmente, de acordo com a Lei nº 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, temos 40 Conselhos Tutelares no Distrito
Federal, totalizando 200 Conselheiros. Eles encontram-se vinculados administrativamente à Secretaria da Criança e a gestão
de fortalecimento e apoio técnico aos seus trabalhos é um dos principais alicerces desta Secretaria.
Destacamos as ações realizadas durante o ano pelos Conselhos Tutelares:
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• Foi realizado mapeamento fotográfico de estrutura física, bem como levantamento de pessoal, informática,
internet, telefonia, material de expediente, mobiliário e equipagem in locco das 40 (quarenta) sedes dos Conselhos Tutelares do
Distrito Federal.
• Foi entregue mobiliário nos Conselhos Tutelares de Ceilândia, Gama, Ceilândia Vicente Pires, Riacho Fundo
II, Brasília Sul, SIA, Sudoeste, Fercal, Par Way, Planaltina, Lago Norte, Lago Sul.
• Foi realizada remanejamento de mobiliário nos Conselhos Tutelares de Ceilândia III, Samambaia Norte e
Brasília Norte.
• Foi realizada troca da sede do Conselho do Lago Sul, a partir de articulação com a Administração Regional
que cedeu espaço adequado para o funcionamento do Conselho Tutelar, o espaço foi equipado e reformado por essa
Secretaria.
• Foram finalizadas as reformas dos Conselhos Gama I, Park Way e Taguatinga Sul.
• Foi entregue 07 (sete) veículos doados pela Secretaria de Direitos Humanos/PR aos Conselhos Tutelares.
• Realizado estudo sobre a área de atuação dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal bem como
georreferenciamento dos Conselhos Tutelares. A partir deste estudo foram estabelecidas 05 (cinco) macrorregiões.
• Foi realizado levantamento a respeito das solicitações de vagas em creches públicas nos Conselhos
Tutelares.
• Apresentou-se o projeto de Informação do Sistema Gerenciador dos Conselhos Tutelares para
modernização das demandas da equipe administrativas de cada Conselho Tutelar do Distrito Federal.
• Apresentação dos Projetos “Histórias e Conselhos” e “Espaço Criança” ao FCDCA.
• Produção de 03 (três) termos de referência: 01- Locação de carros com motoristas para os Conselhos
Tutelares; 02 - Mapeamento de Processos dos Conselhos Tutelares por meio de Manual único para padronização dos
Instrumentos de trabalho; 03- Armazenamento, mapeamento e indexação de arquivos com objetivo de organizar e facilitar o
trabalho de gestão dos Conselhos Tutelares.
• Em novembro de 2015 foram finalizadas as reuniões do GRUPO DE TRABALHO DA TEMÁTICA
“ESCOLAS” (GTEs), relativa AO PROGRAMA PACTO PELA VIDA (PPV), nas instalações Secretaria de Estado da Segurança
Pública e da Paz Social (SSP-DF). Os membros do GT construíram a matriz lógica - Paz nas escolas, com o Projeto Paz nas
Escolas, definindo: Indicadores Estratégicos a serem alcançados, Objetivos, Resultado Esperado e Atividades. O projeto tem
previsão para iniciar em março de 2016, com duração de 03 anos.
Implantação do Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA/CT WEB
O uso da ferramenta nas Regiões Administrativas do Distrito Federal está prevista na Lei 5.294 de 2014, em
seu artigo 59, inciso XIII, onde torna a utilização do SIPIA CT WEB, por parte dos Conselhos Tutelares como de utilização
prioritária, e na Portaria nº 152, de 05 de maio de 2014, conforme o art. 4º, que cita que a implantação do SIPIA CT WEB.
Sobre os levantamentos de dados de utilização e capacitação de Sistema para Infância e Adolescência - SIPIA
CT WEB pelos Conselheiros Tutelares têm-se sobre as ações realizadas no ano de 2015, conforme o quadro abaixo:
• Foi realizada uma pesquisa com os Conselheiros Tutelares, por meio de preenchimento de formulários,
contendo informações referentes à utilização do SIPIA, com o objetivo de mapear e avaliar a real situação;
• Oficina de Treinamento do SIPIA CT WEB, promovido pela Secriança em parceria com parceria da
Secretaria de Direitos Humanos, ministrado pelo consultor Rodrigo. Houve a participação total de 18 Conselheiros Tutelares
• Participação e Visita técnica em capacitação de Conselheiros em Anápolis – GO, para o conhecimento do
fluxo do Sistema, com participação do Administrador Estadual do Goiás – ADE – Renilton;
• A Oficina de Capacitação do Sistema SIPIA CT WEB, organizada pela Secriança, em parceria com a
Secretaria de Direitos Humanos, ministrada pela Administradora Estadual do SIPIA E a Consultora da SDH, na Escola de
Governo – EGOV, com 46 participantes, sendo 12 (doze) servidores e plantonistas da Coordenação de Denúncias dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CISDECA, que iniciaram a utilizar a ferramenta do SIPIA CT WEB.
• No mês de Julho iniciaram-se as Visitas Técnicas in locco nos Conselhos Tutelares do Distrito Federal,
sendo todas as terças e quintas-feiras em horário comercial, com o objetivo da visita presencial é oferecer capacitação e
reciclagem, a fim de apoiar, mobilizar e sensibilizar sobre a importância da utilização e a inserção de dados no Sistema de
Informações para Infância e Adolescentes – SIPIA CT WEB. Através do indicativo desses dados poderá ser realizado um
acompanhamento geral e levantamento do tipo e quantitativo de violações de direitos que ocorrem em crianças e adolescentes
na Região Administrativa;
• A partir do mês de setembro além de dar continuidade com as visitas in locco, a Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças e Adolescentes e Juventude – Secriança, criou um espaço institucionalizado reservado para utilização
do SIPIA CT WEB, onde os Conselheiros poderão cadastrar na SEDE todas as suas demandas, incluindo as pastas com data
retroativa sob orientação, suporte e apoio da Administradora Distrital do SIPIA CT WEB e equipe, uma vez que será
resguardado rigorosamente o sigilo de tais informações, nas segunda, quartas e sextas-feiras em horário comercial;
• No mês de outubro devido a Eleição Unificada de Conselheiros Tutelares.
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Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Distrito Federal (DECRETO Nº 34.142/2013)
O Programa tem como objetivo prover a proteção integral e a convivência familiar de 50 (cinquenta) pessoas,
entre familiares e criança e/ou adolescente protegido no Distrito Federal e na RIDE (acrescido pelo Decreto Distrital
Nº 35.485/2014), em conformidade com os termos da Lei Federal n° 8.069/90, do Decreto Federal n° 6.231/2007, do Decreto
Distrital n° 34.142/2013 e de acordo com o Convênio n° 009/2014 celebrado entre a antiga Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República - SDH/PR (atualmente denominada Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério das
Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos) e o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças e Adolescentes e o Convênio n° 001/2014 celebrado entre a Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças e Adolescentes e a atual entidade executora do PPCAAM – Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e
Juventude. O Convênio com o Governo Federal foi estabelecido para 05 anos (até 2019), no valor de R$ 8.750.000,00, sendo
R$ 2.000.000,00 de contrapartida do DF. O Programa Governamental foi aprovado pelo Conselho dos Direitos da Criança e
Adolescente em Resolução nº 594/2014. Atualmente, a equipe da Secriança responsável pela coordenação do Programa tem
envidado esforços para a publicação do Regimento Interno do Conselho Gestor do PPCAAM/DF e outros assuntos pertinentes
ao Programa.
Tabela - Número de protegidos PPCAAM/DF referente a 2015
Meses/2015
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

N° de Protegidos
65
55
51
45
49
46
35
31
40
29
33
32

Objetivo Específico: 003 – Aperfeiçoar a Gestão dos Programas e Projetos da Secretaria de Estado da Criança e
demais órgãos vinculados, através da (re)estruturação dos processos de trabalho, do desenvolvimento de sistema
de monitoramento e avaliação, da modernização de gestão de pessoas e da profissionalização, valorização e
reconhecimento dos servidores.

Indicadores:
Unidade Índice
Periodicidade
Desejado Em
Apurado
Fonte da
de
Mais
de
Resultado
em
2012 2013 2014 2015 Informação
Medida Recente
Apuração
862 Número de gestores capacitados sobre o
Desejado
25
50
75
100 Sec Política
número total de gestores da Secretaria de
Crianças,
%
Anual
Estado da Criança
Adol e Juv
Alcançado 0,8
12,8 50,42 62
do DF
863 Número de Servidores capacitados sobre o
Desejado
40
60
80
100 Sec Política
número total de servidores da Secretaria de
Crianças,
%
Anual
Estado da Criança
Adol e Juv
Alcançado 20,32 45,32 83,04 85
do DF
864 Número de unidades da Secretaria de
Desejado
50
70
80
100 Sec Política
Estado da Criança com sistema de
Crianças,
%
Anual
monitoramento informatizado implantado
Adol e Juv
Alcançado 20
40
85
62
sobre o número total de unidades
do DF
Denominação do Indicador

Justificativas
862 - Meta não alcançada. A Escola de Governo ofereceu cursos para os servidores do GDF, com vagas que
são preenchidas de acordo com a disponibilização realizada para a Secriança e a própria Secretaria buscou parcerias para
ofertar cursos aos servidores da área socioeducativa. No entanto, os recursos disponíveis foram insuficientes para capacitar
todos os gestores.
863 - Meta não alcançada. A Escola de Governo ofereceu cursos para os servidores do GDF, com vagas que
são preenchidas de acordo com a disponibilização realizada para a Secriança e a própria Secretaria buscou parcerias para
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ofertar cursos aos servidores da área socioeducativa. No entanto, os recursos disponíveis foram insuficientes para capacitar
todos os servidores.
864 - Meta não alcançada. Realizou-se uma reavaliação dos indicadores de exercícios anteriores, e considerase que atualmente a Secriança possui o sistema de monitoramento informatizado parcialmente finalizado. É importante ressaltar
que estão sendo consideradas as infraestruturas de rede, equipamentos adquiridos, instalação dos equipamentos e
configurações de software para funcionamento.
Capacitação de Servidores
A Escola de Governo – EGOV oferece cursos para os servidores do GDF, as vagas foram preenchidas de
acordo com disponibilização para Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude. Ciente da importância de
capacitações continuadas para os servidores que atuam na defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, em 2015, a
Secretaria ofereceu cursos aos servidores da área socioeducativa por meio de parcerias e pela própria unidade.
Consolidando os cursos realizados a seguir:
• 2º seminário sobre captação e execução de recursos públicos
• Formação para subsecretários de administração geral
• Tratamento de acervos arquivísticos
• Congresso nacional para profissionais de administração (CONPRA)
• Legislação de pessoal no setor público (LC 840/2011)
• Licitação e contratos – lei nº 8666/93
• Treinamento no SICOP
• Termo de referência de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
• Congresso CONSAD de gestão pública
• Oficina “pactuação e revisão do plano estadual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e
adolescentes”
• Realização do curso autoinstrucional introdução ao direito da infância e juventude
• Oficina de planejamento estratégico
• Workshop sobre “O trabalho em rede para enfrentamento das violações dos direitos das crianças e dos
adolescentes”
• Oficina técnica sobre estudo de casos
• Ciclo de palestras enfrentamento às novas formas de violação à dignidade sexual de crianças e
adolescentes na Era digital
• Introdução ao direito da infância e juventude
• Capacitação “mediação de conflitos”
• Curso de núcleo básico Da Escola Nacional de Socioeducação (ENS) – SINASE
• Minicurso Governança e redes de políticas públicas
• Formulação de indicadores para políticas públicas
• As transferências voluntárias da União e o SICONV
• Legislação aplicada à logística de suprimentos
• Gestão estratégica com uso do BSC
• Gestão de projetos
• Administração orçamentária, financeira, patrimonial e contábil com foco no sistema de Gestão
Governamental – SIGGO – Módulo I
• Curso de capacitação em Segurança Protetiva
• Curso de elaboração de projeto básico e termo de referência
• Curso de parecer social socioeducativo
• Ciclo de palestras sobre funcionamento do sistema socioeducativo do DF para agentes policiais de custódia
da PCDF
• Curso Adolescentes em conflito com a Lei, Uso de Drogas e Direitos Humanos.
Tecnologia
Tendo como referência ao indicador 864 – sistema de monitoramento informatizado, para mensuração.
Dividimos a análise da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude em 10 unidades. Sendo:
Sede, Galpão, NAI/UAI – Núcleo de Atendimento Inicial, UIPSS – Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, UISS –
Unidade de Internação de São Sebastião, UISM – Unidade de Internação de Santa Maria, UNIRE – Unidade de Internação do
Recanto das Emas, UNISS – Unidade de Internação e Saída Sistemática, UIP – Unidade de Internação de Planaltina e UIBRA –
Unidade de Internação de Brazlândia.
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A Sede e o Galpão encontram-se com os equipamentos instalados, porém, faltando configurações para o
funcionamento. Consideramos como 70% concluído.
O NAI/UAI encontra-se com os equipamentos faltando instalação e configurações para o funcionamento.
Consideramos como 20% concluído.
• A UIPSS encontra-se com os equipamentos e a solução funcionando. Consideramos como 100% concluído.
• A UISS encontra-se com os equipamentos instalados, porém, faltando configurações para o funcionamento.
Consideramos como 80% concluído.
• A UISM encontra-se com os equipamentos instalados, porém, faltando configurações para o funcionamento.
Consideramos como 80% concluído.
• A UNIRE encontra-se com os equipamentos faltando instalação e configurações para o funcionamento.
Consideramos como 20% concluído.
• A UNISS encontra-se com os equipamentos instalados, porém, faltando configurações para o
funcionamento. Consideramos como 80% concluído.
• A UIP encontra-se com os equipamentos instalados e funcionando. Estes equipamentos foram remanejados
do antigo CAJE para a atual unidade. Consideramos como 100% concluído.
• A UIBRA não foi executado nenhum serviço de informática, pois esta unidade encontra-se em construção.
Em conformidade com os dados acima apresentados, realizou-se uma reavaliação dos indicadores de
exercícios anteriores, e considera-se que hoje temos o sistema de monitoramento informatizado 62% finalizado. É importante
ressaltar que estão sendo considerada a infraestrutura de rede, equipamentos adquiridos, instalação dos equipamentos e
configurações de software para funcionamento.
Ao final do ano de 2015, nossa infraestrutura de rede implementada está composta por 90% dos links MPLS
(Multi Protocol Label Switching) da SEGAD e o restante contemplado pelos contratos 13/2012 e 19/2012 que disponibilizam link
de dados, ADSL (Asymmetric digital subscriber line), telefonia fixa comutada e central telefônica. O cabeamento implantado nas
unidades é de categoria 6 (seis) e os enlaces maiores são realizados com a implantação de fibra ótica.
A Secretaria da Criança trabalha em busca de uma estrutura tecnológica eficaz e confiável, com esse objetivo é
importante ressaltar que além das realizações referentes a este objetivo específico, atualmente utiliza-se um contrato para
telefonia móvel e contrato de outsourcing de impressão para sustentação dos serviços referentes a essa secretaria.

Objetivo Específico: 004 - Promover o desenvolvimento integral e a participação dos jovens do DF e Entorno, com
especial atenção à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Indicadores:
Denominação do Indicador

1235

1236

1237

Capacitação dos
conselheiros de
Juventude
Jovens atendidos em
atividades culturais e
ação comunitária
e/ou encaminhados a
outros serviços por
meio dos Centros de
Juventude
Pesquisas, estudos,
diagnósticos

Unidade Índice
Apurado Periodicidade
de
mais
em
da Apuração
Medida Recente
%

-

-

Anual

Desejado em
Resultado

2012

2013

2014

2015

Desejado

100

100

100

100

Alcançado

0

10

0

0

5.000

15.000

15.000

15.000

Alcançado

14.510

75.750

0

75.000

Desejado

1

1

1

1

0

0

0

0

Desejado
Unidad
e

-

Unidad
e

-

-

-

Anual

Anual

Fonte da
Informação
SEC CRIANÇA

SEC CRIANÇA

Alcançado

SEC CRIANÇA

Justificativas
1235 - Não houve capacitação dos Conselheiros de Juventude, tendo em vista a insuficiência de recursos
orçamentários e financeiros para execução da referida ação.
1236 – Em 2015 além das atividades ofertadas pelos Centros de juventude, foram ofertadas diversas atividades
culturais durante a realização das Conferências Regionais e Distrital de Juventude.
1237 - Meta não alcançada devido à falta de recursos financeiros.
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Objetivos
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude – SECRIANÇA absorveu a pastada
juventude, por meio do Decreto nº 36.236/2015, e tem entre as suas atribuições: planejar, formular, definir, articular e coordenar
políticas, diretrizes e ações relacionadas à temática juvenil; apoiar, fortalecer e estimular ações voltadas para os jovens nas
áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, direitos humanos, assistência social e trabalho; promover a
articulação e a integração do poder público e a sociedade civil.
Com essa nova Secretaria, o jovem de Brasília ganhou força na busca pela garantia dos seus direitos junto ao
Poder Público, pois a Secretaria passou a ser um canal direto entre a juventude e o governo local e federal.
A Secriança também tem a função de coordenar a execução da Política Distrital de Atenção ao Jovem - PDAJ,
Lei nº 5.142/2013, mediante: planejamento, formulação e execução dos Centros de Juventude do Distrito Federal; coordenação
das atividades do Comitê Intragovernamental Permanente de Acompanhamento e Articulação das Ações para a Juventude –
CPJ no Distrito Federal; e acompanhamento do Conselho de Juventude do Distrito Federal.
A Secriança realiza, ainda, o acompanhamento e difusão de informações da temática juvenil na formulação de
políticas, diretrizes, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pelo Governo do Distrito Federal, relacionados à sua
área de competência.
Com base nos preceitos que estabelecem as diretrizes para a elaboração e a execução de políticas públicas
assertivas para a juventude e em consonância com os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Juventude, a Secriança
desenvolveu vários projetos os quais serão expostos abaixo:
1. Centros de Juventude
Os Centros de Juventude são aparelhamentos públicos de referência no atendimento aos jovens nas cidades do
Distrito Federal. Por meio deles, são ofertadas políticas de qualificação profissional, atividades de convivência, inclusão digital,
cultura, esporte, lazer, formação para o empreendedorismo, assistência social, prevenção do uso de drogas ilícitas, ação social
e comunitária. É uma política pública para a juventude instituída pela Lei nº 5.142/2013 e regulamentada pelo Decreto nº
35.172/2014.
Atualmente, o Distrito Federal possui 2 (dois) Centros de Juventude em funcionamento situados nas cidades de
Ceilândia e Estrutural que juntos atendem cerca de 4 (quatro) mil jovens anualmente em atividades permanentes. Além das
oficinas de informática, música, artes marciais, dança e futebol, que são ofertadas três vezes por semana, os Centros de
Juventude também realizam o acompanhamento escolar, psicossocial e familiar dos jovens atendidos.
No calendário de 2015 foram acrescidas atividades extracurriculares a fim de garantir aos jovens o seu direito à
participação social por meio de atividades culturais e cidadãs, estimulando assim o protagonismo juvenil na sociedade. São
elas:
• Inauguração da nova sede do Centro de Juventude de Ceilândia e reforma no Centro de Juventude da
Estrutural;
• Entrega da Mala do Livro no Centro de Juventude de Ceilândia e no da Estrutural;
• Apresentação e aprovação de projeto para implementação de dois centros de Juventude no programa Viva
Brasília – Nosso Pacto pela Vida, montante de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos).
• Participações: nas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Juventude; nas etapas regionais e
distrital para a 3ª Conferência Nacional de Juventude; nas Passeatas Contra o Abuso aos Jovens; dos Cursos da Caravana da
Juventude Negra; Oficina de Prevenção da Política Militar do Distrito Federal;
• Visitas realizadas: ao Parque da Cidade - Sarah Kubitscheck; ao Museu do lixo do P-Sul; ao Estádio
Nacional Mané Garrincha
• Realizações: de 4 reuniões com os pais para acompanhamento familiar; de 12 reuniões com os
socioeducandos para acompanhamento psicossocial; de 12 saraus; Festival de Cinema de Brasília; Ritmos da Juventude;
Gincana do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Confraternização no Clube do Senado;
• Torneios realizados: de dança; de dominó; de Xadrez; de pingue-pongue; de skate; de vídeo game; 26
Campeonatos de futebol contra escolas de futebol de Brasília; Campeonato soletrando; Caça ao tesouro;
• Palestras realizadas: Conexão Jovem; Prevenção ao Uso de Drogas; Prevenção a Doenças Sexualmente
Transmissíveis –DSTs; preparação para estágios; sobre justiça e menos violência; redução da maioridade penal; abordagem
policial e prevenção ao uso de drogas; e com os Conselheiros Tutelares da Cidade Ceilândia.
Em dezembro de 2015 houve a inauguração da nova sede do Centro de Juventude de Ceilândia, espaço
localizado no complexo do Centro Cultural da Cidade. O evento de inauguração que contou com cerca de 200 (duzentos)
jovens foi um marco para a Secriança que passou a ser oficialmente executora e gestora das atividades ofertadas nos Centros,
estas antes compartilhadas com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social.
Para 2016, a intenção da Secriança é ampliar o funcionamento dos Centros para a noite e fins de semana, para
tanto, estamos elaborando um termo de parceria com instituições e movimentos sociais locais para que sejam oferecidos cursos
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e oficinas durante esse período. No próximo ano também está previsto a realização de novo chamamento público para
celebração de convênio para gerir as atividades dos Centros de Juventude, além de iniciar a construção de uma nova unidade
do Centro de Juventude na cidade de Samambaia.
Em suma, os Centros de Juventude possibilitaram que cerca de 20 (vinte) mil jovens (permanentes e eventuais)
fossem assistidos. Em 2016 a pretensão é ampliar este quantitativo para 30 (trinta) mil atendimentos.

2. Estude Aqui
O Estude Aqui é a concretização da demanda dos jovens de Brasília que trabalham e/ou estudam durante o dia
e não têm ambientes propícios para estudar. O projeto piloto da Secriança visa ofertar aos jovens e a comunidade em geral um
ambiente com mesas para estudo individual e coletivo, computadores com rede de internet gratuita, horário ampliado de
funcionamento e vigilância para garantir a segurança dos usuários.
A criação destes espaços tem como ação estratégica o desenvolvimento social e intelectual de jovens de baixa
renda, a potencialização de iniciativas nos territórios de maior vulnerabilidade social, bem como o auxílio na implantação de
novas experiências nos Centros da Juventude.
No dia 03 de setembro de 2015, foi inaugurado o primeiro Estude Aqui de Brasília, na cidade Estrutural, e neste
pouco mais de três meses de funcionamento é possível fazer um balanço positivo, pois cerca de 150 pessoas se beneficiam do
projeto por semana.
Devido ao sucesso do projeto e da constante demanda da juventude, a Secriança pretende implantar o Estude
Aqui em algumas regiões administrativas do Distrito Federal.
Em 2016 pretende-se inaugurar duas unidades do Estude Aqui nas cidades de Itapoã e Varjão, áreas de
extrema vulnerabilidade social e conhecidas pela carência de políticas públicas direcionadas aos jovens.

3. Comitê Intragovernamental Permanente De Acompanhamento E Articulação De Políticas Para A Juventude – CPJ
Comitê criado pela Lei Distrital 5.142 de 31/07/2013 e regulamentado pelo Decreto Distrital 35.172 de
24/02/2014, composto pelos 13 órgãos do GDF identificados como principais elaboradores e executores de Políticas Públicas
para a Juventude – PPJs – e pelo Conselho Distrital de Juventude – CONJUVE-DF. Possui três estruturas previstas:
Câmara Diretiva (titulares dos órgãos), Câmara Técnica (indicados pelos titulares) e Grupos de Trabalho Temáticos (criados
pelos dois primeiros e de caráter temporário). Tem como objetivo promover a articulação e a integração entre os órgãos e
entidades da Administração Pública do Distrito Federal para a formulação, execução, acompanhamento e avaliação das
Políticas Públicas de Juventude.
Os trabalhos do Comitê foram iniciados a partir da solicitação de indicação dos titulares das pastas listadas no
Decreto regulamentador supracitado no início do ano de 2015. A primeira reunião foi realizada em 25 de abril, onde foi feita a
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apresentação aos membros da Câmara Diretiva (membros titulares das pastas) e à Câmara Técnica (membros indicados pelos
titulares) para apresentar a legislação do CPJ, cronograma de trabalho, e as políticas, projetos e ações geridas pela
Subsecretaria da Juventude.
Em 29 de maio realizamos a 1° Reunião Ordinária do CPJ, a principal pauta foi a solicitação aos membros da
identificação das PPJs geridas pelas respectivas pastas, para a elaboração do Plano Anual de Trabalho, conforme proposto
pelo Decreto.
Foi criada, logo após essa reunião, uma planilha eletrônica colaborativa para que todos os membros
contribuíssem com as PPJs geridas pelo seu órgão ou com PPJs identificadas, realizadas por demais órgãos do governo de
Brasília. Entretanto, poucos órgãos enviaram contribuições, de forma que a SUBJUV reuniu através de pesquisa própria todas
as PPJs identificadas ativas na estrutura do Governo de Brasília. O extrato dessa pesquisa foi materializado no “Caderno de
Políticas Públicas de Juventude”, impresso e distribuído primeiramente na 3° Conferência Distrital de Juventude e
posteriormente em todos os eventos realizados pela SUBJUV.
Em 15 de dezembro foi realizada a 2º Reunião Ordinária do CPJ, em que teve como pauta a criação do Grupo
de Trabalho para a elaboração do Plano Distrital de Juventude, a partir das 22 propostas geradas pelos debates da 3°
Conferência Distrital de Juventude e a atualização das PPJs após a reestruturação realizada pelo GDF.
Para 2016 foi marcada a primeira reunião do GT para meados de janeiro onde a SUBJUV apresentará a minuta
do Plano Distrital de Juventude, marcando o início dos trabalhos do Comitê para o ano.
4. Conselho de Juventude do Distrito Federal – CONJUVE-DF
O Conselho de Juventude do Distrito Federal foi instituído em 22 de janeiro de 2013 pela Lei Distrital Nº 5.020,
regulamentada pelo Decreto 34.168/13. Em junho do 2013 o Conjuve-DF foi integralmente constituído.
O Presidente e Vice-presidente do Conselho são eleitos pelo Plenário por maioria absoluta dos conselheiros. Os
mandatos de Presidente e Vice-presidente tem duração de um ano e é alternado entre os membros do governo e da sociedade
civil. Compõe ainda a Mesa Diretora do Conselho o Secretário-Executivo, indicado pela Secriança.
O Conjuve é composto por 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil, contando, ao todo,
com 21 membros, sendo 7 do governo do DF e 14 da sociedade civil.
Atividades do CONJUVE-DF em 2015:
• Coordenou a designação dos conselheiros da juventude representantes do Governo.
• Instituição da Comissão Organizadora Distrital da 3ª Conferência Distrital de Juventude;
• Realizações: de quatro reuniões ordinárias; de duas reuniões com os conselheiros territoriais de juventude;
de cinco reuniões da Comissão Organizadora da 3ª Conferência Distrital de Juventude; de reunião da Comissão de Assuntos
Institucionais; de reunião da Comissão de Comunicação; de reunião da Comissão de Assuntos Territoriais; de reuniões com as
juventudes partidárias;
• Participações: em duas reuniões do CPJ; do Encontro Nacional de Jovens com Deficiências; nas
mobilizações contra a redução da maioridade penal; no workshop de Segurança e Prevenção Cidadã; nas atividades do Mês da
Juventude; na inauguração do Estude Aqui da Cidade Estrutural.
• Coordenação do I Encontro de Conselheiros Territoriais de Juventude;
• Elaboração de curso de políticas públicas de juventude em parceria com a Escola de Governo;
Em 2016 serão realizadas as eleições dos conselheiros territoriais e distritais da juventude, além do 2º Encontro
de Conselheiros Territoriais de Juventude e a oferta de curso de formação em políticas públicas de juventude para todos os
conselheiros.

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade

1563

Relatório Anual de Atividades 2015 – SECRIANÇA

5. 3ª Conferência Distrital De Juventude
As Conferências de Juventude são um amplo processo de debate e participação sobre o que a juventude quer
para Brasília e para o Brasil. É um espaço para discutir, analisar, reivindicar e propor políticas para os poderes públicos, mas
também para pactuar instrumentos de monitoramento e ação entre as redes de organizações, com foco no controle social das
políticas públicas de juventude.
Em 2015, ano da 3ª Conferência Nacional de Juventude, a Secriança realizou durante o período de 11 de julho
e 29 de agosto cinco etapas regionais, abarcando as 31 Regiões Administrativas. Mais de 800 pessoas se inscreveram para as
etapas, sendo que 77% dos inscritos tinham idade entre 15 a 29 anos.
Entre os delegados eleitos buscamos respeitar a paridade de gênero e a proporção de raça/cor, compatível com
a população. Praticamente 80% dos delegados se declararam não brancos (negros, pardos, amarelos e indígenas).
A Etapa Distrital foi realizada no dia 17 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e reuniu os
delegados eleitos durante as etapas regionais. Na Conferência Distrital de Juventude foram eleitos 16 delegados – 13 da
sociedade civil e 3 do governo – que representaram o Distrito Federal na 3ª Conferência Nacional de Juventude, que ocorreu
nos dias 16 a 19 dezembro de 2015.
Estima-se que cerca de 50 mil jovens foram mobilizados durante a realização das conferências regionais e
distrital de juventude.

6. Mês Da Juventude
O Dia Internacional da Juventude é celebrado em 12 de agosto. Esta data representa um marco na conquista
pelo reconhecimento dos jovens e foi instituída pela Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da
Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude.
Para comemorar esta data tão importante, a Secriança promoveu parceria com vários órgãos e entidades do
Distrito Federal a fim de proporcionar atividades lúdicas e voltadas para o fortalecimento e protagonismo do jovem.
O extrato desse mês foram 18 atividades diferentes desenvolvidas durante todo o mês de agosto. Com
destaque para a realização de três Conferências Regionais, Mostra de Filmes para a Juventude, Audiência Pública sobre a
importância dos grêmios estudantis, grafitaço no Centro de Juventude da Estrutural, Curso de Formação Política, participação
na Caravana da Juventude Negra, no Campeonato Nacional de Street Workout, Batalhas de B-Boys e Mc´s, Campeonato de
Futebol, Festival Pertencer, Rota 156, entre outros. Segue relação das principais atividades desenvolvidas:
• Inauguração do Projeto Arte do Saber;
• Etapas regionais da 3ª Conferência Distrital de Juventude nas cidades de Ceilândia, Taguatinga e Plano
Piloto;
• Campeonato de Street Workout;
• Dia Internacional da Juventude;
• Audiência pública “A importância dos grêmios estudantis no cotidiano escolar”;
• Abertura dos jogos escolares;
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•
•
•
•
•

Batalha de break;
Caravana da Juventude Negra;
Mostra de Filmes para Juventude – Cine Brasília;
Entrega da Mala do Livro – Centros de Juventude de Ceilândia e Estrutural;
Curso de formação política para alunos de grêmios estudantis.

Durante as atividades em Comemoração ao Mês da Juventude, em conjunto com a realização das Conferências
Regionais da Juventude, foram atendidos cerca de 50 (cinquenta) mil jovens de todo o Distrito Federal.
Em 2016, a Secriança pretende ampliar o número de atividades oferecidas e criar um calendário diferenciado
para os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

7. Programa Jovem Candango
O programa Jovem Candango foi instituído pelo Decreto nº 34.316, de 25 de abril de 2013 e pela Lei Distrital n º
5.216, de 14 de novembro de 2013, e regulamentado pelo Decreto nº 35.122, de 30 de janeiro de 2014. O projeto tem como
finalidade estimular a formação técnico-profissional metódica de adolescentes, denominados aprendizes, mediante atividades
teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, compatíveis com o seu desenvolvimento físico, moral
e psicológico.
O público atendido pelo Jovem Candango é a população em situação de risco social, com idade entre 14 e 18
anos, que deverá frequentar a escola e permanecer no ensino formal durante o tempo de permanência no Programa, salvo em
caso de conclusão da educação básica. Esta limitação de idade, no entanto, não se aplica aos aprendizes com deficiência. Os
aprendizes exercem suas atividades práticas nas dependências dos órgãos públicos indicados pelo Governo do Distrito
Federal, integrantes da administração pública direta, autárquica e fundacional.
O programa é executado pela Renapsi – Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração e as
Obras Sociais Jerônimo Candinho. Tais instituições parceiras têm relevante atuação na área de assistência social, comprovada
experiência no atendimento de adolescente em situação de vulnerabilidade social, com ações planejadas e continuadas no
campo do atendimento e fortalecimento de vínculos para o público juvenil.
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Na primeira etapa dos trabalhos, o Governo do Distrito Federal está atendendo aproximadamente 2.100
aprendizes. Todos os estudantes de escolas públicas ou bolsistas, de 14 a 18 anos de idade, que pertençam a famílias com
renda per capita de meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos e estejam inscritos no Cadastro
Único dos Programas Sociais – Cadúnico no DF. Para garantir a democratização do acesso a toda a população, o GDF reserva,
no mínimo, 5% das vagas a pessoas com deficiência, 5% para adolescentes com guia de acolhimento judicial no Distrito
Federal e 5% das vagas aos que comprovem residir em área rural há mais de cinco anos. O mínimo 5% das vagas também
está destinada a adolescentes do Programa Bombeiro Mirim do Distrito Federal.
Por falta de verba, o projeto que qualifica adolescentes para o primeiro emprego estava ameaçado de ser
suspenso, quando venceu o contrato do governo local com as duas entidades que gerenciam o encaminhamento a vagas de
trabalho em instituições públicas do Executivo local. Contudo, o Governo do Distrito Federal conseguiu uma suplementação
orçamentária no valor de R$ 11,2 milhões e garantiu até o fim de 2015 a continuidade do Jovem Candango.
Administrado pela Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização, pela extinta SEGAD, a gestão do
programa Jovem Candango será transferida, via decreto, à Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.
Para o ano de 2016, já há previsão de R$ 29 milhões no Plano Plurianual para continuidade do programa. A
intenção da pasta é conseguir mais recurso para abrir novas vagas e contemplar adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa.
A transferência de gestão do Programa Jovem Candango da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e
Desburocratização para a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude será efetivada atrás de
Decreto, contudo, o mesmo ainda não foi publicado de forma que atenda os requisitos necessários para a saudável gestão do
programa, bem como, a criação da estrutura similar a da antiga gestão dentro desta secretaria. Dessa forma, a falta de
elaboração de novo Decreto impossibilita o aperfeiçoamento da nova gestão e dificulta os parâmetros e perspectivas para a
execução em 2016.
Enquanto ação de política pública do Governo do Distrito Federal, o Jovem Candango atua de forma impactante
nos principais problemas causadores da vulnerabilidade e da exclusão social: evasão escolar, baixa renda, desemprego e
violência.
8. Praças da Juventude
Em conformidade com o art. 7º, da Portaria nº 206, de 11 de novembro de 2009, a Praça da Juventude é um
projeto destinado a comunidades situadas em espaços urbanos com reduzido ou nenhum acesso a equipamentos públicos de
esporte e lazer que alia saúde, bem-estar e qualidade de vida, atividades socioeducativas diversificadas. O projeto, além de
buscar a democratização do acesso ao esporte e ao lazer, incentiva a inclusão digital e a produção cultural. Ao oferecer à
população um equipamento público e qualificado de esporte e lazer, a Praça da Juventude constitui-se em um amplo espaço de
convivência comunitária.
No Distrito Federal, o projeto Praça da Juventude está sendo executado em duas regiões administrativas,
Itapoã e Ceilândia. Desde início da gestão, a Secriança tem acompanhado o projeto de perto, participando de reuniões com
entes do governo federal e distrital.
A Praça do Itapoã está em construção e sob a responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP), a de Ceilândia está em fase de licitação sob-responsabilidade da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP).
Praça do Itapoã:
Objetivamente, no ano de 2015 foram executados os seguintes serviços: pista de caminhada, contrapiso da
quadra poliesportiva e instalação de estrutura metálica que reverte o teto de todos os equipamentos (quadra poliesportiva,
vestiários e salas administrativas). Isso significa que esta gestão executou cerca de 15% da obra e, somando com o que foi feito
na gestão passada, atualmente, a obra está com 41% de conclusão. Para terminar é necessário: construir o campo society,
concluir a quadra poliesportiva e fazer toda parte de jardinagem e acabamento.
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal – SINESP-DF informou que
o contrato está vigente e todo o recurso previsto já foi empenhado (de acordo com as medições da obra), ou seja, o GDF não
tem débitos com a empresa. Sobre o fato de a obra estar parada, a SINESP não recebeu nenhuma notificação a essa respeito,
sendo que tal documento deveria ter sido encaminhado pela NOVACAP diretamente para os executores do contrato. Segundo a
NOVACAP, a Brasgo está passando por uma crise financeira, no entanto, desconhece a paralisação da obra. A NOVACAP irá
notificar a empresa e pedir celeridade na conclusão da obra.
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Praça da Ceilândia:
A Praça da Juventude de Ceilândia já tem terreno destinado para a implantação do projeto, localizado na QNN
13 de Ceilândia Norte, e está em processo licitatório, junto a SINESP para início de procedimentos burocráticos, tais como:
declaração orçamentária, empenho, adjudicação e contratação da empresa vencedora.
O plano de trabalho está em fase de elaboração. A Secriança vem realizando pesquisas sobre o
funcionamento de outras praças em território nacional, por meio da internet e telefone. Também solicitamos uma visita a Praça
de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, já que a mesma é modelo para o restante do país.
9. Programa Estação Juventude
O Programa Estação Juventude possui o objetivo de ampliar o acesso de jovens no Distrito Federal a políticas,
programas e ações que assegurem seus direitos de cidadania e fortaleçam a sua capacidade de inclusão, participação social e
emancipação, por meio do oferecimento de tecnologia social inovadora. Em termos práticos, se concretiza na disponibilização
de um espaço de/para/com a juventude, instalado em equipamento público de acesso livre, onde os jovens encontrarão um
ambiente acolhedor, informações sobre políticas públicas e atividades que propiciem participação, sociabilidade, atividades
culturais e troca de informações, além de serviços e apoio para a estruturação/reestruturação de trajetórias de inclusão,
autonomia e emancipação.
Beneficiados
O programa servirá como espaço acolhedor para juventude, equipado e com pessoal capacitado para atender
jovens na faixa entre 15 a 29 anos, com prioridade aqueles integrantes de famílias com maior vulnerabilidade social
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cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico, oferecendo serviços que ampliem o
seu acesso a políticas, programas e ações.
Linhas de Ação do Programa:
1. Diagnóstico e Território: Diagnóstico do território, dos seus jovens e suas demandas, dos obstáculos e
potencialidades locais e dos atores que podem ser articulados para a construção de redes de apoio.
2. Equipamento Público: Espaço e horário adequado e pessoal capacitado para atender jovens de 15 a 29
anos. Deve ser lugar de livre acesso, com programação de atividades de sociabilidade e cultura.
3. Participação e Mobilização: Espaço de participação e fortalecimento de processos interativos de
comunicação e articulação. Inclui a criação de comitê gestor que incorpore jovens, gestores e atores da sociedade civil.
4. Rede de Apoio: Construção de uma rede de gestores e atores sociais significativos no território para apoiar e
promover as trajetórias de inclusão, autonomia e participação dos jovens.
5. Central de Informações: Disponibilização de informações acerca de diferentes iniciativas existentes no
território (programas, ações, serviços e políticas públicas) de interesse dos jovens e úteis para orientação e encaminhamentos
que garantam seus direitos.
6. Ação Específica Local: desenvolvimento de uma ação específica para além das linhas nacionais para
responder uma demanda de jovens conforme diagnóstico de necessidades e potencialidades locais.
7. Oficinas de Percurso: Atividade coletiva de apoio ao jovem para que ele possa elaborar um roteiro para
construir seu projeto de vida, levando em consideração sua própria história, identificando oportunidades e planejando passos
futuros.
Meta: Implantação e implementação de unidade complementar do Programa Estação Juventude nas cidades de
Santa Maria, Planaltina, Ceilândia e Estrutural.
Prazo de Execução do Programa: 24 meses.
Em dezembro, após aprovação do Plano de Trabalho elaborado pela Subsecretaria de Juventude, foi firmado
junto ao Governo Federal quatro Termos de Convênios para a implantação e implementação de quatro unidades
complementares do Programa Estação Juventude no Distrito Federal, nas seguintes regiões administrativas: Planaltina, Santa
Maria, Estrutural e Ceilândia.
Para as regiões administrativas de Planaltina, Santa Maria e Ceilândia a dotação aprovada pela Lei
Orçamentária Anual nº 12.595, de 19/01/2012, foi no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada uma. Para a região
administrativa da Estrutural a dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual nº 12.595, de 19/01/2012, foi no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Totalizando o valor de R$ 1.150.000 (um milhão e cento e cinquenta mil) para a
implantação e implementação do Programa.
10. Mês da Consciência Negra
No mês da Consciência Negra, a Secriança realizou uma ação pontual na Unidade de Internação de Santa
Maria, no dia 20 de novembro.
O evento foi composto por uma palestra sobre o genocídio do povo negro e uma oficina de percussão. O
coletivo “Reaja ou será morto” conversaram com um grupo de 35 internos, sendo uma turma da ala feminina e duas da
masculina.
A didática estabelecida foi por meio de um roda de conversa em que os palestrantes e os adolescentes puderam
interagir e debater sobre a história, a cultura e a luta do movimento negro. Os temas colocados em discussão foram: racismo
institucional, autos de resistência, abolição da escravatura, hérios negros, entre outros.
Para finalizar, o grupo Cultural Obará fez uma apresentação musicial e, logo após, realizou uma oficina de
percussão com os jovens.
O intutio do evento foi mostrar para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa – que, em
grande maioria, são negros – que a história de luta do povo negro pode servir como exemplo para o empoderamento, e que a
cultura e a arte podem ser elementos de transformação social.
Para 2016, a Secriança planeja realizar diversos eventos como este em todas as unidades de internação.
11. Juventude Viva
A juventude tem surgido como alvo preferencial das mortes, sendo os jovens do sexo masculino predominante
nesse perfil. A taxa de mortes violentas para cada 100 mil habitantes era de 54,3 para homens e 4,8 para mulheres, agora
quando consideramos apenas o universo de jovens, as taxas passam para 107,5 entre jovens homens, e 7,7 entre jovens
mulheres. E se formos mais além desse recorte etário e entrarmos no gênero, a questão racial aponta um perfil predominante
de mortalidade violenta à população negra e jovem. A taxa nacional de homicídios de jovens negros no Brasil é de 29,0 por
grupo de 100 mil habitantes.
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Sendo assim, logo após a segunda Conferencial Nacional de Juventude foi criado através das demandas dos
GT’s o plano Juventude Viva. O Plano reúne ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros em situações
de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29
anos.
O programa Juventude Viva prioriza 142 municípios brasileiros, distribuídos em 26 estados e no Distrito Federal,
que em 2010 concentravam 70% dos homicídios contra jovens negros. A relação inclui as capitais de todos os estados
brasileiros. São 11 ministérios envolvidos. Juntos, eles articulam ações de 44 programas em 96 municípios, todos em prol na
redução da vulnerabilidade dos jovens em situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades de
inclusão social e autonomia; da oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência em territórios que
concentram altos índices de homicídio; e do aprimoramento da atuação do Estado por meio do enfrentamento ao racismo
institucional e da sensibilização de agentes públicos para o problema.
No Distrito Federal, por meio do Decreto nº 34.651, de 11 de setembro de 2013, foi instituído o Comitê Gestor do
Plano de enfrentamento a mortalidade da juventude negra no Distrito Federal e regiões metropolitanas composto de 25
membros, sendo doze representantes da sociedade civil e treze representantes dos órgãos do DF descritos no decreto.
Na atual gestão, a Secriança iniciou diálogo junto com a extinta Secretaria de Mulheres, Igualdade Racial e
Direitos Humanos e a Secretaria de Segurança Publica para retomar o programa. A intenção é fechar acordo para que em 2016
a capital federal dê início à segunda etapa do Juventude Viva. Para tanto, ficou acertado que a Subsecretaria de Igualdade
Racial recriará o Comitê Gestor e fará o levantamento de todas as ações realizadas durante a primeira etapa.
Edital – Secretaria Nacional de Juventude
Foi realizado chamamento público nº 002/2015 pela Secretaria Nacional de Juventude em prol de selecionar
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos para executar e acompanhar ações para jovens de 15 a 21 anos, em situação
de venerabilidade social com prioridade aqueles oriundos do sistema socioeducativo. No DF foram contempladas nesse
chamamento as regiões administrativas de Ceilândia, Planaltina e Santa Maria, porém as instituições escritas não foram
aprovadas devido à falta de documentação e inabilitação por algum descumprimento dos itens do chamamento. Com a
recriação do Comitê Gestor, a SUBJUV espera dialogar com a SNJ para avaliar a possibilidade de reabertura do chamamento.
12. Outras Atividades
1.
Apresentação e aprovação de projeto para implementação de dois Centros de Juventude no programa Viva
Brasília – Nosso Pacto pela Vida;
2.
Apoio para realização de Rua do Lazer na QNR 04 – Ceilândia Norte;
3.
Tratativas para oferta de curso de empreendedorismo pelo SEBRAE para os jovens das unidades dos
Centros de Juventude.
4.
Membro: titular do Grupo de Trabalho de Prevenção do Programa Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida;
titular do Comitê Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; suplente do Grupo de Trabalho de Erradicação do Trabalho Infantil
no Lixão da Estrutural;
5.
Participações: no Comitê Gestor para a Agenda Brasiliense do Emprego e Trabalho Decente; na Oficina de
Pactuação e Revisão do Plano Estadual de Enfretamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; na Voz Ativa:
Juventude e Segurança Pública; na Audiência Pública de Ampliação do Passe Livre; na Audiência Pública sobre o Programa
Esporte a Meia-Noite; na Audiência Pública sobre Direitos para Juventude; do Grupo de Trabalho para elaboração do Plano
Decenal do Sistema Socioeducativo; no lançamento da Frente Parlamentar Distrital da Juventude; no Workshop de Segurança
e Prevenção Cidadã; no Fórum Preparatório da Conferência Distrital de Segurança Pública; da Oficina de Avaliação Econômica
para Formação de Gestores Sociais de Órgãos Públicos; no Congresso da UNE; no 3º Encontro Nacional do Ministério Público
e Movimentos Sociais; no Seminário Político para Redução do Impacto Social das Drogas; do Curso de Mediação de Conflitos;
no lançamento do Manifesto da Juventude; na Marcha das Mulheres Negras; do 5º Congresso Internacional da Associação
Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas; no 3º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância; no
Seminário Ame Mais Não Sofra;
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
8473 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE
POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDEPLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6222

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
150.000
173.159
154.778
137.818
150.000
150.000

173.159
173.159

154.778
154.778

137.818
137.818

O programa tem como objeto a prestação de serviços relacionados às atividades de reprografia, entrega de
documentos, auxílio à organização de arquivos, manutenção e conservação predial, manutenção e recuperação de bens
móveis, manutenção de veículos, recolhimento de bens inservíveis, transporte de materiais, reciclagem de papel, copeiragem,
serviços gerais e preservação e recuperação de áreas públicas, a serem realizados por sentenciados do Sistema Penitenciário
do Distrito Federal, geridos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, obedecida a qualificação e aptidão de
cada sentenciado.
Foram 9 (nove) assistidos, que trabalharam na sede da Secretaria da Criança, localizada no Setor de
Armazenagem e Abastecimento Norte – SAAN. A jornada de trabalho é de 8 (oito) horas diárias, podendo ser reduzida ou
reajustada, com o correspondente ajuste salarial, caso o reeducando frequente curso de ensino médio ou universitário, em
horário comercial, desde que não seja violada a Lei de Execução Penal, as normas internas do Complexo Penitenciário do DF e
as determinações da Vara de Execuções Penais do DF.

PROGRAMA 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8770 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE
POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDEDISTRITO FEDERAL
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9586 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9694 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL
9799 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE
ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE- SANTA MARIA
TOTAL DO PROGRAMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
184.770.369
248.611.534 246.637.531 246.637.531

184.770.369
9.500.566

248.611.534
12.766.903

9.500.566
2.567.786

12.766.903
4.257.473

12.596.262
3.254.195

12.596.262
3.104.447

2.567.786

4.217.473

3.254.195

3.104.447

0

0

0

40.000

196.838.721

265.635.909

246.637.531 246.637.531
12.596.262 12.596.262

262.487.987 262.338.240

No período de janeiro a dezembro do ano de 2015, a Secriança executou reformas e adaptações em diversas
unidades, entre elas:
• Edifício Sede – Concluído
• NAI (Núcleo de Atendimento Inicial) – Concluído
• UAMA Paranoá – Concluído
• Conselho Tutelar Taguatinga Sul – Concluído
• Unidade de Semiliberdade de Taguatinga Sul – Concluído
• Conselho tutelar de Brazlândia – em fase de conclusão
• Biblioteca do Centro de Juventude Estrutural – concluído
• Conselho Tutelar de São Sebastião – concluído
• Centro de Atendimento Integrado a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual – 307 Sul (em obras –
conclusão prevista para março 2016)
• Unidade de Internação Recanto das Emas – Concluído
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PROGRAMA TEMÁTICO: 0001 – OPERAÇÃO ESPECIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
9050 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7060 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DISTRITO FEDERAL
TOTAL DO PROGRAMA 0001

DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADO EMPENHADO
1.880.830
7.525.380
5.700.602
1.880.830
1.880.830

7.525.380
7.525.380

5.700.602
5.700.602

LIQUIDADO
5.700.602
5.700.602
5.700.602

Justificativa:
O programa compõe as ações de operações especiais do Governo e refere-se aos ressarcimentos e licençasprêmio convertidas em pecúnia de competência desta Secretaria. Dessa forma, cumpre informar que foi efetuado o pagamento
de licenças-prêmio a 17 servidores aposentados, e quanto aos ressarcimentos o quantitativo mostrou-se variável ao longo dos
meses, com servidores requisitados da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal CBMDF, Banco de Brasília – BRB e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT, por necessidade de serviço em
compor a força de trabalho da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças Adolescentes e Juventude do Distrito Federal.

3. FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Concurso Seleção de Servidores Públicos
Com o intuito de reduzir o déficit de 700 servidores no sistema socioeducativo, a Secretaria de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude lançou três editais de seleção de profissionais. As inscrições foram realizadas de setembro
a outubro, e a responsável por elaborar e aplicar as provas foi a Fundação Universa. Foram disponibilizadas 114 vagas de
atendente de reintegração socioeducativo, 66 de especialista e 20 de técnico, além de cadastro reserva, para atuar em uma das
sete unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei. O concurso teve a primeira fase realizada, com a aplicação
de provas nos meses de novembro e dezembro e encontra-se em andamento com expectativa de continuidade para as
próximas fases e contratação de profissionais no exercício de 2016.
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Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, órgão autônomo,
paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal,
criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital nº 5.244, de 17 de
dezembro de 2013 e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, por deliberação da 247ª Plenária Ordinária realizada em
22 de outubro de 2014 e CONSIDERANDO o disposto na Lei Distrital n° 5.294, de 13 de fevereiro de 2014 que dispõe sobre
Conselhos Tutelares do Distrito Federal e dá outras providências, a Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e a Resolução nº 72, de 9 de abril de 2015 tornou público o
processo de escolha para membros dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2016/2019.
Foram 26,5 mil inscritos para o processo, que realizaram provas para avaliação de habilidades e os
conhecimentos do candidato a respeito de instrumentos normativos, a organização e o funcionamento do sistema de garantia
de direitos humanos de crianças e adolescentes.
A eleição dos conselheiros compreendeu cinco fases: inscrição; exame de conhecimento específico, de caráter
eliminatório; análise da documentação do habilitante, de caráter eliminatório e registro de candidatura; eleição dos candidatos,
por meio de voto direto, secreto e facultativo; curso de formação inicial, com frequência obrigatória, e carga horária mínima de
40 (quarenta) horas.
No dia 30 de dezembro de 2015, o resultado final considerando a habilitação dos candidatos em todas as fases
foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, banca organizadora do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares,
com titulares e suplentes de acordo com classificação dos candidatos. A posse dos candidatos está sujeita a apresentação da
documentação pertinente e ocorrerá em janeiro de 2016.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Dificuldades Encontradas
A Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal passou no ano de 2015,
por diversas alterações em sua estrutura orgânica, que alteraram a forma de atuação. Houve a absorção das competências
relacionadas à Juventude, e a criação de uma subsecretaria específica para tal finalidade, ampliando as competências desta
Secretaria. Em contrapartida, também, ocorreu uma diminuição no quantitativo efetivo de força de trabalho, considerando os
cortes de cargos realizados, situação que inicialmente compromete a execução de tarefas a serem executadas, necessitado de
um período de adaptação para readequação a nova realidade.
Aliado a este cenário, o Distrito Federal como um todo, atravessa dificuldades orçamentárias e financeiras, com
fortes contingenciamentos de recursos que impactaram, no ano de 2015, as ações realizadas por esta Pasta. Ainda assim,
podemos computar resultados positivos alcançados com uma eficiência administrativa que aliou a busca por parcerias,
culminando em ações que proporcionaram uma proteção eficaz da criança, do adolescente e da juventude no Distrito Federal.
Os resultados alcançados nos quatro anos correspondentes à existência da Secretaria expressam o empenho
de todos os servidores do órgão no enfrentamento de grandes desafios, que incluem a reformulação completa do sistema
socioeducativo, marcado por um histórico de quatro décadas de desrespeito aos direitos humanos e condições de trabalho
precárias nas unidades de internação; o fortalecimento dos Conselhos Tutelares como parceiros essenciais no enfrentamento
às violações dos direitos de crianças e adolescentes; e o combate à violência contra crianças e adolescentes, com destaque
para a criação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca); e a atenção ao
Jovem.
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5. PERSPECTIVAS PARA 2016
As perspectivas para o ano de 2016 são de manutenção das conquistas advindas do trabalho realizado nos
últimos quatro anos, que resultaram em mudanças profundas no sistema socioeducativo visando garantir continuamente que os
adolescentes em conflito com a lei, no cumprimento da medida socioeducativa, tenham a garantia de acesso às oportunidades
de crescimento pessoal e social, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). E ainda, a garantia de
direitos em favor de crianças atendidas pelos Conselhos Tutelares e a valorização da Juventude no Distrito Federal.
Os projetos para 2016 que devem ser prioritários de acordo com o objetivo estratégico de modernização dos
Conselhos Tutelares são:
• “Espaço Criança”- para equipagem de Brinquedotecas nos Conselhos Tutelares para tornar o ambiente
adequado para atendimento de criança em situação de risco e vulnerabilidade.
• Padronização de rotinas e unificação de instrumentos de trabalho-projeto que visa unificar os procedimentos
e ferramentas de trabalho nos 40 (quarenta) Conselhos Tutelares do Distrito Federal.
• Digitalização e indexação e guarda dos documentos presentes nos arquivos dos Conselhos Tutelares –
Atualmente os documentos não passam por tratamento; não existe espaço físico, as histórias de vida e os dados sobre as
violações de direito estão se perdendo, o que prejudica o atendimento dos conselheiros, do ministério Público e do judiciário,
além de outras instituições do sistema de garantia de direitos.
Também, conforme citado, prevê-se a ampliação do sistema, com a construção novas unidades para
cumprimento de medidas socioeducativas, com modelo arquitetônico mais seguro e propício à promoção de atividades
pedagógicas, profissionalizantes, culturais e esportivas. Continuidade das reformas, proporcionando uma reestruturação dos
conselhos tutelares e a capacitação continuada de seus conselheiros. Maior valorização do jovem no Distrito Federal, com
ampliação de ações, políticas e oportunidades.
Em busca da melhoria nas ações realizadas, redução no déficit de servidores, bem como a substituição do
contrato de terceirizados, há a expectativa de nomeação para contratação de servidores efetivos aprovados no concurso
realizado em 2015, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira no exercício. Além disso, haverá a posse dos
Conselheiros dos Conselheiros Tutelares eleitos para o quadriênio 2016/2019, com a finalidade de garantir a continuidade de
proteção aos direitos das crianças do Distrito Federal.
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27.1. FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – UO: 51.901
O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal é um fundo de natureza especial,
vinculado à realização de determinados objetivos. Foi criado pela Lei nº 234, de 15/01/1992, e instituído pela Lei Complementar
nº 151, de 30/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 849, de 09/07/2012, e tem seu funcionamento normatizado pela
Resolução Normativa nº 61, do CDCA/DF, de 1º de agosto de 2012.
De acordo com o art. 2º da Lei Complementar nº 151/1998 o “FDCA-DF tem por objetivo prover de recursos
financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento dos programas, projetos e serviços voltados para a
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.”
Os recursos utilizados na execução das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes podem ser
originários de diversas fontes, tais como: consignação do orçamento anual, contribuições de governos e organismos
internacionais; da rentabilidade do mercado financeiro; de multas e penalidades administrativas decorrentes de apurações de
infrações administrativas e crimes; e principalmente de doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda
– IR (nos termos do art. 260, lei 8.069, de 13/7/90, alterado pela Lei 12.594, de 18/01/12). No ano de 2015, no âmbito do Distrito
Federal, por força da alteração, em 25 de abril de 2014, à Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, através do artigo 269 A, foi
destinado dotação mínima de três décimos por cento da receita tributária líquida ao Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FDCA/DF.
O artigo 5º da Resolução Normativa Nº 61 – CDCA/DF, de 1/08/2012, rege que no financiamento de
programas com recursos do FDCA/DF, dar-se-á prioridade, sem prejuízo de outras, às ações que visem: I - ao acolhimento, sob
a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3°, VI da
Constituição Federal e no art. 260, § 2º do ECA, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção, Defesa e
Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; II - à implantação e desenvolvimento
de ações, programas, projetos e serviços para crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados;
As referidas ações são efetivamente alcançadas através da execução dos projetos sociais apresentados por
instituições sem fins lucrativos: governamentais e não governamentais.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
2
3
-

Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados

Outros

Atividade-Fim
Com cargo em
Sem cargo em
comissão
comissão
-

Total
2
3
-

Órgãos do Governo Federal

-

-

-

-

-

Estagiários

-

-

-

-

-

5
5

-

-

-

5
5

Terceirizados (FUNAP)
Subtotal (Força de Trabalho)
(-) Cedidos para outros órgãos
Total Geral
Dados de 31/12/2015 referente à UnGEF/CDCA-DF

1. REALIZAÇÕES
PROGRAMA TEMÁTICO: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA
ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE
OBJETIVO GERAL: Promover o desenvolvimento integral da infância, adolescência e juventude, atendendo as
demandas de proteção e defesa dos seus direitos.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2102 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E
SOCIAL
16.500.000
3.027.429
3.027.429
2.722.482
9722 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E
SOCIAL--DISTRITO FEDERAL
16.500.000
3.027.429
3.027.429
2.722.482
2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI
1.551.000
0
0
0
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
9.420.812
717.323
717.323
679.423
1958 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
9.420.812
717.323
717.323
679.423
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AÇÃO/SUBTÍTULO
DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL
2766 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
2714 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
TOTAL DO PROGRAMA 6223
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DOTAÇÃO INICIAL DESPESAAUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

788.383
3.822.935

0
222.890

0
222.890

0
179.638

3.822.935

222.890

222.890

179.638

3.000.000

0

0

0

7.200.000
42.283.130

0
3.967.642

0
0
3.967.642
3.581.543
Situação em 31/12/ 2015

As ações relativas à área de atuação da Unidade de Gestão de Fundos, especificamente o Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente – UNGEF/CDCA-DF, são realizadas de acordo com as demandas do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CDCA/DF, deliberadas por meio de editais e/ou através de autorização direta, via deliberação
plenária.
Concernente a execução orçamentária e financeira, no ano exercício de 2015, registra-se um montante total de
R$ 3.967.641 (três milhões novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta e um reais) no Programa 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE, com o financiamento
de 29 (vinte e nove) projetos sociais de instituições sem fins lucrativos, distribuídos em 28 (vinte e oito) instituições não
governamentais e 1 (uma) instituição governamental, que desenvolveram atividades diversas, dentre as quais destaca-se como
despesas de custeio: a qualificação de adolescentes nas áreas de comunicação, expressão, cidadania, direitos humanos,
atendimento psicossocial, atividades esportivas, culturais, de lazer e cursos de informática; e como despesas de capital: a
aquisição de veículos utilitários, caminhão baú, bens permanentes (mobiliários), brinquedos e outros.
Além disso, houve o financiamento com recursos do fundo do evento do “Dia das Crianças”, em comemoração
ao 12 de outubro, que ocorreu em 7 (sete) Regiões Administrativas (Cidade Estrutural, Samambaia, Sobradinho II, Santa Maria,
Recanto das Emas, Planaltina e Itapoã/Paranoá), com a aplicação direta de R$ 222.889,00 (duzentos e vinte e dois mil,
oitocentos e oitenta e nove reais), através da contratação de serviços diversos, como: locação de palco principal e tendas,
serviços de alimentação, brinquedos infantis, contratação de artistas, fotógrafos etc.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Edital 2015
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente Aprovou 34 (trinta e quatro) projetos, por meio dos
Editais de Chamada Pública 05/2015 e 13/2015, apresentados pelas instituições sem fins lucrativos não governamentais,
representando um montante aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões).
Além disso, o CDCA/DF deliberou em Plenária a aprovação de 3 (três) projetos de aplicação direta no valor total
de R$ 7.839.950,49 (sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil novecentos e cinqüenta reais e quarenta e nove centavos),
sendo: 1 (um) por meio da 256ª Resolução Plenária Ordinária, no valor de R$ 265.307,16 (duzentos e sessenta e cinco mil,
trezentos e sete reais e dezesseis centavos) e 2 (dois) através da 42ª Resolução Plenária Extraordinária, no valor de R$
1.596.643,33 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) e R$
5.978.000,00 (cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil reais), respectivamente, cujos os projetos foram apresentados
pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude no exercício de 2015 e que, por obediência ao
princípio da continuidade do serviço público, deverão ser executados no ano de 2016.
Sendo assim, os compromissos assumidos pelo CDCA/DF no ano de 2015 registram um montante total de
aproximadamente R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
A Unidade de Gestão de Fundos – UNGEF, vinculada à Secretaria de Estado da Criança - SECRIANÇA, foi
constituída através do Decreto nº 33.156, de 25 de agosto de 2011, com a seguinte estrutura: 1 (um) Chefe e 3 (três) Gerências
(Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, Gerência de Prestação de Contas e Gerência de Contratos e Convênios).
Em 07 de maio de 2013, através do Decreto 34.344, de 06 de maio de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da
SECRIANÇA, o quadro da UNGEF passou a contar com mais 1 (um) Assessor.
A principal atribuição delegada a UNGEF é a gestão do FDCA/DF, através da operacionalização das ações
traçadas nos Planos de Ação e Aplicação definidos pelo CDCA/DF, que abrange execução orçamentária, financeira, patrimonial
e contábil, além de atender as demandas de controle, tais como: prestação de contas e auditorias internas e externas.
A UNGEF encerra o exercício financeiro com um total de 5 (cinco) servidores, cerca de 40 (quarenta) processos
para prestação de contas, 37 (trinta e sete) projetos aprovados, totalizando 77 (setenta e sete) processos em andamento. Além
da autorização, em dezembro de 2015, do lançamento de um novo edital de chamada pública.
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28. SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E
DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL– UO: 57.101
A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal SEMIDH, instituída por meio do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e do Decreto nº 36.296, de 22 de janeiro de 2015,
tem competência e atuação nas seguintes áreas:
• políticas para as mulheres; proteção e promoção dos direitos das mulheres;
• promoção de políticas e defesa de direitos das pessoas idosas;
• políticas de promoção da igualdade racial;
• prevenção e combate do racismo, da homofobia, do sexismo e de outras formas de discriminação;
• promoção dos direitos humanos e da cidadania;
• garantia dos direitos humanos de todos os cidadãos, com particular atenção sobre populações de baixa
renda, em situação de vulnerabilidade, em situação de privação de liberdade e vítimas de tráfico de pessoas.
Destaca-se entre as atribuições da Secretaria, a definição, o direcionamento e a execução de políticas públicas
voltadas à promoção do pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos da pessoa humana.
Nesse sentido, a SEMIDH tem a missão de implementar e promover políticas para as Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos.
Vinculam-se à Secretaria o Conselho dos Direitos da Mulher; o Conselho Distrital de Promoção e Defesa de
Direitos Humanos – CDPDDH; o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CODDEDE; o Conselho de
Defesa dos Direitos do Negro; o Conselho dos Direitos do Idoso.
Cabe à Secretaria, a gestão do Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal.
Coma a publicação do Decreto nº 36.832 de 23/10/2015, artigo 1º, a Secretaria passa a integrar a Secretaria de
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal.
FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio
Servidores
Efetivos (Quadro do GDF)
Comissionados(Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Requisitados

Órgãos Estaduais
Órgãos do Governo Federal

Outros

Terceirizados (FUNAP)

Total Geral

Atividade-Fim

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Com cargo em
comissão

Sem cargo em
comissão

Total

07

03

15

79

104

31

-

86

-

117

08

06

16

14

44

-

-

01

-

01

06

-

01

-

07

-

03

-

-

03

52

12

119

93

276

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB A RESPONSA BILIDADE DA UO
PROGRAMA TEMÁTICO: 6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES
OBJETIVO GERAL: Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações
multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação
das mulheres do DF.
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
5883 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MULHERPLANO PILOTO
4211 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA
E AO AGRESSOR
0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA

DOTAÇÃO INICIAL
500.000

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
102.338
102.338
22.322

500.000

102.338

102.338

22.322

1.000.000
1.000.000

1.664.026
1.664.026

1.664.022
1.664.022

1.468.542
1.468.542
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AÇÃO/SUBTÍTULO
E AO AGRESSOR-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL
4212 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
DISTRITAL DA MULHER
4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO
PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO
DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERSECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL
4240 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E
AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES
2280 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E
AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-SECRETARIA DE
ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO
2281 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E
AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-CASA DA MULHER
BRASILEIRA -- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6229
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DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

DOTAÇÃO INICIAL

55.000

0

0

0

986.364

304.784

304.784

304.784

436.364

304.784

304.784

304.784

155.000

329.194

329.194

83.599

100.000

33.663

33.663

13.315

55.000
2.696.364

295.531
2.400.341

295.531
2.400.337

70.284
1.879.246

Objetivo Específico: 001 – Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos, por meio do desenvolvimento de
ações que visem contribuir no seu processo de emancipação no Distrito Federal.

Indicadores:
Denominação do Indicador

Número de políticas públicas com
1326 inclusão de recorte de gênero
implementadas

1327

Número de projetos executados com
vistas à equidade de gênero

Número de pessoas beneficiadas pelo
1328 Plano Rede Mulher em todos os seus
eixos

1329 Campanhas Realizadas

Índice Apurado Periodicidade
Unidade
Mais
em
de
Resultado 1º
de Medida
Recente
Apuração
Ano
Desejado
Unidade

Unidade

Pessoa

Unidade

2

1

1.000

2

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

Anual

Anual

Alcançado

-

Desejado

-

Alcançado

-

Desejado

-

Alcançado

-

Desejado

-

Alcançado

-

Anual

Anual

Desejado em
2º
3º
Ano
Ano
6
13

4º
Ano
15

Fonte da
Informação

SecPol
Mulheres,
Igualdade
19
38
12
Racial e
DirHumanos
13
17
17 SecPol
Mulheres,
Igualdade
15
17
16
Racial e
DirHumanos
22.00 SecPol
11.842 18.000
Mulheres,
Igualdade
1500
Racial e
12.168 11.225
DirHumanos
2
2
2
SecPol
Mulheres,
Igualdade
3
3
3
Racial e
DirHumanos

A ampliação do acesso das mulheres aos seus direitos é promovida por meio do desenvolvimento de ações que
visem contribuir no seu processo de emancipação no Distrito Federal, das políticas públicas voltadas às mulheres, sob a
responsabilidade desta Secretaria.
Nessa perspectiva é importante frisar que a população do Distrito Federal é de 2,8 milhões de habitantes, dos
quais 53% são mulheres. Dessas, 799 mil mulheres se declaram negras, o que corresponde a 54% da população feminina
(PNAD 2013). Porém, em relação à distribuição territorial no Distrito Federal, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de
Domicílios – PDAD 2013, as regiões com maior poder aquisitivo, como Lago Sul, Lago Norte, Plano Piloto, Jardim Botânico,
Sudoeste/Octogonal, concentravam 60% das/os habitantes que se declararam brancas/os, enquanto as regiões mais pobres,
como SCIA/Estrutural, Fercal, Varjão, Planaltina, Brazlândia, eram compostas por mais de 65% de pessoas que se
autodeclararam negras. A população de mulheres idosas era da ordem de 157 mil mulheres, ou seja mais de 10% das mulheres
do Distrito Federal.
Quanto à situação de domicílio, 4% da população feminina residiam nas áreas rurais do Distrito Federal. De
acordo com o Censo de 2010, a população feminina com algum tipo de deficiência no DF correspondia a 58% de um total de
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574 mil pessoas e também era de 58% a proporção de mulheres entre o total de 140 mil pessoas que declararam ter algum tipo
de deficiência severa.
Vale lembrar que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM (conjunto de metas pactuadas pelos
governos dos 191 países-membros da ONU com a finalidade de tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se
viver) têm como macro objetivo nº 3 “promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres” e determina que é
preciso superar as disparidades entre meninas e meninos no acesso à escolarização formal e promover políticas que ofereçam
oportunidades para mulheres ocuparem papéis cada vez mais ativos no mundo econômico e político, para atingir a superação
das desigualdades de gênero. A meta 4 da ONU prevê eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e médio,
até 2015, e em todos os níveis de ensino. No que diz respeito ao acesso à educação, o Brasil já alcançou a meta prevista:
meninas e mulheres já são maioria em todos os níveis de ensino. No entanto, a desigualdade das mulheres em relação aos
homens ainda persiste no mercado de trabalho, nos rendimentos e na política.
Ainda de acordo com os ODM, o Brasil celebrou um acordo federativo em torno do “Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, que abrange as dimensões da prevenção, assistência, combate e garantia de
direitos às mulheres. Atualmente, existem 1.011 serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. A Lei Maria da
Penha possibilitou a prisão de 4,1 mil agressores, a instauração de 685,9 mil procedimentos para coibir a violência e 2,7
milhões de ligações foram feitas para a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180). No entanto, a violência doméstica
continua atingindo milhares de mulheres brasileiras.
Dados da Polícia Civil do Distrito Federal apontam para o registro de uma média de 38 agressões a mulheres
por dia em 2014, mais de um caso por hora. Foram 13,8 mil ocorrências ao longo do ano. O número é 5,7% menor que os 14,6
mil casos registrados em 2013, porém ainda é muito alto e preocupante.
A Secretaria vem implementando ações relevantes voltadas à ampliação do acesso das mulheres a seus
direitos, entre elas:
Casa da Mulher Brasileira.
A Casa da Mulher Brasileira foi instituída pelo Decreto nº 8.086, 30 de agosto de 2013, como uma das ações do
Programa Mulher, Viver sem Violência, constituindo-se de um espaço público onde se concentra serviços especializados e
multidisciplinares para o atendimento às mulheres em situação de violência.
De acordo com a legislação em vigor, a Casa da Mulher Brasileira está organizada e dispõe da seguinte
estrutura: Recepção, Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacias Especializadas; Juizado Especializado em
Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Promotoria Especializada; Defensoria Pública; Serviço e Promoção de
Autonomia Econômica; Espaço de Cuidado para Crianças – brinquedoteca; Alojamento de Passagem e Central de Transportes.
Disque Direitos Humanos da Mulher
Central de Atendimentos às mulheres, NÚMERO 156, OPÇÃO 6. A Central conta com um telefone exclusivo e
oferece orientações e informações sobre todos os tipos de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha,
principalmente a doméstica, por meio de profissionais especializados. Informa também os equipamentos públicos do Distrito
Federal disponíveis para atendê-las.
Centro Especializado de Atendimento à Mulher – CEAM
Os CEAMs oferecem acompanhamento psicológico, jurídico e de assistência social às mulheres que os
procuram de forma espontânea, independente do registro de sua ocorrência. Consistem em espaços de acolhimento e atenção
psicológica, social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Proporcionam o passo a passo
necessário à superação da situação de violência ocorrida e contribuem para o fortalecimento da mulher no momento de sua
maior fragilidade.
Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica - NAFAVD
Os NAFAVDs prestam atendimento aos autores de violência doméstica e também aos familiares envolvidos.
Esse atendimento objetiva o empoderamento e a escuta terapêutica das mulheres e dos seus dependentes, vítimas da violência
e, quanto aos agressores, busca a responsabilização pelas violências praticadas em um contexto reflexivo que favorece a
construção de alternativas à violência para a resolução de problemas familiares.
Casa Abrigo
O Programa CASA ABRIGO/DF se constitui em espaço de garantia de defesa e proteção de mulheres e seus
dependentes (meninos até 12 anos). Foi instituído pela Lei Distrital nº 434/1993 regulamentada pelo Decreto nº 22.949/2002. O
abrigamento é de caráter sigiloso e temporário. A CASA conta com uma estrutura adequada para o abrigamento das mulheres
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e de seus dependentes, a qual abrange área para atividades ocupacionais e de atendimento especializado, área de lazer com
piscina e espaço para jardim, onde são desenvolvidas atividades físicas e de elevação da autoestima.
Unidades Móveis de Atendimento à Mulher do Campo e do Cerrado.
O objetivo das Unidades Móveis é promover o atendimento às mulheres em situação de violência por meio da
ampliação, capilarização, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços da Rede de Atendimento às Mulheres.
As mulheres do campo e do cerrado sempre foram colocadas em situação de desigualdades, tendo em vista
que a localização das áreas rurais distancia a mulher dos equipamentos que atuam em prol dos seus direitos, dessa forma, as
Unidades Móveis são fundamentais.
Igualdade Racial
A Secretaria se dedica também à promoção da igualdade racial e ao enfrentamento ao racismo. Para isso,
trabalha com cinco núcleos de atuação (Empreendedorismo e Geração de Renda; Saúde e Segurança Alimentar; Políticas para
a Juventude Negra; Educação e Diversidade Cultural), articulados.
A SEMIDH tem como objetivo formular, implementar e avaliar políticas públicas tanto unilaterais quanto
transversais de promoção da igualdade racial no Distrito Federal com o fito de inserir as populações tradicionalmente
marginalizadas (negros, quilombolas, indígenas e ciganos) quanto ao acesso às políticas universais devido às suas diferenças
étnico-raciais e presença persistente do racismo e da discriminação étnico-racial como barreira ao acesso a bens e serviços
públicos. Para o enfrentamento ao racismo, a SEMIDH atua no enfrentamento ao racismo institucional e também no
enfrentamento ao racismo na sociedade em geral, mediante promoção de palestras, cursos de capacitação para servidores
públicos, campanhas de sensibilização para toda a sociedade (como o Brasília sem Preconceitos), parcerias com instituições
que atuam no combate ao racismo.
Outras Políticas Em Direitos Humanos
Igualdade de Gênero
A Secretaria tem a responsabilidade de articular, orientar e acompanhar políticas públicas que promovam,
respeitadas as demais instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública do Distrito Federal, do direito
e a livre expressão de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), visa ao enfrentamento da discriminação,
assegurando a essa população o pleno exercício de sua cidadania.
Dados do 2º Relatório Sobre Violência Homofóbica 2012, divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/PR), apontam que o número de denúncias cresceu 166% em relação ao ano anterior, saltando
de 1.159 para 3.084 registros. Ainda segundo o referido relatório, o número de violações também cresceu: saiu de 6.809 para
9.982, um aumento de 46,6%, sendo que em uma única denúncia pode haver mais de um tipo de transgressão. As fontes do
relatório são o Disque 100, da SDH/PR, o Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), e a Ouvidoria do
Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde. As violências contra as populações LGBT causam desequilíbrio e
exclusão social e, consequentemente, potencializam sua marginalização, expondo essas pessoas a vulnerabilidades e à
negação de Direitos. Compreendemos que o desenvolvimento de ações em todos os setores, tanto da esfera pública, quanto
privada, é estratégico e necessário para a promoção da cidadania e a ruptura com normas dentro da heteronormatividade de
gênero e sexualidade, para o combate de violência.
Por estas razões, faz-se necessário desenvolver e trabalhar ações que promovam sensibilização acerca do
tema e, ao mesmo tempo, que despertem a consciência da dinamicidade das relações humanas que modificam as relações
sociais. Portanto, é importante a mobilização do poder público com o intuito de preparar o direcionamento do orçamento em
ações que possam dirimir estes problemas que se revela um dos grandes problemas sociais, a homofobia.
Deficiência
No que concerne às pessoas com deficiência, dados levantados em 2010, segundo o Censo Demográfico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o número de pessoas com algum tipo de deficiência foi de 573.805 no
Distrito Federal, ou seja, 22,23% do total da população, representando um crescimento da ordem de 8,79 pontos percentuais,
comparado ao ano 2000, quando eram 13,44% da população.
Pesquisa revelou que deficiência visual é predominante, seguida pela deficiência motora. O Gama é a região
com maior número de pessoas com deficiência, com 27,20%, e, logo atrás, vem o Riacho Fundo II, com 25,54%. Entre as
cidades com menor percentual, estão Vicente Pires, com 14,01%, e SCIA/Estrutural, com 13,17%. Outro dado que chama
atenção é a maior incidência de pessoas com deficiência na faixa etária entre 30 e 64 anos, possivelmente proveniente de
acidentes e violências. O estudo mostra que a maior parte das deficiências é adquirida, o que requer atenção não só das
políticas de saúde, mas de todas as outras políticas, em especial as de transporte, trânsito e segurança pública.
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A cada ano a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade se faz mais aparente, a partir
daí, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à esta inclusão, buscando a melhoria na implantação de planos e
programas de incentivo à inserção no mercado de trabalho por meio de parcerias com empresas públicas e privadas, somandose a isto a realização de campanhas educativas, eventos, palestras, fiscalização de obras nos espaços públicos quanto à
acessibilidade e demais ações que tenham por finalidade a inclusão digna das pessoas com deficiência à sociedade de modo
integral.
População de Rua
No que tange às pessoas em situação de vulnerabilidade, mais especificamente pessoas em situação de rua, A
Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, realizada em 2008, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), revela o perfil da população de rua, de acordo com o estudo, 82% das pessoas em situação de rua
são do sexo masculino; 53% com idade entre 25 e 44 anos e 67% são negros.
Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados
ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Caracteriza-se pela utilização de logradouros públicos (praças,
jardins, canteiros, marquises, viadutos) e de áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas, carcaças de veículos) como
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como das unidades de serviços de acolhimento
para pernoite temporário ou moradia provisória.
A pesquisa revelou que, a população em situação de rua é composta, em grande parte, por trabalhadores –
70,9% exercem alguma atividade remunerada. Apenas 15,7% pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência. Parte
considerável desta população é originária do município onde se encontra, ou locais próximos, não sendo decorrência de
deslocamento ou migração campo/cidade, 51,9% dos entrevistados possuem algum parente residente na cidade onde se
encontram, porém, 38,9% deles não mantêm contato com esses parentes. A maioria (95,5%) não participa de qualquer
movimento social ou associativismo; 24,8% não possuem quaisquer documentos de identificação. Cerca de 61,6% não exerce o
direito de cidadania elementar que é o voto e boa parte não recebe a cobertura dos programas governamentais – 88,5%
afirmaram não receber qualquer benefício dos órgãos governamentais. Além disso, a população de rua é discriminada e
impedida de entrar em locais como transporte coletivo, rede de saúde e outros órgãos públicos.
Idoso
A crescente participação do idoso na população, assim como na força de trabalho, tem levado à realização de
estudos e pesquisas com vistas à importante necessidade de elaboração de políticas públicas para esse segmento.
A combinação da elevada esperança de vida ao nascer, com a redução na taxa de fecundidade, resultou no
envelhecimento progressivo do indivíduo e aumento da participação desta faixa etária no total da população, diz o estudo.
O conhecimento da situação socioeconômica é importante no estudo da velhice, no sentido de criar
oportunidades e eliminar preconceitos contra este segmento da sociedade. Para tanto, se faz necessário, primordialmente
apresentar a conceituação sobre a faixa etária considerada. Segundo a definição da Organização Nacional das Nações Unidas
para países em desenvolvimento, são consideradas idosas as pessoas com 60 anos ou mais de idade, faixa também acatada
no Brasil - Estatuto do Idoso (Presidência da República, 2003) e escolhida para esse estudo.
A população idosa (pessoas de 60 anos e mais) no Distrito Federal somava pouco mais de 326 mil pessoas, o
equivalente a 12,8% da população total. Os maiores contingentes residiam na RA Brasília (Plano Piloto) e em Ceilândia, com
pouco mais de 45 mil em ambos os casos, com cada uma representando cerca de 14,0% da população idosa do Distrito
Federal.
A promoção dos direitos da pessoa humana e de políticas públicas voltadas para a questão de gênero e de
promoção da igualdade, considerada a transversalidade inerente a estes temas, exigem uma articulação entre diversos agentes
governamentais que, em suas respectivas áreas de atuação podem contribuir para a implementação de ações e
desenvolvimentos das já existentes voltadas para a garantia dos direitos da pessoa em sua amplitude. Entretanto, é inegável
que essa transversalidade não substitui a especificidade que se faz necessária no enfoque de políticas que tratam tanto das
questões de gênero, igualdade racial e direitos humanos. Portanto, não pode ser confundida com a perspectiva fragmentada
ainda presente em algumas concepções que tratam de tais temas por meio de ações fragmentadas em programas isolados.
Análise do Objetivo Específico
A ampliação do acesso das mulheres aos seus direitos sob a perspectiva emancipatória implica no
desenvolvimento de um plano de ação governamental que conjugue as práticas da transversalidade e da intersetorialidade e
que seja norteado por uma seleção de princípios capazes de permear a atuação de todas as esferas de governo.
Mesmo diante das restrições orçamentárias e financeiras que o Governo de Brasília enfrentou no ano de 2015, a
Secretaria superou as expectativas do seu plano de ação. Na área de políticas para as mulheres implementou programas,
projetos, ações e iniciativas voltados especificamente para as mulheres. Realizou inúmeras campanhas, inaugurou a Casa da
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Mulher Brasileira, ampliou o número de mulheres atendidas na rede de enfrentamento à violência contra a mulher (CEAMs,
NAFAVDs, CASA ABRIGO, Casa da Mulher Brasileira) e realizou a 4ª Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres.
Diante das realizações da Secretaria, consideramos que no exercício de 2015, a proposta do objetivo específico
alcançou a institucionalidade, a transversalidade e a intersetorialidade necessárias à continuidade e ao aprofundamento das
políticas de gênero no âmbito do Distrito Federal.
O número de políticas públicas com inclusão de recorte de gênero implementadas no DF avança, em acordo
com as articulações da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos no âmbito do Programa
Rede Mulher e de seus eixos de atuação – Cidadã, Trabalhadora, Rural, Artesã e Saúde. Com a pactuação concretizada no
Plano – que envolveu a sociedade e, de forma direta, outras secretarias de Estado e o Conselho dos Direitos da Mulher do
Distrito Federal – foram implementadas várias políticas e inúmeros projetos. “Café com Mulheres” é um espaço de encontro e
de debate com mulheres atendidas pelos CEAMs do DF, outra atividade regular da CMB é a roda de conversas sobre a Lei
Maria da Penha que ocorre uma vez por mês. Em agosto, a temática desta roda foi a “Lei Maria da Penha aplicada à
Lesbofobia”, em virtude do dia da visibilidade lésbica.
Em relação às campanhas realizadas, o número alcançado foi de três campanhas – Março de Todas as
Mulheres; Outubro Rosa e Assédio Sexual no Transporte Público, com a inauguração do “Vagão Rosa” pelo Metrô de Brasília.

Objetivo Específico: 002 - Enfrentar a violência contra a mulher, por meio de ações multissetoriais, para promover
uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

Indicadores:
Denominação do Indicador

770

Campanhas realizadas

1330 Número de beneficiados em projetos e
ações de combate à violência contra a
mulher – NAFAVDs
(Encaminhamentos Judiciais, Casa Abrigo
e Outros)
1331
Número de beneficiados em projetos e
ações de combate à violência contra a
mulher – CEAMs (Ingressaram no Serviço)

Unidade Índice
Periodicidade
Desejado em
Apurado
de
Mais
de
Resultado 2012 2013 2014 2015
em
Medida Recente
Apuração
Desejado
2
2
2
2
Unidade

Pessoa

Pessoa

271

921

-

31/07/2011

31/07/2011

-

Anual

Pessoa

271

31/07/2011

Anual

Anual

1333
Número de Beneficiados em projetos e
ações de combate à violência contra a
mulher – Central de Atendimento à Mulher

Pessoa

-

-

Anual

1334 Número de Centros Especializado de
Atendimento à Mulher no DF
Unidade

2

31/07/2011

3

Desejado

-

Alcançado

-

Desejado

-

Alcançado

-

Desejado

-

Alcançado

-

Desejado

-

Alcançado

-

Desejado

4

Alcançado

-

Anual

1332
Número de beneficiados em projetos e
ações de combate à violência contra a
mulher – Casa Abrigo (Pessoas admitidas)

Alcançado

Anual

Fonte da
Informação

SecPol
Mulheres,
Igualdade
2
2
3
Racial e
DirHumanos
1.600 1.900 2.100 SecPol
Mulheres,
Igualdade
1.856 2.246 1678 Racial e
DirHumanos
284
350
400 SecPol
Mulheres,
Igualdade
170
474
520
Racial e
DirHumanos
330
335
340 SecPol
Mulheres,
Igualdade
310
361
270
Racial e
DirHumanos
85
90
95 SecPol
Mulheres,
Igualdade
30
53
63 Racial e
DirHumanos
4
6
6
SecPol
Mulheres,
Igualdade
2
3
4
Racial e
DirHumanos

As ações relacionadas a este objetivo estratégico, no âmbito da Secretaria, estão sob a responsabilidade da
Coordenação de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que responsabiliza-se por:
• Formular políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, voltadas à prevenção, assistência e
garantia de direitos às mulheres em situação de violência;
• Promover a articulação de ações integradas entre os órgãos do Distrito Federal na área de enfrentamento à
violência, a fiscalização e o cumprimento da legislação que assegura os direitos das mulheres nessa situação;
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• Desenvolver e implementar programas e projetos voltados ao enfrentamento à violência contra as mulheres,
diretamente ou em parceria com organismos governamentais ou não governamentais;
• Implementar metodologia e sistemática de monitoramento e avaliação dos programas, projetos, atividades e
ações voltadas para o enfrentamento da violência contra às mulheres;
• Promover a elaboração, o acompanhamento de programas, projetos e atividades de prevenção da violência
contra as mulheres, delimitar e estruturar as áreas de abrangência destes programas;
• Articular ações para a execução dos serviços dos Programas de Prevenção da Violência contra a Mulher e
Programas de Abrigamento, junto aos órgãos da rede de enfrentamento;
• Colaborar na formulação de diretrizes e programas do Governo do Distrito Federal nas políticas de
prevenção à violência contra as mulheres;
• Prestar colaboração técnica aos órgãos e às entidades públicas e privadas do Distrito Federal, para
implementar princípios que assegurem a prevenção da violência contra as mulheres;
• Elaborar propostas para a adoção de medidas sociais e legais de prevenção da violência contra as
mulheres;
• Elaborar relatórios de gestão e consolidar informações com vistas ao cumprimento dos objetivos da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos;
• Delimitar a área territorial de abrangência de atuação de cada equipamento da Subsecretaria a ser criado
para o combate à violência contra a mulher; e
• Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação
Em termos de unidades de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, destacam-se:
Casa Abrigo
O Programa CASA ABRIGO/DF se constitui como espaço de garantia de defesa e proteção de mulheres e seus
dependentes (meninos até 12 anos). Ela foi criada pela Lei Distrital nº 434/1993 regulamentada pelo Decreto nº 22.949/2002. O
abrigamento é de caráter sigiloso e temporário. A CASA conta com uma estrutura adequada para o abrigamento das mulheres
e de seus dependentes, a qual abrange área para atividades ocupacionais e de atendimento especializado, área de lazer com
piscina e espaço para jardim, onde são desenvolvidas atividades físicas e de elevação da autoestima.
Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica
Os NAFAVDs atuam e prestam um serviço aos agressores de violência doméstica e também aos familiares
envolvidos. Esse atendimento objetiva o empoderamento e a escuta terapêutica das mulheres e dos seus dependentes, vítimas
da violência e, quanto aos agressores, busca a responsabilização pelas violências praticadas em um contexto reflexivo que
favorece a construção de alternativas às violências para a resolução de problemas familiares.
Centros Especializados de Atendimento às Mulheres
Os CEAMs oferecem um acompanhamento psicológico, jurídico e social às mulheres que os procuram, de forma
espontânea, independentemente do registro de ocorrência, tem como objetivo empoderar a mulher para que consiga sair do
ciclo de violência em que se encontra, realizando diagnóstico de cada mulher por uma equipe interdisciplinar, promovendo o
acompanhamento e encaminhamentos necessários.
Unidades Móveis de Acolhimento à Mulher do Campo e do Cerrado
O objetivo das Unidades Móveis é promover o atendimento às mulheres em situação de violência por meio da
ampliação, capilarização, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços da Rede de Atendimento às Mulheres.
As mulheres do campo e do cerrado sempre foram colocadas em situação de desigualdades, tendo em vista
que a localização das áreas rurais distancia a mulher dos equipamentos existentes em prol dos seus direitos e por
desconhecimento dos seus direitos, dessa forma, as Unidades Móveis são fundamentais.
Casa da Mulher Brasileira
A Casa da Mulher Brasileira (CMB) foi instituída pelo Decreto Federal nº 8.086, de agosto de 2013, como uma
das ações do programa do Governo Federal Mulher, Viver sem Violência. Este programa, lançado em 14 de março de 2013
pela Presidente da República Dilma Rousseff, tem por objetivo integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados para
as mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça,
da segurança pública, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia econômica.
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A CMB constitui-se em um espaço de acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de violência. Tem como
objetivo principal facilitar o acesso dessas mulheres aos serviços especializados e permitir que elas saiam do ciclo da violência.
Os serviços da CMB promovem, conjuntamente, meios para que as mulheres se protejam, fortaleçam sua
autoestima, tomem decisões relativas à situação de violência sofrida, previnam futuros atos de agressão e rompam com o ciclo
da violência. Outra finalidade dos serviços prestados pela CMB é de respeitar as necessidades de cada mulher em situação de
violência de forma individualizada, avaliando o impacto de cada ação de acordo com as circunstâncias da mulher atendida e do
(a) agressor (a), tais como: situação econômica, cultural, étnica, orientação sexual, dentre outras.
No Distrito Federal, a CMB foi inaugurada no dia 02 de junho de 2015. Com a inauguração da CMB de Brasília,
reafirma-se o compromisso do Governo de Brasília de expandir o atendimento humanizado às mulheres vítimas de agressões
por meio de serviços integrados em um único espaço físico e de reafirmar o compromisso de tolerância zero à violência de
gênero.
Os serviços da Casa da Mulher Brasileira de Brasília são integrados com a rede especializada de atendimento
às mulheres vítimas de violência de Brasília, que é reconhecida nacionalmente como de excelente qualidade, dispondo de 19
juizados/varas especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 41 promotorias especializadas do Ministério
Público, Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Casa-Abrigo, três Centros de
Atendimento às Mulheres (CEAMs) e nove Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica
(NAFAVDs) .
A CMB de Brasília conta com os seguintes órgãos governamentais: SEMIDH (disponibiliza os serviços de
recepção, brinquedoteca, Apoio Psicossocial, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Promoção de Autonomia
Econômica, da central de transportes e do alojamento de passagem), Centro Judiciário da Mulher do (CJM/TJDFT), Delegacia
Especializada de Atendimento às Mulheres (DEAM), Ministério Público e Defensoria Pública (Núcleo de Defesa dos Direitos das
Mulheres). Está prevista a atuação do PROVID (Projeto Prevenção Orientada à Violência Doméstica da Polícia Militar) na CMB
e a articulação da Secretaria de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMIDH) com a PMDF para
viabilizar isso está em andamento.
A coordenação da CMB de Brasília é realizada de forma compartilhada entre a SEDESTMIDH e a Secretaria de
Políticas (SPM) para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Até julho de 2017, haverá
co-gestão entre estas duas coordenações.
Segundo as diretrizes da Casa da Mulher Brasileira (SPM, 2015), o funcionamento é 24 horas. Entretanto,
devido à necessidade de ampliação das equipes de alguns órgãos e de reparos na infraestrutura do espaço da DEAM, a CMB
de Brasília ainda não funciona de forma ininterrupta. Atualmente, a equipe vinculada à Subsecretaria de Políticas para as
Mulheres atua no período de oito às 20 horas (sem interrupção no horário de almoço), todos os dias da semana, inclusive, nos
feriados.
Os serviços prestados pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público estão
funcionando de segunda à sexta das 12h às 19 h. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher não está funcionando
nos fins de semana e feriados.
Entregas da CMB de Brasília em 2015
A CMB tem ampliado o número de atendimentos, desde o início de seu funcionamento.
Atendimentos da CMB
Meses
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Nº de atendimentos individuais
222
328
380
424
459
453

Nº de mulheres atendidas
53
72
143
67
82
81

• Atendimento em grupo de mulheres em situação de violência: no período de 07/10 a 02/12/15,
ocorreram os atendimentos grupais de mulheres em situação de violência na CMB, em articulação com o Sistema Justiça e com
outros serviços da rede de enfrentamento. Os encontros foram realizados uma vez por semana (nas quartas), no horário das 15
às 16h30. A metodologia utilizada baseia-se na teoria socioeconômica e no uso de técnicas do psicodrama socioeducativo que
visa a construção coletiva de significações pelo grupo. As participantes foram motivadas não apenas a falar das experiências,
mas a entrarem em contato com estas de uma forma vivencial, psicodramática. Temáticas como gênero, identidade, direitos,
família, relacionamentos, autoestima, projetos pessoais serão abordados nos encontros grupais. De acordo com a metodologia,
outras temáticas serão definidas a partir do diálogo com as participantes.
• Projeto Casa Abrigo: a CMB de Brasília desenvolveu projeto voltado para as mulheres da Casa Abrigo que
envolveu a realização de visitas familiares (semanal) no espaço da Casa e a realização de uma manhã cultural por mês. Estas
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atividades têm contribuído no acompanhamento destas mulheres. Nos meses de agosto a setembro, cerca de quinze mulheres
abrigadas contaram com atendimento por assistentes sociais da CMB, sendo realizadas ações de atualização e inserção no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
• Campanhas e atividades regulares: além dos atendimentos, a CMB promoveu atividades relacionadas aos
direitos das mulheres e ao enfrentamento da violência, como campanhas, debates, oficinas e encontros de rede. No dia 30 de
julho, por exemplo, ocorreu uma capacitação sobre tráfico de pessoas, ação relacionada à Semana de Mobilização contra o
Tráfico de Pessoas, que contou com a participação da SPM e do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do GDF.
• No contexto da campanha do Outubro Rosa, no dia 20/10/15, foi realizado o lançamento do livro "Entre uma
Primavera e Outra" (que traz relatos de mulheres que venceram o câncer de mama, de familiares e profissionais de saúde
envolvidos no processo), em parceria com uma clínica. Contamos com a participação de mulheres que venceram a doença, de
pessoas de suas redes de apoio e de profissionais de entidades/organizações envolvidas no enfrentamento da doença. O
evento contribuiu para a divulgação da CMB junto a profissionais de saúde de organizações governamentais e não
governamentais.
• No mês de novembro, a CMB realizou o evento “Nossa Casa Convida”, como atividade da campanha dos
“16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres”, em articulação com a Rede de Proteção de Mulheres em Situação
de Violência do DF e Entorno. Houve apresentação de coral, debate do filme “Que horas ela volta?”, sarau com abordagem de
situações cotidianas vivenciadas por mulheres e da violência. Contamos com a participação de cerca de 150 mulheres. As
crianças que compareceram contaram com atividades lúdicas e recreativas e com o suporte da brinquedoteca.
• Houve atividades regulares na CMB que são divulgadas na rede de atendimento como o “Café com
Mulheres” que é um espaço de encontro e de debate com mulheres atendidas pelos CEAMs do DF. Outra atividade regular da
CMB foi a roda de conversas sobre a Lei Maria da Penha que ocorre uma vez por mês. Em agosto, a temática desta roda foi
a “Lei Maria da Penha aplicada à Lesbofobia”, em virtude do dia da visibilidade lésbica.
Articulações de Rede e Iniciativas para Ampliação das Demandas De Atendimento e para Divulgação da CMB
Por intermédio da coordenação da Casa da Mulher Brasileira, a Secretaria tem realizado articulações com
outras secretarias do GDF, de forma a ampliar as demandas da CMB de Brasília. Realizou reuniões com representantes da
área de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (no dia 19/08/15, com representantes da
SUBSAS, da CPSE e CPSB; no dia 07/12/14, com diretora da Diretoria de Serviços Especiais a Famílias e Indivíduos) e com a
coordenação do Núcleo de Estudos e Programas para Acidentes e Violência da Secretaria de Saúde (NEPAV/SES), com o
objetivo de divulgar a Casa da Mulher Brasileira e de articular o encaminhamento de mulheres para atendimento.
Outra articulação de rede importante tem sido desenvolvida com o Instituto Federal de Brasília (IFB),
especialmente, com coordenações de projetos voltados para o enfrentamento à violência contra mulheres do campus de São
Sebastião e da Estrutural. Este instituto tem encaminhado mulheres para atendimentos na CMB. Estão sendo articuladas com a
coordenação da Estrutural, as possibilidades de parcerias com o Serviço de Promoção de Autonomia Econômica (SPAE).
A equipe da Casa da Mulher Brasileira integra a Rede de Proteção das Mulheres em Situação de Violência cujos
encontros são realizados na própria CMB. No mês de novembro do presente ano, foi realizado contato com as coordenações
dos CREAS e CRAS da região Estrutural, com intuito de proposição de ação territorial de divulgação da CMB. A equipe de
coordenação da Casa foi convidada a participar da reunião de rede social da Estrutural e da ação Família Legal, que ocorreu na
data 22/11/15. Na reunião de rede, foram realizadas a divulgação dos serviços da CMB com distribuição de material (panfletos
e cartazes) e contatos com segmentos que podem alinhar parcerias, como por exemplo, um Instituto que mantém um polo na
Estrutural e pode desenvolver trabalhos com o nosso serviço de autonomia.
Houve a participação da CMB na ação Família Legal, proposta pelo corpo de Bombeiros e que contou com
diversos serviços (psicológico, médico, odontológico, CREAS, CRAS, entre outros) para a comunidade da Estrutural. Nesta
ocasião, atuamos em duas frentes: atividade voltada para prevenção à violência contra mulheres com palestra ministrada pela
chefe e equipe do núcleo psicossocial e apresentação da CMB e dos serviços ofertados.
Importante ressaltar que a escolha da Estrutural como primeiro território a contar com ações de divulgação
realizadas pela equipe da CMB explica-se pela significativa procura de atendimento nos serviços da rede pelas mulheres desta
região, em função de violências vivenciadas. A sugestão do território surgiu em reunião do Colegiado Gestor da CMB realizada
em outubro de 2015. A partir das ações realizadas no mês de novembro, representante da Subsecretaria de Segurança Cidadã
(SUSEC) entrou em contato com a coordenação da CMB para estabelecimento de parceria voltada para ampliação do acesso
das mulheres da Estrutural aos serviços da rede de atendimento às mulheres. A primeira reunião foi realizada no dia 11/12/15,
às nove horas.
A CMB realizou campanhas que envolveram a participação de mulheres de diversas regiões do DF, o que
resultou em divulgação. Recebeu visitas de pessoas, de instituições governamentais e não governamentais e de delegações
estrangeiras. Este também é um espaço de divulgação da CMB.
Realização de entrevistas para canais de comunicação midiáticos e participação da coordenação da CMB em
eventos, como forma de divulgação.
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No mês de agosto de 2015, como desdobramento da reunião de monitoramento de resultados, a SEPLAG
mediou reunião voltada para a otimização do funcionamento da CMB que envolveu a participação de outras secretarias/órgãos.
A ASCOM da então SEMIDH discutiu com a SECOM plano de mídia para divulgação da CMB e chegou a ocorrer uma reunião
da Secretária de Comunicação e da SEMIDH para este assunto. Em virtude de troca da equipe da ASCOM/SEMIDH e da
transição governamental, a elaboração deste plano foi interrompida.
Ações Realizadas Cartilha dos Direitos das Mulheres
A partir do Protocolo de Intenções assinados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
Defensoria Pública Distrito Federal e Territórios, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e Governo do Distrito
Federal, em março de 2015, iniciou-se um processo de atuação conjunta para formulação de uma cartilha unificada – entre as
instituições – sobre enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.
Após alinhamento realizado em reuniões semanais e adesão da ONU Mulheres ao processo, foram elaborados
conjuntamente os seguintes produtos:
1. Texto base de conteúdo da Cartilha;
2. Termo de Referência para contratação de consultora, através da ONU Mulheres, para elaboração de
ilustração e texto da Cartilha;
3. Esquematização de conteúdo e formato da Cartilha;
4. Cronograma de realização da publicação.
Atualmente, o grupo de trabalho formado pelas quatro instituições signatárias do Protocolo de Intenções
acompanha o desenvolvimento da Cartilha em constante diálogo com uma consultora, que firmou contrato com a ONU
Mulheres no dia 06 de outubro de 2015.
Área de Saúde
Na área da Saúde houve reuniões preparatórias para o Outubro Rosa junto ao Grupo de Trabalho coordenado,
preparação do Projeto Base, solicitações de unidades móveis de saúde, de kits bucais, de médicos, enfermeiros e
odontologistas para a programação – visita in loco das comunidades tradicionais do DF e entorno, das entidades parceiras para
demandas para realizar cada evento.
Educação
Na área da Educação houve reuniões para acertar evento como o Dia Distrital de Educação Infantil, o qual foi
cancelado por falta de verba para mobilizar as escolas CEI e EC da SEDF, na logística com transporte e alimentação; também
houve continuidade nas discussões sobre convênio entre TJDF e outros, junto com a SEMIDH para ampliar o programa “Maria
da Penha vai à Escola”, estágio atual é de revisão de minuta de documento para ir à Assessoria Jurídica de cada parceiro para
possível assinatura ainda neste ano, para implementação em 2016; a Gerente participa de GT sobre Diversidade (no qual entra
a questão de gênero) e faz curso sobre o tema.
Programas e Projetos
Registra-se o envolvimento da Secretaria, na construção dos documentos de referências para os eventos de
outras gerências e em especial a atividade para comemorar o dia internacional das mulheres rurais, que é oficialmente dia
15/10, mas a SEMIDH colocou no calendário do Outubro Rosa para acontecer dia 29/10 em Brazlândia, na escola rural do
Rodeador.
Junto à Assessoria Especial estão alguns projetos, o da visita a Casa da Mulher Brasileira pelas mulheres
atendidas pelo programa de inserção social das mulheres trabalhadoras em cooperativas de recicláveis, no momento a
proposta está suspensa devida à reforma da estrutura da SEMIDH, no aguardo para iniciar ainda este ano em novembro e
dezembro; há ainda o Comitê para elaboração da Cartilha dos Direitos das Mulheres (realizado em parceria com o TJDFT,
Ministério Público, Defensoria Pública e GDF).; participação no Comitê Gestor para a Agenda Brasiliense do Emprego e
Trabalho Decente, são atividades que continuam mensalmente em reuniões ordinárias.
A Assessoria Técnica acompanha em eventos e reuniões demais membros e faz parte do Comitê de
Comunicação da SEMIDH, que se reúne todas as quintas à tarde desde agosto de 2015.
Participação no Conselho dos Direitos da Mulher e no Comitê organizador da 4ª Conferência e representação da
COPROM. Alguns eventos: Caravana da Juventude Negra; Ação LGBT; ação do Dia da Visibilidade Lésbica; IV Conferências
de Conversas Negras; Marcha das Margaridas; Marcha das Mulheres Negras; inauguração do berçário na Colmeia/Gama;
Cartilha sobre enfrentamento à violência; Fórum Perinatal do DF; Vagão exclusivo para Mulheres no Metro/DF; Voz Ativa sobre
Gênero em Planaltina; Mobilização nas Administrações Regionais, de Ensino e ONGs das regiões das Conferências
preparatórias para a 4ª Conferência Distrital.
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Conferência Distrital de Políticas para Mulheres de Agosto a Dezembro de 2015
A IV Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres (IV CDPM) ocorreu em Brasília, nos dias 5 e 6 de
dezembro de 2015. O local de realização da Conferência foi a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
(EAPE).
A IV CDPM foi precedida de quatro Conferências Regionais (Polo I: Recanto das Emas, Polo II: Sobradinho,
Polo III: Taguatinga e Polo IV: Plano Piloto), de uma Conferência Livre organizada pela organização BPW (Business
Professional Women) e sucedida pela 1ª Conferência Livre de Mulheres de Axé do Distrito Federal e Entorno organizada pela
organização Coletivo Mulheres de Axé.
As Conferências preparatórias elegeram 158 delegadas e apresentaram pelo menos 100 propostas, abordando
temáticas que vão desde as estruturas para a implementação das Políticas Públicas para as Mulheres, passando por todas as
políticas setoriais (saúde, educação, trabalho, segurança, acesso à justiça), debatendo o enfrentamento à violência, a
autonomia econômica, a participação política, até especificidades como a situação das mulheres encarceradas.
Além das propostas supracitadas, direcionadas aos Governos Distrital e Federal, foram pontuados avanços e
apresentados desafios, subsídios e recomendações para cada um dos Eixos Temáticos previstos no temário da Conferência
Nacional, a saber:
Eixo I – Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos Movimentos Feministas e de Mulheres para a
efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversidade e especificidades;
Eixo II – Estruturas Institucionais e Políticas Públicas para as Mulheres;
Eixo III – Sistema Político com Participação das Mulheres e Igualdade;
Eixo IV – Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres.
Para subsidiar tais discussões, a Comissão Organizadora para a IV Conferência Distrital, com representações
da sociedade civil e do governo, organizou o texto base, cujo conteúdo foi extraído do texto base da IV Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres, temário principal de discussão, acrescido de reflexões para a construção de propostas que
traduzam as necessidades e demandas das mulheres do Distrito Federal.
Tais propostas se deram na realização de quatro conferências regionais: Conferência Regional no Recanto das
Emas; Conferência Regional em Sobradinho; Conferência Regional em Taguatinga; Conferência Regional no Plano Piloto,
respectivamente, abrangendo as regiões administrativas próximas à cidade de realização do evento preparatório para a IV
Conferência Distrital, debatendo os eixo temáticos propostos para a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (4ª
CNPM), levando em consideração ainda o I Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, que junto ao texto base, forma os
subsídios na perspectiva da elaboração e fortalecimento da Política Distrital para as Mulheres e da Política Nacional para as
Mulheres. As considerações citadas neste parágrafo também foram observadas na realização das Conferências Livres.
Deste modo, a IV Conferência do Distrito Federal foi idealizado a partir do objetivo de propor políticas distritais
para as mulheres, além de: Promover, qualificar e garantir a participação da sociedade, em especial das mulheres, na
formulação e no controle das políticas para as mulheres; Fomentar a criação e o fortalecimento das organizações feministas e
de mulheres; Estimular o fortalecimento do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal CDM-DF; Discutir e definir
subsídios e recomendações para um Sistema Político com participação das mulheres e com igualdade de direitos; Levar
informações e apoiar a atuação conjunta das Regiões Administrativas do Distrito Federal em torno de planos e metas comuns
para as políticas para as mulheres.
Campanha Internacional Contra o Câncer de Mama: Outubro Rosa
O diferencial da nova equipe foi motivar e fazer acontecer os eventos com baixo orçamento e busca de
parcerias junto às instituições governamentais e não governamentais, indo à comunidades e visitas in loco na viabilização de
espaços, serviços e produtos para realização das atividades definidas como foco para o Segundo Semestre de 2015
(Conferências regionais – escolhas das delegadas para a Conferência Distrital e dar continuidade as atividades previstas para o
calendário do Outubro Rosa).
Realizada, anualmente, durante o mês de outubro, tem o objetivo de promover o diagnóstico precoce e o
tratamento do câncer de mama em tempo hábil. É uma campanha que se justifica pelo alto índice de mulheres vitimadas pelo
câncer de mama.
A referida campanha tem apelo internacional, envolve órgãos da administração pública federal e distrital, e
entidades da sociedade civil organizada e alcança a comunidade do Distrito Federal.
A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal
participa da campanha, juntamente com diversos órgãos, como a Secretaria de Cultura, do Trabalho, da Saúde, Câmara
Legislativa do Distrito Federal, Secretaria de Esportes e outros. Os principais monumentos da cidade recebem iluminação na
cor rosa, sendo que a aquisição das gelatinas, a instalação e a manutenção foi contatada a CEB para dar o suporte técnico e
operacional.
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No dia 30 do mês setembro foi realizado um evento no Congresso Nacional para marcar o acendimento das
luzes, que permanecem acesas durante o mês. No decorrer de outubro, acontecem atividades promovidas pelos parceiros,
como palestras, peças teatrais, rodas de conversa, e a Corrida da Mulher. A SEMIDH desenvolveu atividades junto às
Comunidades Tradicionais do Distrito Federal levando os seus equipamentos de Unidade Móvel de Acolhimento à Mulher que
dispõe de serviços psicossocial e jurídico e ainda, profissionais da saúde para ministrarem palestra sobre saúde preventiva,
saúde da mulher.
No dia 05 de outubro a atividade aconteceu na Comunidade Cigana localizada na Rota do Cavalo em
Sobradinho. Além da Unidade Móvel, uma enfermeira fez uma roda de conversa sobre saúde preventiva, destacando a
importância dos exames preventivos da mama e colo do útero, algumas questões relacionadas à saúde sexual, enfatizando a
importância daquela comunidade em procurar o Posto de Saúde da Família de Sobradinho, pois segundo a Enfermeira, as
ciganas e também os ciganos não têm o hábito de procurar o serviço de saúde. No decorrer da atividade, a enfermeira sentiu a
necessidade de abordar algumas questões sobre a saúde preventiva também dos ciganos lá presentes.
No dia 06 de outubro a atividade aconteceu com a Comunidade dos Ciganos localizada no Córrego do Arrozal.
Além da Unidade Móvel que se fez presente com atendimento psicológico, a Enfermeira do Posto de Saúde da Família de
Sobradinho fez aferição de pressão arterial e teste de glicemia em todas as pessoas presentes, inclusive homens e crianças.
No dia 07 de outubro a Unidade Móvel foi prestar atendimento à Comunidade Indígena Bananal, localizada no
Noroeste. Neste dia, também foi feita palestra sobre a saúde bucal, com o apoio das profissionais de saúde do Centro de Saúde
nº 15 da Vila Planalto, incluindo enfermeiras, nutricionista, odontólogas e agente de Saúde. As participantes receberam kits de
higiene bucal que foram doados pela Diretoria do Departamento de Odontologia da Polícia Militar do Distrito Federal.
No dia 08 de outubro, a atividade foi realizada com a Comunidade Quilombola do Mesquita, localizada na
Cidade Ocidental/GO. Além do atendimento psicológico disponível na Unidade Móvel de Acolhimento à Mulher da SEMIDH,
contamos com a parceria de um médico daquela cidade, que fez alguns atendimentos. Houve também uma oficina sobre as
Bonecas Abayomi, ministrada por uma professora de artesanato e uma palestra ministrada pela Enfermeira do Posto de Saúde
da Cidade Ocidental que abordou questões relacionadas à saúde da mulher, enfatizando o tema da campanha contra o câncer
de mama.
Programa Temático: 6211 - Garantia do Direito à Assistência Social
Importante destacar que a ação desta Secretaria, já nos primeiros meses de trabalho, conseguiu reverter o
quadro histórico de conflitos entre o gestor público da política e o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI, a
Defensoria Pública do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sendo que, atualmente, a
Secretaria tem essas três instâncias como parceiros importantes para suas ações.
No período de janeiro a dezembro de 2015, a CODIPI alcançou os seguintes resultados:
Estudos, diagnósticos e relatórios
a) Mapeamento da Rede de Atendimento à pessoa idosa no âmbito do Distrito Federal.
Foram realizadas diversas visitas pela equipe de monitoramento de ações com vistas a conhecer as entidades,
suas necessidades e produtividade no serviço ofertado à população idosa.
b) Apoio ao CDI em visitas de fiscalização e regularização de Centros de Convivência do Idosos - CCIs e
Instituições de Longa Permanência de Idosos - ILPIs.
No decorrer do primeiro semestre, em parceria com o Conselho de Direitos do Idoso - CDI/DF, foram feitas
visitas de fiscalização e a regularização de CCIs e ILPIs. Foram visitados 19 CCI´s, 7 ILPI´s e 12 grupos que atuam na
promoção e defesa de direitos da pessoa idosa.
Eventos
a) Curso de cuidadores e cuidadoras.
A CODIPI, em parceria com o CDI, realizou um curso de capacitação com vistas a formar cuidadores e
cuidadoras profissionais e familiares para a prática do bom trato à pessoa idosa. Foram capacitadas cerca de 50 pessoas em
curso de 240h (das quais 60h são práticas).
b) Capacitação dos agentes diretos e indiretos no trato com a população idosa.
Foi realizado, em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal, um curso de capacitação para
conselheiros e funcionários da SEMIDH, na escola da Defensoria com vistas a aprimorar a qualidade dos serviços voltados à
população idosa do Distrito Federal. Entre conselheiros e servidores, participaram 100 pessoas.
c) Capacitação para funcionários do transporte público
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Foi apresentada a proposta de capacitação para motoristas, cobradores e atendentes na área do transporte
público do Distrito Federal, com vistas a melhorar a qualidade nos serviços prestados. A demanda está paralisada desde o
início da transição.
d) Curso de Inclusão Digital.
Curso de inclusão digital para pessoas idosas, realizado pelo Centro Universitário-UDF em parceria com a
CODIPI. Foram oferecidas duas turmas em 2015, uma a cada início de semestre, com cerca de 60 alunos(as) em cada edição.
e) Cine da Maturidade
Realizados na última semana do mês, os encontros de pessoas idosas no Museu da República, para mostra de
filmes seguida de uma roda de conversa visa ao empoderamento da pessoa idosa por meio da troca de experiências.
Organizado pela CODIPI com a parceria da Secretaria de Cultura, do Museu Nacional e da Universidade Católica de BrasíliaUCB. Dois ônibus cedidos pelo GDF realizaram o transporte de idosos(as) de CCIs para o local do evento. Todas as vezes,
houve, porém, relativa dificuldade em viabilizar os ônibus, os quais foram cedidos por diferentes parceiros: TCB, Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar, entre outros.
f) Encontro da pessoa idosa no Zoológico - Um olhar do Zoo de todas as idades.
Evento ocorrido no dia 06/10 com participação de 26 idosos(as). Foram utilizados dois ônibus.
Palestra SESC – GAMA
A CODIPI foi convidada a realizar palestra no Serviço Social do Comércio (SESC) Gama no dia 16 de novembro
de 2015, para cerca de 60 pessoas do Grupo dos Mais Vividos (GMV).

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0
499.137
498.137
497.255
8384 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO-ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
0
499.137
498.137
497.255
2426 - REINTEGRA CIDADÃO
90.000
189.096
189.096
81.035
8480 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO
PILOTO
90.000
189.096
189.096
81.035
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
0
701.022
700.749
667.849
5770 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA
IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL
0
701.022
700.749
667.849
6032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO
0
7.550
7.550
3.121
1710 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA
DOS DIREITOS DO NEGRO--DISTRITO FEDERAL
0
7.550
7.550
3.121
TOTAL DO PROGRAMA 6222
90.000
1.396.805
1.395.533 1.249.261

A Secretaria conta em sua estrutura com as unidades a seguir:
• Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas com Deficiência – PROMODEF: responsável por
promover e coordenar ações para melhorar a acessibilidade no Distrito Federal para pessoas com deficiência e pessoas com
mobilidade reduzida; promover a autonomia econômica por meio de auxílio na inserção de pessoas com deficiência no mercado
de trabalho; auxiliar na inclusão das pessoas com deficiência nas políticas de habitação, conceder passe livre para o transporte
coletivo; manter uma Central de Intérpretes de Libras, entre outras iniciativas que buscam promover a valorização e o
protagonismo na sociedade das pessoas com deficiência.
• Coordenação de Promoção de Direitos da Diversidade – CODIV: tem o objetivo de promover os direitos das
pessoas LGBT por meio de ações educativas, de saúde, de segurança e de autonomia econômica e trabalho.
• Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas Idosas – COPIDI: Apoia as instituições de longa
permanência e centros-dia de convivência para as pessoas idosas, além de desenvolver políticas de educação, saúde, cultura,
esporte e lazer, com o objetivo de garantir a dignidade das pessoas idosas.
• Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade – COPESV: Promove e
coordena políticas públicas para promover o respeito, a dignidade e a inclusão das pessoas que vivem, de alguma forma, em
situação de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, de privação de liberdade, refugiados, entre outros.
• Coordenação de Programas e Projetos – COPROP: Assessoria em planejamento e elaboração de projetos
para as coordenações temáticas da SADH.
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Foram constituídas quatro coordenações temáticas e uma coordenação com atuação transversal para apoiar o
trabalho das demais e promover a integração das pautas. Os principais objetivos da estrutura pensada foi garantir a
continuidade das políticas existentes na gestão anterior e avançar, sempre dialogando com a sociedade civil.
Além das coordenações, três conselhos de direitos estão vinculados à SADH: Conselho dos Direitos do Idoso –
CDI, Conselho de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CODDEDE e Conselho Distrital de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos – CDPDDH.
Coordenação de Promoção de Direitos das Pessoas com Deficiência - PROMODEF
A Coordenação de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência – PROMODEF atua na articulação e
coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, segundo a política nacional para a pessoa com
deficiência.
As competências dessa coordenação incluem o combate das diversas formas de discriminação e a promoção da
inclusão social. Entre seus objetivos, está a implementação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, por
meio do desenvolvimento de políticas públicas de inclusão.
De modo transversal, a coordenação trabalha para estimular que todas as políticas e os programas do Governo
do Distrito Federal contemplem o respeito à diversidade e a promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
A PROMODEF, única coordenação situada inteiramente fora do anexo do Palácio do Buriti, funciona na Estação
de Metrô 112/212 Sul, em espaço cedido com ônus para a SEMIDH, por meio de convênio com a Companhia Metropolitana do
Distrito Federal – Metrô DF.
a.
N°

Serviços
Atividades

1

Central de Libras – CIL

2

Encaminhamento a empregos

3

Passe Livre

4

Gerência Habitacional

Descrição
A CIL oferece o serviço gratuito de intérpretes de Libras (Língua Brasileira dos
Sinais) à pessoas com deficiência auditiva. O serviço é previamente agendado
e auxilia pessoas com deficiência em bancos, fóruns, delegacias, hospitais,
universidades, escritórios, consultórios médicos, delegacias e órgãos do
Governo Federal que ainda não contam com intérpretes de Libras. A CIL é
parte da Política Nacional da Pessoa com Deficiência. A Central está
implementando também um serviço de atendimento online (conta com
computadores equipados com webcam e microfone). Apesar de ter hoje um
número reduzido de intérpretes - somente 3, a CIL logrou aumentar o número
de atendimentos em relação a 2014.
A Gerência de Autonomia Econômica e de Trabalho encaminha currículos de
pessoas com deficiência à empresas com mais de 100 funcionários, como
orienta a legislação nacional para a temática (Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, lei sobre contratação de pessoas com deficiência nas empresas. Lei
8213/91, lei que prevê cotas para pessoas com deficiência e dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência).
O cartão do Passe Livre Especial que garante a gratuidade do transporte
público urbano para pessoas com deficiência é concedido pelo DFTrans por
intermédio da SEMIDH, que recebe os pedidos e atesta que o(a) requerente
tem direito ao benefício.

Ampliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação por meio da
priorização nos programas de habitação de interesse social. A SEMIDH faz a
intermediação entre os(as) requerentes e a Codhab, órgão que concede o
benefício.

Situação
(Jan. A Set. De 2015)
5.217 atendimentos

3.714
currículos
encaminhados,
índice
superior
aos
1.472
encaminhamentos realizados
em 2014. 309 pessoas
contratadas.
18.330 – atendimentos
53,24% a mais do que no
mesmo período do ano
anterior.
Está em curso um amplo
processo de regularização de
passes e aperfeiçoamento do
processo de concessão do
benefício para minimizar a
possibilidade de fraudes e
mau uso.
4.356 - atendimentos
66,12% menos que no
mesmo período do ano
passado.
Nota: O menor número de
atendimentos se deve a uma
interrupção das concessões
de moradias pela Codhab por
razão de uma auditoria
interna e reformulação dos
procedimentos.
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Coordenação de Promoção de Direitos das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COPESV
A Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - COPESV tem o objetivo
de promover a cidadania, com a missão de dotar o Estado de capacidade para atender às necessidades específicas dos
segmentos em situação de vulnerabilidade, historicamente invisibilizados nas políticas públicas, com ênfase na redução da
violência, acesso a serviços e inclusão social.
O público-alvo da área são pessoas em situação de rua, população carcerária, imigrantes e refugiados, além de
outros grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações dessa coordenação buscam combater a discriminação, o
abandono, a negligência, o abuso ou violações de toda ordem, promovendo direitos e combatendo suas violações.
Em meio a ações de promoção de políticas públicas, desde que foi constituída, a equipe da COPESV realiza um
trabalho de articulação com órgãos das três esferas de governo, instituições nacionais e locais e movimentos sociais, que
desenvolvem ações nessa área no Distrito Federal.
a.
1
2
3
4

b.
1

Estudos, diagnósticos e relatórios

Ação
Relatório sobre o Sistema Prisional do DF e Centro de Referência
em Direitos Humanos do DF.
Pesquisa sobre População carcerária.
Relatório sobre Imigrantes e Refugiados no Distrito Federal.
Produção de cartilhas institucionais.

Elaboradas cartilhas sobre populações em situações de vulnerabilidade
como Pessoas Idosas, Pessoas em situação de rua, bullying, LGBT,
Pessoas com Deficiência e População carcerária.

Eventos

Ação
19/08/2015 - Ação POP Rua 2015 - Ação Comunitária alusiva ao
Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua.

c.

Descrição
Entregues ao coordenador. Diagnóstico situacional temático e de
fundamentação para futuras articulações políticas.

Descrição
Realizada com apoio dos Movimentos Sociais e parceria de Secretarias de
Estado, outros órgãos públicos e instituições privadas, a 1° Ação POP Rua
2015 visou promover a inclusão social de pessoas em situação de rua e
trouxe visibilidade à temática no Distrito Federal. Ao reunir os serviços
básicos de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, e justiça em um único
local, a Ação promoveu os direitos e a cidadania das pessoas em situação de
rua. O evento fortaleceu também o diálogo e a cooperação entre diversos
atores que trabalham para a promoção e a defesa dos direitos desses
cidadãos. A estimativa é de que 600 pessoas do público-alvo foram atendidas
na ação.

Articulação

1
2

Ação
Formulação de Indicadores em Direitos Humanos
Articulação em rede

3

Reativação CIAMP

4

Conferência de Direitos Humanos

5

Diagnóstico Refugiados

Descrição
Incorporados à proposta do PPA 2016-2019.
Contínua articulação com diversos órgãos que mantém ações voltadas à
população em situação de rua, identificando suas responsabilidades nos
processos de promoção e defesa de direitos, com vistas a fortalecer a rede de
apoio ao segmento em situação de vulnerabilidade.
Reativar o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da
Política para Inclusão de Pessoas em Situação de Rua no Distrito Federal,
instituído pelo Decreto 33.779/2012. Há a expectativa de reativar o CIAMP no
ano corrente por meio do trabalho de articulação de Governo e sociedade
civil, e do reposicionamento da política na perspectiva dos direitos humanos,
e não só como política de assistência social.
Projeto em andamento, a oportunidade gerada pela Conferência para o
debate e a problematização das condições da população em situação de
vulnerabilidade social, com ênfase na situação de imigrantes e refugiados, e
pessoas em situação de rua, observando o processo de construção de
direitos e seus tópicos interdisciplinares (raça, sexo, gênero, renda, etc.).
Em fase de levantamento de dados pelos técnicos da área, o diagnóstico tem
como objetivo identificar o contexto de quem busca Brasília para se refugiar,
quais os perfis e serviços oferecidos a essas pessoas. Trata-se de uma
demanda nacional por dados sobre o tema, cuja captação de informações é
atualmente precária.
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Coordenação de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa - CODIPI
Recebemos a pasta de políticas para pessoas idosas da antiga Secretaria Especial do Idoso, com um histórico
de conflitos entre essa Secretaria do GDF e o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI, a Defensoria Pública do
Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Já nos primeiros meses, a Coordenação de Promoção de
Direitos da Pessoa Idosa – CODIPI conseguiu reverter esse quadro e, atualmente, tem essas três instâncias como parceiros
importantes.
No período de janeiro a setembro de 2015, a CODIPI alcançou os seguintes resultados:
a.
1

2

Estudos, diagnósticos e relatórios

Mapeamento da Rede de Atendimento à
pessoa idosa no âmbito do Distrito
Federal.
Apoio ao CDI em visitas de fiscalização
e regularização de CCIs e ILPIs.

b.

No decorrer do primeiro semestre, em parceria com o Conselho de Direitos do Idoso - CDI/DF, foram
feitas visitas de fiscalização e a regularização de CCIs e ILPIs. Foram visitados 19 CCI´s, 7 ILPI´s e 12
grupos que atuam na promoção e defesa de direitos da pessoa idosa.

Eventos

1

Curso de cuidadores e cuidadoras.

2

Capacitação dos agentes diretos e
indiretos no trato com a população
idosa.

3

Capacitação para
transporte público

4

Curso de Inclusão Digital.

5

Cine da Maturidade

6

Encontro da pessoa idosa no Zoológico
- Um olhar do Zoo de todas as idades.
Palestra SESC - GAMA

7

Foram realizadas diversas visitas pela equipe de monitoramento de ações com vistas a conhecer as
entidades, suas necessidades e produtividade no serviço ofertado à população idosa.

funcionários

do

A CODIPI, em parceria com o CDI, realizou um curso de capacitação com vistas a formar cuidadores e
cuidadoras profissionais e familiares para a prática do bom trato à pessoa idosa. Foram capacitadas
cerca de 50 pessoas em curso de 240h (das quais 60h são práticas).
Foi realizado, em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal, um curso de capacitação para
conselheiros e funcionários da SEMIDH, na escola da Defensoria com vistas a aprimorar a qualidade dos
serviços voltados à população idosa do Distrito Federal. Entre conselheiros e servidores, participaram
100 pessoas.
Foi apresentada a proposta de capacitação para motoristas, cobradores e atendentes na área do
transporte público do Distrito Federal, com vistas a melhorar a qualidade nos serviços prestados. A
demanda está paralisada desde o início da transição.
Curso de inclusão digital para pessoas idosas, realizado pelo Centro Universitário-UDF, no campus da
Asa Sul, em parceria com a CODIPI. Foram oferecidas duas turmas em 2015, uma a cada início de
semestre, com cerca de 60 alunos(as) em cada edição.
Realizados na última semana do mês, os encontros de pessoas idosas no Museu da República, para
mostra de filmes seguida de uma roda de conversa visa ao empoderamento da pessoa idosa por meio da
troca de experiências. Organizado pela CODIPI com a parceria da Secretaria de Cultura, do Museu
Nacional e da Universidade Católica de Brasília-UCB. Dois ônibus cedidos pelo GDF realizaram o
transporte de idosos(as) de CCIs para o local do evento. Todas as vezes, houve, porém, relativa
dificuldade em viabilizar os ônibus, os quais foram cedidos por diferentes parceiros: TCB, Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar, entre outros.
Evento ocorrido no dia 06/10 com participação de 26 idosos(as). Foram utilizados dois ônibus.
A CODIPI foi convidada a realizar palestra no Serviço Social do Comércio (SESC) Gama no dia 16 de
novembro de 2015, para cerca de 60 pessoas do Grupo dos Mais Vividos (GMV).

c. Articulação
1

IV Conferência Distrital da Pessoa
Idosa.

2

Convênio com a SDH/PR, para a
capacitação de conselheiros(as)

3

Bombeiro amigo

4

Conselho de Direitos do Idoso-CDI

Junto ao CDI, foram realizadas várias reuniões para tratar da temática da conferência. Definiu-se que,
em fevereiro de 2016, será realizada a Conferência Distrital, durante a Conferência Conjunta de Direitos
Humanos.
Foi alterado o plano de trabalho para adequar às necessidades atuais. Aguardando aprovação da
SDH/PR.
Dois projetos de aproximação entre bombeiros e a pessoa idosa foram elaborados pela coordenação,
mas os projetos estão paralisados desde o início do processo de transição.
Desde a sua implementação, a coordenação assumiu a reaproximação com o CDI como estratégica.
Para isso, a coordenação manteve diálogo constante com os(as) conselheiros(as) de maneira formal e
informal e, entre outras ações, fez reuniões com os(as) conselheiros(as) para apresentar o papel da
coordenação na articulação da rede. Atualmente, o CDI é parceiro em diversas atividades da SADH.

Coordenação de Promoção de Direitos da Diversidade – CODIV (LGBT)
Até setembro de 2015, as ações descritas alcançaram um total de mais de 3000 pessoas.A CODIV foca suas
ações no enfrentamento à discriminação e ao preconceito dirigido à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, e
transexuais (LGBT) no Distrito Federal, por meio de políticas públicas afirmativas específicas.
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São suas atribuições coordenar, elaborar e implementar políticas públicas de enfrentamento ao preconceito e à
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, para efetivação da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais em todo o DF. A Coordenação também apoia diversas ações do movimento social LGBT, como as
Paradas pela Diversidade Sexual de Brasília, além de atividades alusivas à Visibilidade Lésbicas e à Visibilidade Trans.
a. Eventos
N°
1

Atividades
Formação: 12 Eventos voltados à
formação
e
qualificação
de
servidores(as) do GDF – abordagem e
sensibilização para a temática,
enfrentamento
ao
preconceito
institucional. Público de 50 pessoas a
cada atividade.
Sensibilização: Março de Todas as
Mulheres. Total de 5 atividades com
participação de pelo menos 100
pessoas em cada uma delas.

2

3

Formação: Projeto “Nossas Famílias
– Relatos de Experiências”
Realizado no Auditório da Terracap.
Público de 56 pessoas.
Representação da CODIV em eventos
de parceiros

4

Descrição
O ciclo de palestras “O Compromisso da Sociedade e do Estado no combate à LGBTfobia” teve por
finalidade refletir sobre as lutas e avanços das populações LGBT, com o intuito de conscientizar sobre a
importância do “Dia de Combate à Homofobia” (17 de maio), bem como para que a sociedade reflita
sobre práticas discriminatórias e a exclusão do público LGBT. Foram realizados 4 encontros.

No contexto da programação especial do GDF para comemorar o Dia das Mulheres, a Coordenação de
Promoção de Direitos da Diversidade colaborou com a organização de um ciclo de palestras, que
compreendeu um conjunto de 4 painéis e 1 curso de capacitação, sendo que os quatro painéis foram
direcionados para os(as) servidores(as) da SEMIDH, enquanto que o curso de capacitação contou
também com a participação da sociedade civil.
O projeto “Nossas famílias – relatos de experiências” teve como objetivo promover um diálogo sobre a
Parentalidade LGBT e outras configurações familiares, refletindo sobre as lutas e avanços das pessoas
LGBT bem como o questionamento de práticas discriminatórias, incluindo os familiares nesse processo.
O evento contou com a participação do Instituto Brasileiro de Famílias Homoafetivas (ABRAFH), o
Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT) e a ONG Mães pela Igualdade.
78 participações em eventos diversos que abordaram, direta ou indiretamente, a temática LGBT,
representando a Coordenação.

5

Sensibilização: Dia da Visibilidade
Lésbica – Lei Maria da Penha aplicada à
Lesbofobia e à Violência Doméstica
entre Mulheres Lésbicas e Bissexuais.

Promover a Lei Maria da Penha, com o enfoque no enfrentamento à Lesbofobia e à Violência Doméstica
entre Mulheres Lésbicas e Bissexuais.

6

Sensibilização:
Cidadania.

Objetivo de atender à população LGBT do Distrito Federal e Região Metropolitana, dando a
oportunidade de acesso a atividades de: lazer, educação, saúde, esporte, cultura, prestação de serviços,
assistência social, etc.

Ação

LGBT

Realizado no Parque da Cidade.
Participação de cerca de 3.000 pessoas.
Cine Diversidade

7

8

Simpósio: Articulação e Construção de
Indicadores para a População LGBT
Exposição Itinerante: Humanos
Olhares – Pluralidade e Existência

9

10

Luz, Câmera, Direitos Humanos em
Ação

11

“Diálogo: Suicídio LGBT, reflexo de
uma realidade social?”.
Realizado na Universidade de Brasília.
Público: 56 pessoas.

b.

Promover, a partir de apreciação de filmes com temática de Gênero e Diversidade, a discussão sobre
questões de homofobia, misoginia, violência, discriminação, etc. Ainda está em fase de discussão na
Câmara Legislativa.
Simpósio sobre Monitoramento e Avaliação de políticas públicas, garantia de direitos e enfrentamento à
violência homofóbica.
Produção de conteúdos temáticos. Retratar pessoas LGBT em seu cotidiano, em espaços de
emponderamento com o intuito de elevar a autoestima dessa população.
Produção de conteúdos temáticos. Propagar mensagens de cultura de paz, de defesa e promoção dos
direitos humanos, por meio da produção de vídeos, filmes curtas-metragens e/ou peças publicitárias. A
serem realizados em parceria com a TV Educativa do DF.
Evento realizado pela coordenação em parceria com a Universidade de Brasília e a Secretaria de
Educação, para discutir e dar visibilidade ao tema. Como desdobramento, foi sugerida a formação de um
Grupo de Trabalho e/ou Grupos de Estudo, para rearticular a rede de atendimento à população LGBT e
realizar pesquisas sobre o suicídio de pessoas LGBT.

Articulação

1

Fóruns Populares de Promoção e Defesa de Direitos
LGBT

2

Conselho de Combate à Discriminação e Promoção dos
Direitos LGBT
Regulamentação Lei 2.615 – Aplica sanção a órgãos
públicos e privados por discriminação por orientação
sexual.

3

Instituir Fóruns Populares nas Macrorregiões do Distrito Federal, agregando
municípios do Entorno, visando à implementação de políticas públicas para
pessoas LGBT e o combate à LGBTfobia.
Em fase de articulação entre a secretaria e movimentos sociais.
Minuta de decreto revisada seguindo orientações da Assessoria JurídicoLegislativa da SEMIDH e encaminhada ao gabinete da Secretaria.
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Coordenação de Programas e Projetos - COPROP
A Coordenação de Programas e Projetos - COPROP, que tem como principal objetivo a integração das ações
das demais coordenações, tanto da Secretaria Adjunta de Políticas de Direitos Humanos quanto das demais coordenações da
Secretaria. Tem também a função de oferecer suporte às coordenações temáticas, na elaboração de projetos, na formulação de
material informativo e na organização de eventos.
a.

Estudos, diagnósticos e relatórios

1
2

Versão preliminar da Cartilha da Pessoa Idosa
Versão preliminar da Cartilha da Mulher: Elaborada inicialmente
pela Diretoria de Políticas Sociais da COPROP
Versão preliminar da Cartilha Única para o Enfrentamento à
Violência Doméstica e Familiar e ao Feminicídio.

3

4

Versão preliminar da Cartilha da Pessoa com Deficiência

b.

Articulação

1

Proposta de descrição de Fluxos de Documentos da SEMIDH

2

Projeto Portal em Direitos Humanos em parceria com a SSP/DF

3

Projeto Brasília Sem Preconceitos

Encaminhada para a coordenação temática
Encaminhada para a Secretaria Adjunta da Mulher
Inicialmente elaborada pela Diretoria de Políticas Sociais da COPROP com a
participação dos seguintes órgãos executores: TJDFT; MPDFT; SEMIDH-DF;
Defensoria Pública do DF; Secretaria de Políticas para as Mulheres e ONU
Mulheres.
Encaminhada para a coordenação temática

Proposta foi aprovada pelo Gabinete da SADH. Aguardando apreciação do
Gabinete da SEMIDH.
Elaborado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, aguarda
liberação de financiamento para execução.
Projeto elaborado. Está na Secretaria de Comunicação da Governadoria do
DF.

Reintegra Cidadão
Despesas com pagamento dos internos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, que prestam
serviços na SEM/DF.
Trata-se da participação da SEM/DF no programa da FUNAP, que consiste na contratação remunerada de
internos (as) do sistema prisional do DF, buscando assim, contribuir na recuperação e reinserção social do presidiário (a),
melhorando suas condições dentro do estabelecimento prisional e gerando uma expectativa positiva para a vida fora do
cárcere. Além disso, busca-se contribuir para a recuperação social do preso com programas de educação, cultura, formação
profissional e trabalho remunerado.
Promoção da Igualdade Racial
Disque Racismo
O Disque Racismo é um serviço público contínuo e gratuito criado por meio do Decreto 34.218, de 2013, que
atende vítimas de discriminação racial e intolerância religiosa e busca proteger os direitos da população negra, indígena,
quilombola, cigana, além dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, através de ligações telefônicas e
atendimento presencial.
Foi criado um canal de comunicação com a vítima através de uma Central Telefônica a qual é acessada no
número 156, opção 7. Por outro lado, terão a possibilidade de se dirigirem à Ouvidoria da Secretaria de Estado de Políticas para
as Mulheres, Igualdade Racial (SEMIDH), localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 8º andar, sala nº 801, nesta capital, e
registrarem sua manifestação.
Este serviço tem sua função essencial na porta de entrada das denúncias e violação de direitos da população
negra. As demandas obedecem procedimento formal e específico na caracterização do crime consubstanciado na Lei nº 7.716,
de 1.989 e no crime de injúria racial do artigo 140, § 3º, do Código Penal.
Este canal de comunicação de fortalecimento de cidadania é pioneiro no Brasil e apenas no Governo do Distrito
Federal foi implementada tal experiência inovadora.
Ademais, com a efetivação desta ação governamental foi expandido o diálogo com outros órgãos públicos e
entidades privadas para assistência jurídica e psicossocial às vítimas.
Atualmente é gerido pela Coordenação de Enfrentamento ao Racismo (CER) da Secretaria Adjunta de
Igualdade Racial (SIR) da Secretaria de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMIDH) com apoio da
Companhia de Planejamento do Distrito Federal.
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Viva Brasília - Pacto Pela Vida
O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social
(SSPPS) elaborou o programa Viva Brasília - Pacto pela Vida, que tem como metodologia de trabalho melhorar a capacidade
de governança na Segurança Pública, por meio de articulação e coordenação de ações integradas o qual objetiva a redução de
Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI’s), através de serviço qualificado e o aumento da sensação de segurança dos
moradores do Distrito Federal.
Dentro deste programa foram criados grupos de trabalhos (GT’s), dentre eles o GT-Prevenção, que tem por
finalidade a construção de esforço comum entre sociedade civil, forças de segurança do Estado e as várias Secretarias do
governo na construção de uma base para o sistema preventivo de segurança pública do Distrito Federal.
O Pacto pela Vida, através do GT-Prevenção irá articular com as forças de segurança pública, do governo e da
sociedade civil organizada, a integração das políticas sociais e de segurança de modo a responder pela perspectiva de
promoção da segurança e a construção do que está sendo chamado de Cultura da Paz dentro de um espaço de representação
democrática.
O GT-Prevenção tem sua composição constituída pelo Colegiado Gestor, representantes das instituições de
Segurança, das intersetoriais do Governo e da Sociedade Civil, promovendo ações compartilhadas entre Estado e Sociedade
com foco na redução das vulnerabilidades sociais e criminais no Distrito Federal.
Os objetivos de tal grupo é desenvolver ações de mobilização do Pacto pela Vida voltadas para mitigar os riscos
potenciais da ação integrada de segurança cidadã na atual conjuntura; definir a matriz institucional de responsabilização, o
sistema de governança e os indicadores relacionados aos projetos temáticos de prevenção do pacto, a serem executados pelos
órgãos vinculados à SSPPS com os órgãos intersetoriais do Governo.
Também busca estabelecer o papel da sociedade civil organizada nos projetos temáticos de prevenção do
programa para garantir a participação social no processo de concepção, execução e monitoramento das ações do programa
Cultura de Paz do Pacto pela Vida.
O processo de articulação do Pacto pela Vida terá duas vertentes de articulação, social e institucional, onde
pactuarão a sociedade civil organizada, as forças de segurança e outras secretarias de Estado para uma prevenção às
violências de todas as ordens, dentro de uma nova ótica de cidadania.
Foram apresentadas estratégias para prevenção e cidadania viva, dentre elas, propostas de políticas de
prevenção apresentadas pelas intersetoriais do Governo de Brasília; projetos de políticas de prevenção às violências e à
criminalidade; levantamento das principais áreas, situações de risco e grupos mais vulneráveis; Carta Consulta Segurança
Cidadã ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com projetos temáticos de prevenção e seu monitoramento.
A SEMIDH está representada no GT-Prevenção pelas Secretárias Adjunta da Mulher, de Igualdade Racial e
Direitos Humanos.
O Pacto pela Vida adotou a estratégia de atuar com uma Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios em
uma ação integrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, Tribunal de Justiça, Ministério Público e
Polícia Civil para articular melhor o sistema de Justiça Criminal do Distrito Federal e ampliar sua baixa capacidade de
articulação entre os órgãos envolvidos, para uma célere apuração do crime de homicídios com sua consequente condenação
na esfera judicial e diminuir a sensação de insegurança social que se percebe atualmente.
Seguindo a mesma linha estratégica foram criadas as Câmaras Técnicas de Violência Contra a Mulher;
sobre Segurança e Paz no Trânsito; de Políticas sobre Drogas; sobre Pessoas em situação de Rua, ressalte se a atuação da
SEMIDH, ao propor a Câmara Técnica Especial da Igualdade Racial. Essa Câmara Temática, foi fundamental para inserir na
agenda de Governo a vocalização expressa nas manifestações da sociedade civil e dos movimentos negros quanto a questão
racial e as diversas formas de violência perpetradas pelo racismo.
Os temas abordados nas referidas câmaras técnicas foram discutidos com os membros representantes do GTPrevenção, oriundos da Sociedade Civil, das Forças de Segurança e das intersetoriais do Governo que serviram de subsídios
ao conjunto das ações integradas e construção do Plano Distrital de Segurança pública.
Em setembro de 2015, ocorreu reunião no auditório da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal-SSP/DF, a fim de construir grupos de trabalhos (GTs) para elaborar o plano de trabalho, o qual irá compor a programa
Viva Brasília Nosso Pacto Pela Vida, bem com subsidiar na construção do Plano Distrital de Segurança Pública.
Tendo a Subsecretaria de Segurança Cidadã da SSP//DF, responsável pela construção do plano de trabalho, e
apresentou as oito Subcâmeras técnicas assim definidas:
a)
b)
c)
d)
e)

Segurança e Cooperação Social e Redução de Violência.
Segurança Pública e Gênero.
Segurança e Pessoas em Situação de Rua.
Segurança e Questão Geracionais.
Segurança Pública e Igualdade Racial.
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f) Segurança Pública e Pessoa com Deficiência.
g) Segurança Pública e Pessoa em Conflito com a Lei.
h) Segurança Pública e Egressos.
A Secretaria Adjunta de Política para Igualdade Racial compôs as Subcâmeras Técnicas com as seguintes
representatividades: Segurança e Questões Geracionais; Segurança Pública e Egressos; Segurança Pública e Igualdade
Racial; Segurança Pública e Pessoas em Situação de Rua, e, Segurança Pública e Igualdade Racial.
Em 23/07 foi realizado Workshop patrocinado pela UNODC - United Nations Office on Drugs and Crimes, o qual
teve a finalidade de elaborar a Carta pela Paz do Distrito Federal, com a participação de cada coordenação das subcâmeras
supracitadas, representando cada secretaria envolvida no Pacto.
Projeto Multiplicadores Contra o Racismo Institucional nos Órgáos de Segurança Pública
Com base na identificação da discriminação racial no âmbito do sistema de Segurança Pública, o projeto visa
coibir práticas discriminatórias perpetradas por agentes públicos em especial pelos agentes das forças policiais devido as
tensões no enfrentamento das diversas formas de violências. A capacitação e a sensibilização dessas instituições como forma
de mitigar o racismo institucional é notadamente uma das principais estratégias de redução das violências sofridas em especial
pela população negra.
Reconhecendo o papel da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, enquanto órgão capaz de
parametrizar as ações formativas desses agentes, o presente projeto objetiva fortalecer as determinações de enfrentamento
das práticas do racismo institucional referendadas nas deliberações dos resultados do Relatório de Durban. Tratados e acordos
internacionais oriundos da última Conferência Mundial contra o Racismo, discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância
Correlata em 2001 na África do Sul.
Acordo de Cooperação com o Conselho Regional de Psicologia
O Acordo de Cooperação Técnica, tem como objetivo a capacitação e envolvimento dos profissionais da
psicologia na atuação profissional deste com base na atenção a população negra vítima de violência racial. Tendo como
fundamento principal a desconstrução do racismo enquanto prática cultural e cotidiana, este instrumento tendo seu início ainda
na gestão anterior em 2014, é atualizado propondo um maior envolvimento do Conselho Regional de Psicologia e a SEMIDH,
na elaboração de um plano de trabalho que vise a capacitação, a disseminação das políticas afirmativas nas diversas áreas de
atuação dos psicólogos(as) bem como nas atividades promocionais e formativas com novos profissionais. Em andamento para
a Pactuação das partes envolvidas aguardando manifestações quanto as nossas proposições e finalização do termo para
conhecimento e consequente assinaturas das signatárias dos respectivos organismos.
Foi realizado um seminário em 04/11/2015, com o Tema: Psicologia, Racismo e Sofrimento Psíquico, ação a
ser desenvolvida pela SEMIDH, Conselho Regional de Psicologia e ANPSINEP – Articulação Nacional de Psicólogos(as) e
Pesquisadores(as) Negras(os)
Projeto Mulheres Negras pelo Fim das Violências
O projeto visa a capacitação de mulheres negras em Regiões Administrativas estratégicas do Distrito Federal
para a atuação nas ações que demandarem mediações para a o enfrentamento das violências na comunidade. A proposta
estabelece uma articulação entre o Programa Nacional de Segurança com Cidadania/PRONASCI, do Ministério da Justiça,
juntamente com a metodologia de trabalho desenvolvidos pelas Promotoras Legais Populares/PLP’s, enfocando uma
abordagem racial nos processos formativos e de aplicação pratica.
A proposta trabalha com o empoderamento dessas mulheres como elemento estruturante em uma política de
segurança cidadã. Com o propósito de fortalecimento do papel desempenhado pelas mulheres junto à comunidade, visa
também fortalecer a lógica de segurança cidadã, compartilhando as demandas apresentadas pela comunidade através de
processos decisórios coletivos acerca das políticas de segurança necessárias para as comunidades.
Neste sentido, fará uma articulação entre a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Políticas de
Igualdade Racial e organizações negras no intuito de disseminar informações sobre cidadania, instrumentos normativos e
estatais existentes no sentido de fortalecer a relação Estado-Sociedade, como atores protagonistas no enfrentamento às
violências, fazendo um recorte racial no que tange às políticas de segurança pública.
Audiência Pública em Torno da Educação Escolar Cigana, Lei 10.639/2003 e 11.645/2008
Os ciganos são caracterizados como povos itinerantes, porém a não implementação da Resolução Nº 03, de 16
de maio de 2012, dificulta o acesso à educação inclusiva nas escolas públicas do Distrito Federal.
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A Resolução Nº 03, de 16 de maio de 2012 define as diretrizes para o atendimento da educação escolar para a
população em situação de itinerância. No Art. 1º relata que “as crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância
deverão ter garantido o direito à matrícula em escola pública, gratuita, com qualidade social e que garanta a liberdade de
consciência e de crença”.
No Art. 3º informa que “os sistemas de ensino, por meio de seus estabelecimentos públicos ou privados de
Educação Básica deverão assegurar a matrícula de estudante em situação de itinerância sem a imposição de qualquer forma
de embaraço, preconceito e/ou qualquer forma de discriminação, pois se trata de direito fundamental, mediante autodeclaração
ou declaração do responsável”.
Em sobradinho-DF, estão localizadas duas comunidades ciganas de etnia Calo, uma na Rota do Cavalo e outra
no Córrego do Arrozal.
Pensando em construir políticas públicas que fortaleçam o diálogo entre a Secretaria de Estado de Política para
Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMIDH), profissionais da educação e a sociedade civil quanto ao acesso e
permanência de estudantes de Comunidades Ciganas na rede escolar do Distrito Federal, a SEMIDH realizou no dia 08 de
setembro de 2015, em parceria com a Câmera Legislativa do Distrito Federal (CLDF), uma audiência pública na Plenária da
CLDF.
Estiveram presentes na mesa representantes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), Ministério da Educação (MEC), um Deputado, SEMIDH e
representantes da etnia Calon do Córrego do Arrozal e Rota do Cavalo. Foram levantados os seguintes encaminhamentos e
demandas:
a) A Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho se colocou à disposição para servir como facilitadores do
diálogo entre comunidades ciganas e escolas públicas de Sobradinho, bem como articular um trabalho coletivo.
b) O grupo de Pesquisa Consciência da Universidade de Brasília (UNB), solicitou a permanência do ônibus
para dar acesso à educação de Jovens e Adultos-EJA a comunidade cigana, pois a escola se localiza a 20Km da comunidade e
há uma insistência para suspender o transporte, demanda que foi encaminhada para a SEEDF.
c) A comunidade Rota do Cavalo, informou que está lutando para obter o direito de uma tenda escola, contudo
está disposta a reivindicar pela construção de escolas dentro do acampamento que atenda a comunidades ciganas de acordo
com as suas especificidades, cultura e costumes.
d) O grupo paixão cigana e comunidade Rota do Cavalo, destacou a necessidade de obter banheiro químico e
água potável, pois devido à falta de saneamento básico, a comunidade está adoecendo, havendo também a necessidade da
permanência do transporte para locomover os ciganos a escola.
e) A Associação Cigana do DF e idealizadora do projeto Terra para os Calons relatou que em 2008 no Córrego
do Arrozal ocorreram situações de preconceito na escola, impossibilitando a permanência de crianças ciganas na rede de
ensino público do DF. Informou também a necessidade de formular um Estatuto do Cigano, entre outras.
Audiência Pública em Torno das Lei 10.639/2003 E 11.645/2008 - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
A Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no
currículo oficial da rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”), e, a Lei 11.645, de março
de 2008, inclui a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. No dia 06 de novembro, foi
realizada audiência pública para tratar da operacionalização destas legislações. Esta ação envolve uma relação Intersetorial
entre Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, além
da SEPPIR/PR, Ministério Público DF e Ministério da Educação.
Projeto “Desconstruindo o Racismo Institucional”
A Secretaria Adjunta da Igualdade Racial apresentou projeto com o tema ao edital lançado pela Secretaria de
Políticas de Igualdade Racial o qual foi escolhido para ser conveniado no exercício de 2016. Tal projeto tem como objeto a
capacitação de servidores públicos do Distrito Federal sobre o racismo institucional, formando agentes multiplicadores, de modo
a qualificar o atendimento à população negra, com igual tratamento dispensado aos demais usuários e usuárias. As metas a
serem implementadas estão pautadas na realização de 04 workshops, capacitação de 200 servidores públicos das Secretarias
de Estado da Educação, Desenvolvimento Humano e Social e de Saúde do Distrito Federal.
Tal projeto visa combater o racismo construído historicamente e naturalizado durante décadas por instituições e
organizações públicas e/ou privadas. Deste modo, a falta de acesso à informação sobre as relações étnico-raciais e o não
enfrentamento ao racismo contribuem para que este seja reproduzido por diversos setores públicos.
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No Distrito Federal, de acordo com as análises da Companhia de Desenvolvimento do Planalto-CODEPLAN, a
partir dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), registra-se “....um crescimento gradual da participação de
negras nos totais de óbitos maternos entre os anos de 2010 e 2013, quando 75% das vítimas eram negras. Vale ressaltar o
fato de que as mulheres negras compõem 55% do total de mulheres no Distrito Federal. Ou seja: os óbitos superam a diferença
existente na população”. (Mortalidade Materna do Distrito Federal: Subsídio para o debate. Brasil, 2015, p.08)
A hipertensão e a diabetes millitus estão entre as principais causas da mortalidade materna, e isto ocorre pela
falta de atenção específica às mulheres negras durante o pré-natal, a falta de capacitação dos profissionais sobre saúde da
população negra e as dificuldades no acesso aos serviços básicos de saúde.
Deste modo, “...são comportamentos racistas que interferem na atenção, no diagnóstico e tratamento das
pessoas negras tanto na prevenção, quanto no tratamento de doenças e agravos à saúde”. (No País do Racismo Institucional.
Maria Ivana Botelho Vieira, 2013, Pg. 144). Outras doenças recorrentes nas mulheres negras são: anemia falciforme, câncer no
colo do útero, Lúpus Eritematoso e miomas uterinos.
Na educação, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, e a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, agregou a História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena. Contudo, a insuficiência de conhecimento, preparo e capacitação dos gestores e docentes
para educação das relações étnico-raciais dificulta a operacionalização da legislação, tornando-se desafiador a sua
implementação nas escolas públicas do Distrito Federal.
O racismo institucional perpassa por toda a educação na medida em que a questão étnico-racial não tem
visibilidade nos cursos de licenciatura, e assim os profissionais de educação necessitam de sensibilização e capacitação
extracurriculares no que tange à temática étnico-racial.
Portaria Conjunta Nº 17/2014 SEEDF
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal iniciou um diálogo com a SEMIDH para tratar da
Portaria Conjunta nº 17, de 18 de agosto de 2014 entre a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEDF) e a
Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial (SEPIR/DF), que estabelece parceria específica para implementação da
Lei 10.639 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” nas escolas públicas do Distrito Federal. Devido a extinção da
SEPIR/DF, há necessidade de retomar o diálogo para alterar esta portaria, bem como a Portaria Conjunta nº 27, de 07 de
outubro de 2014, que estabelece a composição do Comitê Gestor da Portaria Conjunta nº 17, de 18 de Agosto de 2014.
Políticas Públicas para Ciganos
No dia 24 de junho de 2015, a Secretaria de Patrimônio da União, o governo do Distrito Federal por intermédio
da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, assinaram um Contrato de Concessão de
Uso Gratuito da propriedade denominada Fazenda Salvia, na DF 440, Km 13, Vicinal 01, Chácara 330, Gleba 25, localizada em
Sobradinho-DF, para uso gratuito da Comunidade Cigana de etnia Calon, representada pela Associação Nacional das Etnias
Ciganas.
Também, o Núcleo Rural Córrego do Arrozal, situado em Sobradinho, na BR 020, km 16, Chácara 163, foi
objeto de concessão de uso gratuito à Associação Cigana da etnia Calon do Distrito Federal e Entorno. Em tais comunidades
habitam cerca de 300 pessoas.
Suas necessidades são urgentes e abrangem várias áreas da vida social, como falta de saneamento básico,
falta de acesso a água, baixa escolarização, baixa renda, sem inserção em programas sociais consolidados, sofrem preconceito
étnico e não possuem acesso definitivo à terra.
O contato desse segmento com esta gestão se deu ainda em janeiro, de modo que o contato estabelecido com
a gestão passada não se interrompesse e que os novos gestores conhecessem a pauta cigana guiando-se pelo contato direto
com as comunidades e seus líderes. Foi constituído grupo de trabalho informal, voltado para o atendimento às demandas dos
grupos ciganos que englobava a Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos,
Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Cultura
e Secretaria de Estado de Saúde. Dentre os trabalhos desta articulação intersecretarial estão:
• A inserção dos ciganos nas instituições escolares;
• Promoção de encontro regional de ciganos do Distrito Federal e entorno com comunidades de Brasília e
mais oito cidades de Minas Gerais e Goiás, gestores das cidades que abrigam comunidades ciganas e gestores do âmbito
federal com intuito de explicitar para as comunidades ciganas seus direitos, políticas públicas que podem acessar e como os
gestores podem atender a essas comunidades por meio de programas já existentes;
• Construção de um centro de referência da cultura cigana na comunidade da Associação Nacional das Etnias
Ciganas (ANEC);
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• Garantia de saneamento básico e acesso a água;
• Acompanhamento de atendimento de demanda de segurança alimentar junto à Subsecretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e social;
Além dessas proposições de ação foi realizado atendimento psicossocial visando atendimento de prevenção de
câncer de mama em parceria com a Secretaria Adjunta de políticas para Mulheres nas comunidades existentes, com a
implementação do “Outubro Rosa”.
Na perspectiva da garantia de direitos deverão ser adotadas em 2016, providências tais como:
• Manutenção das proposições de ação e retomada dos atendimentos pontuais, até que as políticas
estruturais se consolidem, com criação oficial de grupo de trabalho que contemple as secretarias que já trabalham
conjuntamente mais a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social;
• formação continuada de servidores públicos sobre diversidade étnica e racial que contemple as culturas
ciganas;
• implementação do projeto de construção de horta comunitária para fornecer uma alternativa de segurança
alimentar e aumento de renda;
• manutenção dos diálogos com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR,
visando a garantia de políticas públicas e criação de grupo de trabalho interministerial que atenda às demandas dos povos
ciganos do Distrito Federal e outras unidades da federação.
Políticas Públicas para Povos de Terreiro
De acordo com dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal os adeptos de religiosidade afro no
Distrito Federal somam pouco mais de 114.000 mil pessoas. De acordo com o Índice Nacional de Referências Culturais
publicado em 2012, da Superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DF há uma diversidade
religiosa que se concretizada em mais de 20 vertentes tradicionais de religiosidade afro.
Apesar dessa estimativa o número exato de casas de matriz africana é desconhecido e o número de adeptos
pode estar subestimado ao preconceito que esses segmentos sofrem devido a uma face do racismo brasileiro que se mostra
por meio da intolerância religiosa contra os segmentos de religiosidade de matriz africana, vide os últimos casos de agressão às
casas de matriz africana no Distrito Federal e Entorno.
Registram-se denúncias de crime de intolerância religiosa, quadros de agressão e preconceito aos adeptos, o
que dificulta conhecer o tamanho desse segmento no Distrito Federal e Entorno. Para reverter esse quadro faz-se necessário
mapear as casas de matriz africana, quanto ao número de adeptos, situação sócio-econômica, localização, situação fundiária,
tradição religiosa e cultural, cadastramento em programas sociais, inserção em políticas públicas, vinculação a associação de
cunho social e beneficente e registro histórico das casas com vistas a estimar a participação desse segmento na história do
Distrito Federal. O projeto que visa o mapeamento das casas de matriz africana encontra-se em tramitação.
Esta secretaria é integrante do Comitê Gestor de Matriz Africana (CGMAF), criado para distribuição de cestas
básicas fornecidas pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) e verificou ser necessária a parceria com a Subsecretaria de Segurança Alimentar (SUBSAN)
da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (SUBSAN) para garantia de atendimento emergencial desta demanda.
As casas de matriz africana passaram por um processo de migração do Distrito Federal para o Entorno,
provocando uma situação de vinculação com a região do Entorno, que impede de garantir direitos de crença e liberdade
religiosa aos adeptos residentes no Distrito Federal sem verificar a ação do Estado para com as casas situadas nos municípios
do entorno.
Pela vinculação da intolerância religiosa e o racismo pretende-se buscar:
• a implementação da Lei 10.639/03,
• a criação de um canal no Disque-Racismo que contemple apenas os crimes de intolerância religiosa; e
• a formação de servidores públicos em diversidade étnica e racial que contemple diversidade religiosa dos
segmentos de matriz africana.
Foi realizada no DF em 2015, a 4ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual esta
Secretaria participou, mediando a discussão entre os segmentos de povos e comunidades tradicionais que contemplava povos
de terreiro, e indígenas. Dentro dessa intervenção existe um corpo de proposições de políticas públicas dessa conferência que
contempla esse segmento e modificado pela realização da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
O resultado dessa conferência norteará as políticas de segurança alimentar e nutricional e recomenda-se que
seja acompanhada atentamente, pois já opera no Distrito Federal a Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional,
o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (CONSEA/DF) e a Câmara Intersetorial de Segurança
Alimentar e Nutricional do Distrito Federal (CAISAN/DF) devido a adesão do Distrito Federal ao sistema Nacional de Segurança
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Alimentar e Nutricional (SISAN) e as metas do I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional e Nutricional voltadas para
os povos e comunidades nutricionais não terem sido realizadas.
Políticas Públicas para Povos Indígenas
Os povos indígenas urbanizados estão em número de 6.128 indivíduos deste segmento segundo levantamento
da CODEPLAN divulgado em abril/2015. Soma-se a esse número os indígenas aldeados no Setor Noroeste que compreendem
os povos Tuxá, Kariri-Xocó, Guajajara e Fulni-ô.
Este segmento é carente de acesso a serviços públicos básicos e o atendimento às demandas desse segmento
carecem de parceria com a FUNAI, devido aos limites jurídicos do Governo do Distrito Federal de cuidar de todas as demandas
dos indígenas pela especificidade desse segmento em relação às unidades da federação como consta na Constituição Federal.
Devido a isso, sugerimos estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica entre esta Secretaria de Estado e Funai para
atender os povos indígenas do Distrito Federal levando em conta suas especificidades.
Esta secretaria participou da Etapa Distrital da Conferência Nacional de Política Indigenista, onde proposições
de políticas indigenistas foram colocadas e analisadas e na I Conferência Nacional de Política Indigenista. O resultado dessa
conferência foi a primeira proposição para o Estado brasileiro em Política Indigenista construída de forma dialogada, por isso
faz-se mister o acompanhamento de perto para guiar as ações realizadas no Distrito Federal.
No âmbito educacional, é necessário garantir o acesso a escolarização e a implementação da lei 11.645/08 para
que a sociedade brasiliense reverta seu quadro de preconceito e discriminação para com esse segmento.
Esta Secretaria realizou atendimento de atenção psicossocial, voltado para a saúde da mulher e prevenção do
câncer de mama.
Políticas Públicas para Quilombolas
O único quilombo reconhecido em área pelo Governo do Distrito Federal é o Quilombo do Mesquita, que fica na
Cidade Ocidental – GO, por estar situado na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (RIDE/DF). Com a expansão da RIDE/DF é necessário observar a possibilidade de outros quilombos passarem a
estar vinculados às ações do Governo do Distrito Federal.
Foi realizado Diagnóstico da Comunidade Quilombo de Mesquita, na Cidade Ocidental – GO entorno de Brasília,
a fim de promover levantamento de dados e informações que caracterizam as condições de vida dos moradores e conhecer a
realidade das comunidades tradicionais quilombolas do entorno Distrito Federal para, a partir daí, apresentar projetos de
políticas públicas às autoridades competentes nas esferas federal, estadual e municipal, que possam melhorar a vida das
famílias. A Comunidade solicitou saneamento básico, UPA que tenha também tratamento odontológico, implantação do
Programa Juventude Viva, políticas para mulheres (Palestras, cursos, etc.), creche, quadra poliesportiva, Vila Olímpica,
instalação de uma agroindústria para produção de polpas (Geração de renda).
Também foi realizado atendimento psicossocial em atenção da saúde da mulher e prevenção ao câncer de
mama em ação conjunta desta Secretaria Adjunta com a Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres desta secretaria de
Estado por meio do “Outubro Rosa”. Encontra-se em tramitação, projeto de construção de um Centro de Memória Viva, que
resguarde à memória desse quilombo.
Ações da Coordenação de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial para o enfrentamento à vulnerabilidade de
violência da população negra
Caravana da Juventude Negra/Programa Juventude Viva
A adesão do Distrito Federal ao Programa Juventude Viva (PJV-DF), deu à Capital da República o pioneirismo
na execução da Caravana da Juventude Negra, projeto em execução desde 29 de junho até 19 de setembro.
A efetivação da Caravana se deu pelas Administrações Regionais - Santa Maria, Gama, Recanto das Emas,
Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Varjão, Planaltina, Estrutural, Itapoã, Ceilândia e Riacho Fundo II, escolhidas a partir do
estudo “Análise de vulnerabilidades da juventude negra no Distrito Federal: Subsídios à implantação do Plano Juventude Viva”
publicado pela CODEPLAN em outubro de 2013, vem permitindo a ampliação dos diálogos e estreitamento das redes sociais e
institucionais, a exemplo da parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, por seu Programa
Justiça Comunitária.
Sou da sua Rua
A mortalidade violenta da população negra sempre registrou números elevados e vem sendo denunciada de
forma organizada e sistemática por movimentos de defesa dos direitos civis e humanos, especialmente pelos movimentos
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negros, desde a década de 1970. Nos últimos 10 anos, as instâncias governamentais brasileiras passaram a registrar o
crescimento vertiginoso dos índices de mortalidade violenta, já elevados desde a década de 1980.
Acompanhando o quadro nacional, o Distrito Federal, juntamente com alguns municípios de sua Região
Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE-DF), apresenta altos índices de mortalidade da população negra, e mais,
enorme discrepância entre a exposição de negros e brancos à violência e à mortalidade violenta, em desfavor da juventude
negra.
A elevação dos índices de violência, sobressaindo também dados decorrentes da intervenção policial, impôs o
reconhecimento da necessidade de incorporação nos programas de governos, em todas as esferas, de medidas e projetos mais
ousados na elaboração e execução de políticas de segurança pública com resultados incidindo sobre os indicadores
demonstradores do recuo das variáveis sintomáticas do racismo, tais como os números de homicídios e encarceramentos de
jovens negros e negras.
Os conflitos envolvendo jovens negros, contra outros em iguais condições de exclusão, em seus próprios
territórios, se constituem uma ponta da questão da violência, é sabido que o preconceito racial e geracional dispensado aos
jovens negros é fator determinante de vulnerabilidade e exposição social, inclusive à violência, fazendo desses jovens a mira
preferencial de abordagens arbitrárias, discricionárias e desproporcionais, por parte de agentes das forças policiais.
Reconhecido ser este um dos ambientes a ser enfrentado a partir do Estado, a Secretaria de Segurança Pública
e Paz Social (SSPPPS/DF) recepcionou o Projeto Sou da Sua Rua no âmbito do programa Viva Brasília – Nosso Pacto pela
Vida, na Carta consulta encaminhada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Arrojado, o projeto Sou da sua Rua
visa proporcionar diálogo, interação e harmonização entre órgãos de segurança pública e a juventude socialmente exposta,
buscando desconstruir, na essência, estigmas e estereótipos que antagonizam representantes das forças públicas do Estado e
jovens negros, majoritariamente de periferia, levando comumente a verdadeiros embate, comprometendo qualquer política de
segurança pública.
Com objetivo de produzir novos olhares e novas imagens entre agentes policiais e jovens negros e negras,
conectando cidadania, cultura, arte e segurança, Sou da sua Rua promove a identificação e o (re)conhecimento de cada parte
como cidadão e cidadã, responsáveis ambas, pelas condições de convivência respeitosa e harmônica de toda a comunidade,
de todas as famílias daquelas áreas, revertendo números de exclusão em estatísticas de participação social, educação, lazer,
tudo com segurança coletiva.
Tendo como expectativas os bons resultados colhidos em experiências assemelhadas, a exemplo do “Juventude
e Polícia”, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em cooperação com o grupo cultural AfroReggae, no DF
o Projeto terá início em 2016 e duração de cinco anos, sendo um ano de projeto-piloto, e um ano em cada uma das demais
cidades escolhidas, no número de 4 (quatro), separadamente, com os seguintes resultados esperados:
• Promoção de uma cultura antirracista que promova a paz social e o diálogo entre sociedade e Estado;
• Diminuição dos números de prisão e de mortes de jovens negros na Cidade Estrutural, Santa Maria,
Planaltina, Paranoá e Ceilândia;
• Diminuição de crimes violentos;
• Aumento das condições de segurança das comunidades alcançadas pelo projeto;
• Adoção de práticas de abordagem humanizada e consonantes com o respeito aos direitos humanos e à
dignidade da pessoa humana para 160 a 240 policiais militares e civis do DF que poderão se tornar replicadores;
• Fortalecimento de habilidades aplicáveis à formação profissional, compreensão e valorização da diversidade
cultural produzida dentro e fora dos territórios e iniciação à teoria e prática musicais para um público alvo entre 1080 a 1350
jovens nas cinco regiões administrativas contempladas.
Hip-Hop como geração de renda
Tendo por pressuposto que a cultura possui valor econômico, este Projeto visa incentivar e motivar
positivamente ações de caráter cultural que tratem do movimento sócio-músico-cultural e político do Hip Hop, como afirmação
de identidade cultural negra, e mais, geradora de renda nas comunidades e grupos urbanos, profissionalizando produções
muitas vezes marginalizadas, promovendo autonomia criativa e financeira de jovens negros das periferias do Distrito Federal.
Objetivando o fomento ao empreendedorismo junto à juventude negra do Distrito Federal, a partir de práticas
culturais e artísticas dos elementos do Movimento Hip Hop, o empoderamento desses jovens por meio do reconhecimento das
suas raízes socioculturais, afastando-os da exposição social que levem ao conflito com a lei.
Este projeto deverá ser implementado em 2016.
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Repúblicas para Acolhimento de Jovens em situação de violência familiar em razão de gênero ou sexualidade
Segundo o Relatório sobre Violência Homofóbica de 2012 1 divulgado pela Coordenação de Promoção dos
Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), o número de denúncias de violência
por motivação de orientação sexual e identidade de gênero cresceu 166% em relação ao ano de 2011, saltando de 1.159 para
3.084 registros.
No intuito de combater todas as formas de violência, qualificar e dar visibilidade às diversas discriminações que
se somam ao racismo e agravam a vulnerabilidade da juventude negra, viu-se a necessidade de construir e consolidar ações no
âmbito do enfrentamento às violações de direitos sofridas por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, sobretudo no
que tange à responsabilidade do Estado na efetivação de políticas públicas que atendam às necessidades de forma
humanizada e qualificada, adolescentes e jovens que vitimados por situações de violações de direitos, seja no espaço sócio
familiar ou pelas diversas violências cometidas por agentes públicos no exercício de suas atribuições, ou ainda privados, em
atividades terceirizadas.
Com tal diagnóstico, a proposta objetiva oferecer acolhimento institucional para jovens de 15 a 29, anos que por
sua orientação sexual ou identidade de gênero, tenham sido expulsos de casa e/ou sofrido violência física e/ou psicológica.
A partir do modelo de “República”, será disponibilizado ao adolescente ou jovem acolhido uma equipe de
multiprofissionais qualificados para realizar o atendimento psicossocial, orientações relacionadas a saúde e temáticas
transversais, tais como racismo, violência sexual, violência contra a mulher, além de temas que a equipe técnica defina
importantes a partir das demandas apresentadas pelo público atendido.
Em fase de prospecção de recursos, o Projeto tem início esperado para 2016, e prevê a consolidação de duas
unidades, uma feminina e outra masculina.
Os acolhimentos serão realizados a partir do encaminhamento de profissionais dos equipamentos do poder
público, tais como: CREAS, CRAS, COSE, Centros de Juventudes e instituições da sociedade civil organizada. Os resultados
esperados para os primeiros dois anos de projeto são:
• Manter 02 “Repúblicas” para 12 jovens em um ano.
• Garantir o direito à convivência Familiar e Comunitária aos jovens acolhidos
• Garantir que os jovens acolhidos concluam o ensino fundamental;
• Garantir que os jovens acolhidos concluam o ensino médio;
• Incentivar e criar condições propícias para a busca por qualificação profissional por parte desses jovens;
• Incluir socialmente no prazo de dois anos, os 12 jovens, conquistando emprego e moradia.
Infância Sem Racismo
Parceria com a campanha publicitária Infância Sem Racismo da Unicef, consiste em alertas à sociedade sobre
os impactos do racismo na infância e adolescência e da necessidade mobilização social que assegure o respeite e a igualdade
étnico-racial desde a infância.
Racismo não é Bulliyng
A partir do entendimento sobre a complexidade das opressões existem na sociedade brasileira e dos debates
acerca de como o racismo opera no ambiente escolar, percebe-se que a esteriotipia, a discriminação, o preconceito e o bullying
caminham juntos, mas possuem intersecções e significados diferentes que exigem, portanto, mais acurada leitura, de modo a
permitir que as ações levadas à comunidade tenham a capacidade de produzir os resultados desejados.
No território escolar, compreender as diferenças existentes entre esses fenômenos e entendê-los como
processos de uma linha tênue na intenção de excluir uma pessoa - verbal, psicológica, moral, virtual, física e materialmente, é
de extrema importância para fortalecer de forma consciente e assertiva a interação entre os(as) profissionais de educação,
os(as) estudantes e seus familiares.
Isto, pois, esses fenômenos condensados colaboram com as violências simbólicas e implícitas, e combater a
violência apenas em sua última consequência, a agressão, é legitimar o processo violento que se deu desde a primeira
manifestação de opressão.
Neste sentido, o Projeto “Racismo Não é Bullying” traz à tona que o racismo sofrido no ambiente escolar não
pode permanecer invisibilizado em sua gravidade ao ser qualificado como bullying, que por sua vez, muito embora seja uma
forma séria de opressão, não atinge o cerne societário e limitante que o racismo impõe.

1

BRASIL. Relatório sobre Violência Homofóbica de 2012. 2012. Disponível em:
http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012
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O conceito de bullying2
“é utilizado para qualificar comportamentos agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por
meninos quanto por meninas. Os atos de violência (física ou não) ocorrem de forma intencional e
repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às
agressões sofridas. Tais comportamentos não apresentam motivações específicas ou
justificáveis. Em última instância, significa dizer que, de forma “natural”, os mais fortes utilizam os
mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar,
intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas. ” (CNJ, 2010)
Já o racismo pode ser entendido a partir do expresso por Joaquim Beato (1998, p.1), quando diz que o racismo
é “a teoria ou ideia de que existe uma relação de causa e efeito entre as características físicas herdadas por uma pessoa e
certos traços de sua personalidade, inteligência ou cultura. E, somados a isso, a noção de que certas raças são naturalmente
inferiores ou superiores a outras”. Ou seja, o racismo não se constitui apenas em prática, mas sim em uma “ideologia que
postula a existência de hierarquia entre os grupos humanos” (Programa Nacional de Direitos Humanos, 1998, p. 12).
Neste sentido, o projeto “Racismo não é Bullying” tem objeto de operacionalizar a Lei 10.639/2003 por meio de
campanha informativa e capacitação de profissionais da educação da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal para combate
ao racismo institucional através da capacitação de 246 pedagogos(as) , orientadores(as) educacionais e Conselheiros
Tutelares, divididos em 6 turmas de 41 pessoas, para serem multiplicadores(as) para 376.630 Estudantes e 30.442
Professores(as) de Centros de Ensino Fundamental, Centros Educacionais e Centros de Ensino Médio no Distrito Federal,
totalizando em 242 escolas atendidas.
O projeto foi aprovado para conveniamento no Edital de Fortalecimento do SINAPIR da SEPPIR/PR em agosto
de 2015 e segue aguardando o andamento dos trâmites. A expectativa é que as ações se iniciem entre janeiro e julho de 2016
nas Regiões Administravas do Distrito Federal de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas. Samambaia, Ceilândia, Taguatinga,
Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto/Cruzeiro, Paranoá, São Sebastião, Planaltina e Sobradinho.
SEMIDH Comunidade
O projeto SEMIDH Comunidade está em fase de conveniamento com a SEPPIR/PR e terá início em 2016. Entre
outros objetivos, o projeto visa oferecer formação e gerar um ambiente de debate acerca do racismo para a sociedade civil, afim
de elevar a capacidade analítica e crítica da população sobre os complexos processos de exclusão gerados por este fenômeno,
assim como empoderar e dar visibilidade ao protagonismo da população negra do DF nos processos de busca e consolidação
de seus direitos sociais.
Neste sentido, o projeto objetiva, em suma:
• Capacitar indivíduos da sociedade civil interessados em exercer a atividade de elaboração de projetos para
a promoção da igualdade racial;
• Realizar e desenvolver seminários, palestras e oficinas no DF com participantes de todas as cidades
envolvidas nas atividades formativas;
• Promover a ampliação da discussão sobre racismo institucional e crimes raciais no Brasil. Realizar
seminários/palestras focando em alguns tópicos centrais como: racismo e racismo-institucional; crimes e injúrias raciais; ações
afirmativas e sua importância e consolidação nos campos das políticas públicas brasileiras; Disque Racismo; informações e
avaliações, apresentação das pesquisas de campo.
• Realizar pesquisa nas cidades contempladas afim de aferir o conhecimento populacional a respeito de
políticas raciais
• Contribuir para a consolidação e o fortalecimento de movimentos sociais organizados, principalmente os
movimentos ligados às questões da promoção da igualdade racial e aqueles que denunciam práticas racistas na sociedade
brasiliense.
• Possibilitar a troca de ideias e conhecimento entre os diversos participantes (Comitê Intersetorial do Disque
Racismo, Movimentos sociais, operadores do Disque Racismo, Fecomércio-DF, SEMIDH e SEPPIR/DF), os quais estarão
envolvidos na construção do Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial.
• Promover rodas de conversa voltadas para jovens e profissionais liberais do Distrito Federal como estímulo
a discussão e cuidado na observação de casos de discriminação e racismo nas empresas privadas.
• Espera-se, com isto, elevar a conscientização da população sobre o racismo afim de enfrentá-lo.
2

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) Cartilha Bullying Professores e Profissionais Da Escola.
Brasília, DF. 2010. Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/institucional/ouvidoria/arquivos/cartilha-sobre-bullyingdo-cnj/at_download/file
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• Também, o projeto prevê a publicação de um livro que será distribuído gratuitamente para a população, o
qual abordará o histórico de atuação dos movimentos negros organizados na sociedade até o cume da inserção no estado que
produziu a instância governamental de combate ao racismo, hoje situado na SEMIDH.

PROGRAMA: 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL
Execução Orçamentária e Financeira
AÇÃO/SUBTÍTULO
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
5160 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO
PILOTO
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
8863 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MULHERPLANO PILOTO
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
9669 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA
DA MULHER- PLANO PILOTO
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
9745 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISSECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO
TOTAL DO PROGRAMA 6009

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO

65.000

0

0

0

55.000

57.945

57.945

57.945

55.000

57.945

57.945

57.945

700.000

0

0

0

10.998.945

17.254.590

17.254.589

17.254.589

10.998.945

17.254.590

17.254.589

17.254.589

742.960

918.789

918.789

918.789

742.960

918.789

918.789

918.789

691.645

336.050

256.050

102.923

691.645

336.050

256.050

102.923

13.253.550

18.567.375

18.487.373

18.334.246

Gestão da Secretaria: Gestão dos recursos humanos, materiais e de planejamento, financeiros e orçamentários,
bem como de contratos e convênios, no âmbito dos interesses da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Direitos
Humanos no que se refere à aplicabilidade de políticas públicas, tornando viáveis os meios de consecução das metas
assumidas pela Secretaria.
Os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria no aspecto da superação das metas e das expectativas para
atender demandas inerentes ao funcionamento da Secretaria, enfrentaram várias dificuldades que postulam o ritmo e o tempo
de conclusão das atividades:
• difícil missão de encontrar pessoal especialista e com expertise em elaboração dos projetos e que detenham
conhecimento técnico dos serviços envolvidos, pois exige a especificação detalhada dos diversos temas, do relativamente
simples aos mais complexos.
• entraves burocráticos que demandam tempo e exigem o cumprimento de vários requisitos administrativos
para a instrução do processo de contratação à licitação.
• os fornecedores têm apresentado grande resistência para celebrar contratações junto ao GDF, o que
prejudica a cotação de preços e resulta no fracasso das licitações, desta forma, forçando a utilização de medidas alternativas,
pesquisas de Atas de Registro de Preços para diminuir o tempo de contratação, no entanto, ainda há dificuldade em localizar
atas com a especificação que atendem os serviços.
• insuficiência de recursos humanos impacta diretamente no desempenho das atividades de todas as áreas
da Secretaria sendo relevante a revisão e reorganização do quadro de profissionais da Secretaria.
Em que pese as adversidades, foram executadas todas as demandas, tais como autuação de processos e
documentos, bem como a execução de mais de 80% (oitenta por cento) do orçamento de custeio da SEMIDH, contribuindo para
o sucesso das entregas das áreas finalísticas da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

2. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE
Desde a criação da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos –
SAMIDH, grandes conquistas ocorreram. Inúmeras ações e promoções de políticas foram necessárias para promover a
transversalidade de pautas tão sensíveis. A antiga Secretaria de Estado da Mulher tinha um valioso ativo nas suas articulações
interinstitucionais e o estabelecimento de parcerias. As ações conjugadas na temática de gênero mobilizaram diversas
instituições, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferencia de Renda,
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Secretaria de Segurança Pública, Ministério Publico/DF, Defensoria Pública/DF, Ministério da Justiça, Secretaria de Políticas
para as Mulheres/PR, entre outros.
Em que pese a restrição orçamentária enfrentada pelo Governo do DF, o estabelecimento de parcerias
possibilitou o desenvolvimento das ações previstas no seu planejamento estratégico.
Ao longo do ano de 2015, o principal desafio enfrentado por esta Secretaria foi a construção da transversalidade
das temáticas de genero, igualdade racial e direitos humanos, no entendimento de que essas políticas são centrais ao
pensamento socialista e atendem, na atual conjuntura, ao propósito de racionalização administrativa inaugurado no governo.
Apresentamos, a seguir, os principais resultados:
Ouvidoria:
– 211 manifestações em 2015 (512 referentes a 2014), a maioria referente a maus tratos a pessoas idosas;
com resolução de 97,87% dos casos.
Assessoria Jurídica E Legislativa:
–

322 documentos elaborados (pareceres, despachos, oficios e memorandos).

Unidade de Controle Interno:
– 33 ações encerradas; 6 ações em andamento;
– apoio a adequação das competências do setor de Protocolo; do fluxograma da SUAG; e orientação na
execução de convênios e contratos da SEMIDH.
Igualdade Racial:
1. Convênios com a SEPPIR - PR
– Caravana da Juventude Negra: percorreu 12 "cidades" do DF de alta vulnerabilidade social - Valor total: R$
800.000,00 e contra-partida GDF: R$ 100.000,00;
– Racismo não é bullying: informação e capacitação de profissionais de educação e Conselheiros Tutelares
para aplicação da Lei 10.639/2003 - aprovado e não iniciado.
– Desconstruindo o Racismo Institucional - aprovado e não iniciado;
– Projetos elaborados em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social para serem
implantados dentro do projeto do Governo “Viva Brasilia - Nosso Pacto pela Vida”.
Direitos Humanos
– Projeto de Acessibilidade do Lago Norte;
– Regularização do Passe Livre/PNE;
– Ações sociais para Pessoas com deficiência, Pessoas Idosas; Pessoas em Situação de Rua e LGBT.
Mulheres
–
–
–
–
–

Inauguração da Casa da Mulher Brasileira;
Fortalecimento dos equipamentos de enfrentamento a violência de gênero;
Conferências Regionais de Políticas para as Mulheres;
Conferencia Distrital de Políticas para as Mulheres;
Participação nas “Marcha das Margaridas” e “Marcha das Mulheres Negras”.
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