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DECRETO Nº 35.837 ,DE  22  DE  SETEMBRO DE 2014. 

 
Aprova o Regimento Interno da 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado 
com o art. 3º, inciso III e Parágrafo Único, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, e 
tendo em vista o preconizado no artigo 26 do Decreto n º 32.716, de 1º de janeiro de 
2011, DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Regimento da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento do Distrito Federal – SEPLAN, na forma do Anexo Único deste Decreto. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Brasília, 22  de Setembro  de 2014. 
 

126º da República e 55º de Brasília 
 
 

AGNELO QUEIROZ  
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ANEXO ÚNICO 

 
REGIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

DO DISTRITO FEDERAL  
 

TÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA 

 
CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS 
 

Art. 1º À Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, órgão 
de direção superior diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, 
compete: 
I -  definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento 

governamental, orçamento público, planejamento estratégico institucional, 
voltadas à modernização e avaliação da gestão dos órgãos e entidades da 
Administração Direta, Autárquica e Fundac ional do Governo do Distrito Federal; 

II -  formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento 
anual, plurianual; 

III -  formular, orientar e executar o processo de elaboração e acompanhamento da 
execução do orçamento do Governo do Distrito Federal; 

IV -  coordenar, compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários e 
financeiros, tendo em vista a necessidade das unidades da Administração Pública 
para o cumprimento dos objetivos e metas governamentais; 

V -  coordenar e administrar programas de modernização da gestão pública 
estabelecidos junto a organismos internacionais pela Secretaria; 

VI -  estabelecer políticas de captação de recursos financeiros e técnicos, públicos e 
privados, para implementação de programas e projetos do Governo do Distrito 
Federal; 

VII -  definir políticas, diretrizes e ações relacionadas ao planejamento e à 
modernização da gestão pública orientada para resultados setoriais em 
consonância com a agenda estratégica governamental, e planejamento 
institucional dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal; 

VIII -  propor monitorar e avaliar programas, planos, projetos e ações de melhoria da 
gestão pública voltados a planejamento estratégico, otimização de recursos, 
métodos e processos de trabalho dos órgãos e entidades governamentais; 

IX -  formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas à coordenação das 
atividades de planejamento e governança de tecnologia da informação e 
comunicação; 

X -  definir políticas, diretrizes e promover a coordenação logística da gestão de 
suprimentos relacionada a materiais, transporte interno, patrimônio e serviços dos 
órgãos e entidade do Governo do Distrito Federal; 
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XI -  coordenar os processos de licitações e compras do Governo do Distrito Federal, 
padronização, programação e registros de preços e os pregões; 

XII -  planejar e administrar os processos operacionais relacionados à administração do 
Anexo do Buriti, serviços gerais, arquitetura e engenharia; 

XIII -  promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do 
Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de melhoria da 
gestão pública. 

 
 

CAPÍTULO II  
DA ESTRUTURA 

 
Art. 2º Para o cumprimento de suas competências legais e execução de suas atividades 
a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal tem a seguinte 
estrutura: 
1. Gabinete 
2. Ouvidoria 
3. Assessoria Jurídico-Legislativa 
4. Assessoria de Comunicação Social 
5. Unidade de Controle Interno 
6. Unidade de Correição e Tomada de Contas de Empresas Vinculadas 
6.1. Gerência de Instrução Prévia 
6.2. Gerência de Tomada de Contas Especial 
6.3. Gerência de Procedimentos Disciplinares 
7. Unidade de Planejamento Estratégico e Relacionamento com o Terceirio Setor 
7.1. Gerência de Qualificação e Registro 
7.2. Gerência de Monitoramento e Avaliação do Terceiro Setor 
7.3. Gerência de Planejamento Estratégico Institucional 
8. Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
8.1. Gerência Administrativa  
8.2. Coordenação de Normatização de Tecnologia da Informação e Comunicação 
8.2.1. Gerência de Padronização de Documentos Técnicos 
8.2.2. Gerência Executiva de Órgãos Consultivos de Informação e Comunicação 

Corporativa 
8.3. Coordenação Técnica de Dados e Informações  
8.3.1. Gerência de Dados Corporativos  
8.3.2. Gerência de Base Multifinalitária  
8.4. Coordenação de Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação   
8.4.1. Gerência de Contratos Corporativos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação   
8.4.2. Gerência de Planejamento de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação   
8.4.3. Gerência de Implantação de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação  
8.4.4. Gerência de Patrimônio Corporativo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação  
8.5. Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais  
8.5.1. Gerência em Design de Aplicações Web  
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8.5.2. Gerência de Portais  
8.5.3. Gerência de Sistemas Estruturantes  
8.5.4. Gerência de Sistemas de Apoio à Decisão   
8.5.5. Gerência de Testes e Implantação  
8.5.6. Gerência de Interoperabilidade de Serviços 
8.6. Coordenação Técnica do Centro de Dados  
8.6.1. Gerência de Armazenamento e Backup   
8.6.2. Gerência de Comunicação e Colaboração Corporativa  
8.6.3. Gerência de Subsistemas de Datacenter  
8.6.4. Gerência de Disponibilidade de Ambiente   
8.6.5. Gerência de Ambiente Produtivo  
8.7. Coordenação Técnica de Segurança e Rede Corporativa  
8.7.1. Gerência da Rede Corporativa de Rádio  
8.7.2. Gerência da Rede Corporativa Ótica  
8.7.3. Gerência de Operação da Rede Corporativa  
8.7.4. Gerência de Segurança da Informação Corporativa  
8.7.5. Gerência de Voz e Imagem Sobre Ip   
8.8. Coordenação Técnica de Projetos e Processos  
8.8.1. Gerência de Implantação do Escritório de Processos  
8.8.2. Gerência de Implantação do Escritório de Projetos  
8.8.3. Gerência de Catálogo de Serviços Corporativos  
8.9. Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte  
8.9.1. Gerência de Suporte a Sistemas Estruturantes  
8.9.2. Gerência da Central de Serviços  
8.9.3. Gerência de Suporte ao Usuário   
8.9.4. Gerência de Suporte ao Serviço de Produção  
8.9.5. Gerência de Monitoramento da Operação  
9. Subsecretaria de Orçamento Público 
9.1. Coordenação de Elaboração e Acompanhamento 
9.1.1. Gerência de Elaboração 
9.1.2. Gerência de Acompanhamento 
9.2. Coordenação de Gestão Orçamentária 
9.2.1. Gerência de Execução 
9.2.2. Gerência de Monitoramento 
9.3. Coordenação de Estudos 
9.3.1. Gerência de Estudos de Legislação 
9.3.2. Gerência de Estudos Econômicos 
9.4. Coordenação de Áreas Sociais e Gestão Pública 
9.4.1. Gerência de Desenvolvimento Social e Gestão Pública 
9.4.2. Gerência de Saúde, Educação e Segurança 
9.5. Coordenação de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Meio Ambiente 
9.5.1. Gerência de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 
9.5.2. Gerência de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
9.6. Coordenação de Administração Indireta e Administrações Regionais 
9.6.1. Gerência de Administrações Regionais 
9.6.2. Gerência de Administração Indireta 
10. Subsecretaria de Planejamento Governamental 
10.1. Coordenação de Área Social e Gestão Pública 
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10.1.1. Gerência de Gestão Pública 
10.1.2. Gerência de Saúde, Assistência Social e Esporte 
10.1.3. Gerência de Segurança, Cultura e Educação 
10.2. Coordenação de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Hídrios e 

Desenvolvimento Econômico 
10.2.1. Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
10.2.2. Gerência de Infraestrutura 
10.2.3. Gerência de Desenvolvimento Econômico 
11. Subsecretaria de Logística 
11.1. Coordenação de Fiscalização de Contratos Corporativos 
11.1.1. Gerência de Fiscalização da Frota 
11.1.2. Gerência de Fiscalização de Terceirizados 
11.2. Coordenação de Execução de Contratos Corporativos 
11.2.1. Gerência de Execução de Contratos de Vigilância e Outros 
11.2.2. Gerência de Execução de Contratos de Limpeza e Conservação 
11.3. Coordenação de Gestão de Recursos Físicos 
11.3.1. Gerência de Elaboração de Normas e Projetos Básicos de Contratos 

Corporativos 
11.3.2. Gerência de Legislação e Documentação 
11.3.2.1. Núcleo de Expedição e Protocolo Geral 
11.3.2.2. Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem 
11.3.2.3. Núcleo de Legislação 
11.3.3. Gerência de Gestão Patrimonial 
11.3.3.1. Núcleo de Depósito de Bens Móveis 
11.3.3.2. Núcleo de Cadastro 
11.3.4. Gerência de Material 
11.4. Coordenação de Gestão da Frota 
11.4.1. Núcleo de Controle de Abastecimento das Frotas, Própria e Terceirizada 
11.4.2. Gerência de Administração da Frota Própria 
11.4.2.1. Núcleo de Manutenção 
11.4.2.2. Núcleo de Controle de Infração 
11.4.3. Gerência de Administração da Frota Terceirizada 
11.4.3.1. Núcleo de Controle de Infração 
12. Subsecretaria de Licitações e Compras 
12.1. Protocolo  
12.2. Assessoria de Apoio Técnico-Jurídico  
12.3. Coordenação de Estudos Padronização e Catalogação  
12.3.1. Gerência de Estudos e Padronização  
12.3.2. Gerência de Catalogação e Especificações  
12.3.3. Gerência de Suporte ao Sistema de Compras   
12.4. Coordenação de Atendimento e Apoio ao Demandante   
12.4.1. Gerência de Material Permanente e de Consumo  
12.4.2. Gerência de Serviços   
12.5. Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços  
12.5.1. Gerência de Registro de Preços  
12.5.2. Gerência de Programação e Gestão de Atas  
12.5.3. Gerência de Pesquisa de Preços 
12.6.  Coordenação de Licitações   
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12.6.1. Gerência de Análise e Publicação  
12.6.2. Gerência de Dispensa de Licitação 
13. Subsecretaria de Administração Geral 
13.1. Coordenação de Orçamento e Finanças 
13.1.1. Gerência Orçamentária 
13.1.1.1. Núcleo de Programação Orçamentária 
13.1.1.2. Núcleo de Execução Orçamentária 
13.1.2. Gerência Liquidação da Despesa 
13.1.2.1. Núcleo de Monitoramento Financeiro 
13.1.2.2. Núcleo de Gestão Financeira 
13.1.3. Gerência de Programação de Pagamento 
13.1.3.1. Núcleo de Pagamento 
13.1.3.2. Núcleo de Programação da Folha 
13.1.4. Gerência de Análise e Acompanhamento Contábil 
13.1.4.1. Núcleo de Conciliação Contábil 
13.2. Coordenação de Compras e Suprimentos 
13.2.1. Gerência de Programação e Aperfeiçoamento de Projetos 
13.2.1.1. Núcleo de Projetos e Análise de Mercado 
13.2.2. Gerência de Compras 
13.2.2.1. Núcleo de Padronização e Instrução 
13.2.2.2. Núcleo de Acompanhamento da Execução 
13.2.3. Gerência de Suprimentos 
13.2.3.1. Núcleo de Conferência e Incorporação de Material 
13.2.3.2. Núcleo de Distribuição 
13.3. Coordenação de Administração de Contratos 
13.3.1. Gerência de Avaliação de Contratos 
13.3.2. Gerência de Elaboração de Contratos 
13.3.2.1. Núcleo de Acompanhamento da Execução Contratual 
13.3.3. Gerência de Reajuste e Repactuação Contratual 
13.3.3.1. Núcleo de Cálculo e Acompanhamento Econômico 
13.3.4. Gerência de Controle Contratual 
13.3.4.1. Núcleo de Agrupamento de Dados 
13.4. Coordenação de Gestão de Pessoas 
13.4.1. Gerência de Pessoal Ativo 
13.4.1.1. Núcleo de Registros Funcionais  
13.4.1.2. Núcleo de Registros Financeiros 
13.4.2. Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
13.4.2.1. Núcleo de Capacitação 
13.4.3. Gerência de Aposentadorias e Pensões 
13.4.3.1. Núcleo de Registros Financeiros 
13.4.3.2. Núcleo de Cadastro 
13.5. Coordenação de Administração de Próprios 
13.5.1. Gerência de Documentação e Reprografia 
13.5.1.1. Núcleo de Protocolo 
13.5.1.2. Núcleo de Arquivo Temporário 
13.5.2. Gerência de Administração do Anexo do Buriti 
13.5.2.1. Núcleo de Operações 
13.5.2.2. Núcleo de Gestão Patrimonial 
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13.5.2.3. Núcleo de Telecomunicações 
13.5.3. Gerência de Arquitetura e Engenharia 
13.5.3.1. Núcleo de Projetos 
13.5.3.2. Núcleo de Engenharia e Obras 
13.5.4. Gerência de Serviços Gerais 
13.5.4.1. Núcleo de Manutenção 
13.5.4.2. Núcleo de Apoio Operacional 
14. Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização 
14.1. Coordenação de Articulação e Acompanhamento de Transferências de Recursos 

Federais  
14.2. Coordenação de Acompanhamento e Captação de Recursos de Agências de 

Fomento e Organismos Internacionais  
14.3. Coordenação de Relações Institucionais  
14.3.1. Gerência de Relações Institucionais  
14.3.2. Gerência de Acompanhamento de Empresas  
14.4. Coordenação de Modernização Institucional 
14.4.1. Gerência de Modernização Administrativa  
14.4.2. Gerência de Organização Institucional  
 
Órgãos Vinculados 
1. Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN 
2. Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. – SAB, em liquidação. 
3. Empresa Brasiliense de Turismo – BRASÍLIATUR, em liquidação. 

 
Órgãos Colegiados Vinculados 
1. Conselho de Gestão das Organizações Sociais 
2. Conselho de Melhoria da Gestão 

 
§ 1º Os Órgãos Vinculados e os Órgãos Colegiados Vinculados terão sua organização e 
funcionamento em ato próprio. 
 
§ 2º As empresas em processo de liquidação deixarão de estar vinculadas assim que o 
processo de liquidação seja concluído. 
 

TÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ORGÂNICAS 

 
CAPITULO I 

DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA DIRETA AO SECRETÁRIO 
 

Art. 3º Ao Gabinete, unidade orgânica de representação política e social, diretamente 
subordinado ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, compete: 
I -  prestar assistência direta e imediata ao Secretário; 
II -  assistir ao Secretário em sua representação política e social, incumbindo-se do 

preparo do seu expediente pessoal;  
III -  analisar e instruir despachos em relação a propostas, requerimentos e processos 

encaminhados para avaliação e decisão do Secretário; 
IV -  promover a publicação de atos oficiais da Secretaria; e 
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V -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 4º À Ouvidoria, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao 
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, compete: 
I -  facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria; 

II -  atender com cortesia e respeito a questão apresentada, afastando qualquer 

discriminação ou prejulgamento;  

III -  registrar as manifestações recebidas no sistema informatizado definido pelo órgão 

superior no SIGO/DF; 

IV -  responder às manifestações recebidas;  

V -  encaminhar as manifestações recebidas à área competente do órgão ou da 

entidade em que ser encontra, acompanhando a sua apreciação; 

VI -  participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do 

SIGO/DF, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são 

comuns; 

VII -  prestar apoio ao órgão superior na implantação de funcionalidades necessárias ao 

exercício das atividades de ouvidoria; 

VIII -  manter atualizadas as informações e estatísticas referentes às suas atividades; 

IX -  encaminhar ao órgão central dados consolidados e sistematizados do andamento 

e do resultado das manifestações recebidas; 

X -  encaminhar ao órgão central dados consolidados e sistematizados do andamento 

e do resultado das manifestações recebidas; 

XI -  atender as atividades do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SIC, conforme 

determina a regulamentação da Lei de Acesso à Informação no Distrito Federal; e  

XII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 5° À Assessoria Jurídico-Legislativa, unidade orgânica de assessoramento, 
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, 
compete: 

I -  assessorar juridicamente o Secretário de Estado, o Secretário Adjunto e demais 
unidades da Secretaria; 

II -  promover o exame prévio de atos normativos, termos, contratos, convênios, 
ajustes e outros assemelhados inerentes às atividades da Secretaria, sem prejuízo 
da necessária manifestação conclusiva da Procuradoria Geral do Distrito Federal, 
tendo em vista sua competência privativa para o exercício da Consultoria Jurídica, 
no âmbito do Distrito Federal; 

III -  estudar, orientar, analisar e exarar manifestações e informações sobre os 
assuntos de interesse da Secretaria que forem submetidos à sua apreciação; 

IV -  manter arquivo e relatórios atualizados com o controle das decisões jurídicas 
proferidas nas ações e feitos de interesse da Secretaria e demais processos nos 
quais tenha participação; 

V -  organizar a jurisprudência e legislação específica e correlata; 

VI -  prestar informações solicitadas por outros órgãos em assuntos relacionados à 
legislação da Secretaria; 
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VII -  prestar orientação jurídica aos Conselhos vinculados à Secretaria; 

VIII -  prestar informações e fornecer subsídios para o cumprimento das decisões e 
orientações emanadas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Secretaria de 
Transparência e Controle, Procuradoria Geral do Distrito Federal e outros órgãos 
com competência decisória ou de controle; e 

IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação, 
observada a competência privativa da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

§1° Excetua-se da parte final do inciso II deste artigo a análise jurídica sobre tema 
abordado em parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal ao qual o Governador do 
Distrito Federal tenha outorgado efeito normativo por meio de despacho publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal. 

§2° No caso do parágrafo anterior, a Assessoria Jurídico-Legislativa efetuará análise 
quanto ao cumprimento das recomendações constantes do parecer normativo, não se 
exigindo o encaminhamento de consulta à Procuradoria Geral do Distrito Federal, salvo 
para dirimir dúvida jurídica específica não abordada no opinativo. 

Art. 6° À Assessoria de Comunicação Social, unidade orgânica de assessoramento, 
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, 
compete: 

I -  assistir à Secretaria nos assuntos de comunicação social, promovendo a 
divulgação de atos, ações e eventos de interesse da Secretaria e da comunidade; 

II -  planejar, criar e produzir campanhas, folders, jornais e outras peças promocionais, 
juntamente com o órgão responsável pela publicidade institucional do Governo do 
Distrito Federal; 

III -  elaborar e distribuir as informações de caráter institucional a serem dirigidas aos 
meios de comunicação – jornais, rádios, televisões, revistas e websites; 

IV -  exercer as funções de marketing direto, endomarketing e outras técnicas de 
criação de opiniões favoráveis entre o público interno e externo do órgão, por meio 
de criação de matérias, boletins internos, jornais e revistas; 

V -  coletar e compilar os programas e projetos da Secretaria para divulgá-los por meio 
de uma linha editorial, compreendendo revistas, cadernos e outros materiais 
impressos e digitais; 

VI -  promover a comunicação interna e institucional da Secretaria; 

VII -  produzir, editar e divulgar material fotográfico, assim como manter arquivo de 
fotografias para atender demandas jornalísticas e/ou publicitárias; 

VIII -  elaborar notas oficiais, artigos e esclarecimentos públicos relacionados com as 
atividades da Secretaria; 

IX -  coletar, organizar e manter arquivos, inclusive em meio magnético, das matérias 
relativas à atuação e de interesse da Secretaria veiculadas pelos meios de 
comunicação; 

X -  planejar, coordenar e atualizar a página eletrônica e a intranet da Secretaria; 

XI -  articular com os órgãos centrais de Comunicação do Governo do Distrito Federal 
sobre trabalhos relativos à produção de material informativo, publicitário e de 
divulgação em apoio às ações da Secretaria; e 
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XII -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 7º À Unidade de Controle Interno, unidade orgânica de controle e fiscalização, 
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, 
compete: 
I -  oferecer orientação preventiva ao gestor da Secretaria, contribuindo para 

identificação antecipada de riscos e para a adoção de medidas e estratégias da 
gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e 
atendimento do interesse público; 

II -  apoiar o aperfeiçoamento das práticas administrativas da Secretaria; 
III -  monitorar a execução do ciclo orçamentário e a utilização dos recursos públicos, 

dando ciência de eventuais anormalidades ao Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno e ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento; 

IV -  orientar gestores quanto à utilização e prestação de contas de recursos 
transferidos a entidades públicas e privadas, por meio de convênios, acordos, 
termos de parceria e instrumentos congêneres;  

V -  acompanhar as recomendações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno 
e as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal concernentes às 
atividades da Secretaria, assessorando o gestor responsável e o Secretário a fim 
de dar cumprimento aos prazos devidos; 

VI -  assessorar e orientar o gestor quanto ao cumprimento das normas de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e referentes a 
aposentadorias e pensões; 

VII -  dar ciência ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno dos atos ou fatos 
com indícios de ilegalidade ou irregularidade, praticados por agentes públicos ou 
privados, na utilização de recursos públicos, sem prejuízo da comunicação aos 
responsáveis, com vistas à adoção das medidas necessárias à resolução do 
problema apontado; 

VIII -  informar ao Secretário, sem prejuízo do estabelecido no inciso VII, sobre o 
andamento e os resultados das ações e atividades realizadas na Unidade de 
Controle Interno, bem como de possíveis irregularidades encontradas no âmbito 
da gestão pública; 

IX -  atender as demandas do Órgão Central do Sistema de Controle Interno inerentes 
às atividades de sua competência; 

X -  propor auditorias e inspeções ao Órgão Central de nível estratégico responsável 
pela função de auditoria sobre a gestão dos recursos públicos sob a 
responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas. 

XI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
§1º As atividades previstas neste artigo não abrangem a orientação jurídico-normativa, a 

cargo dos órgãos de assessoramento jurídico competentes. 

§ 2º As demandas de informações e providências emanadas pela Unidade de Controle 

Interno terão prioridade administrativa, e a sua recusa ou atraso injustificado importará 

representação para os órgãos superiores. 

§ 3º Poderá o chefe da Unidade de Controle Interno solicitar especialista com notório 
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saber, quando da realização de inspeções, se houver necessidade. 

§ 4º O corpo técnico lotado e em exercício na Unidade de Controle Interno está 
habilitado a proceder a levantamentos e colher informações indispensáveis ao 
cumprimento de suas atribuições. 
 
Art. 8º À Unidade de Correição e Tomada de Contas de Empresas Vinculadas, unidade 
orgânica de direção, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento 
e Orçamento, compete: 
I -  planejar, coordenar e orientar as ações administrativas voltadas para a apuração, 

mediante Tomada de Contas Especial, de atos ou fatos irregulares decorrentes de 
ação ou omissão no dever de prestar contas, ou da prática de qualquer ato ilícito, 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, no âmbito das 
Empresas Vinculadas à Secretaria de Estado Planejamento e Orçamento do 
Distrito Federal; 

II -  promover estudos e propor medidas visando à melhoria de processos e ao 
aperfeiçoamento permanente dos trabalhos das gerências subordinadas; 

III -  coordenar e controlar as atividades relativas a procedimentos de instrução prévia, 
de procedimentos administrativos e disciplinares e de tomadas de conta especial 
das empresas vinculadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento; 

IV -  coordenar ações de recuperação prévia do dano causado ao Erário Distrital e 
indicação de procedimentos disciplinares; 

V -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação 
 
Art. 9º À Gerência de Instrução Prévia, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada ao Unidade de Correição e Tomada de Contas de Empresas Vinculadas, 
compete: 

I -  dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades inerentes à análise dos 
processos com indicativo de Instauração de Procedimentos Disciplinares ou de 
Tomada de Contas Especial acerca das atividades das empresas vinculadas à 
SEPLAN; 

II -  monitorar e acompanhar a situação de todos os processos atinentes à Instrução 
Prévia, mantendo controle de prazos e informações atualizadas; 

III -  realizar diligências, notificações, comunicações ou outros procedimentos 
devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou o 
ressarcimento ao erário público, que precedam a instauração de Tomada de 
Contas Especial; 

IV -  designar e distribuir aos relatores da Comissão Técnica de Instrução Prévia de 
Tomada de Contas Especial os processos publicados pela autoridade competente; 

V -  sugerir a abertura de Procedimento Disciplinar e Sindicância;  

VI -  realizar as medidas necessárias à prevenção e reparação do dano ao Erário,  

VII -  submeter as conclusões dos processos à autoridade administrativa competente; 

VIII -  emitir relatório conclusivo devidamente fundamentado para a autoridade 
instauradora; 

IX -  comunicar à autoridade competente e solicitar o registro na respectiva tomada de 
contas anual ou prestação de contas anual da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento, submetida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
os casos de não instauração da Tomada de Contas Especial; 
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X -  dispensar a Instrução Prévia dos processos de Tomada de Contas Especial, nos 
casos em que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, determinar a sua 
instauração imediata; 

XI -  supervisionar e acompanhar a não instauração de Tomada de Contas Especial, 
caso ocorra o devido ressarcimento integral atualizado monetariamente ao Erário 
no prazo devido e, em se tratando de bens, considerar a respectiva reposição ou a 
restituição da importância equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo 
recolhimento, levando-se em consideração o seu estado de conservação; 

XII -  remeter os autos à Procuradoria do Distrito Federal, nos casos em que o valor a 
ser recuperado não for possível em Instrução Prévia e nem em Tomada de Contas 
Especial, e em que a responsabilidade pelo dano ou prejuízo causado seja 
exclusivamente de terceiros; 

XIII -  providenciar a cópia integral do processo, por meio digital quando for o caso, e 
encaminhar à Gerência de Procedimentos Disciplinares – GEPROD/UCTCE, nos 
casos necessários de procedimentos disciplinares;  

XIV -  providenciar a cópia integral do processo, por meio digital quando for o caso, e 
encaminhá-lo à Gerência de Tomada de Contas Especial – GTCE/UCTCE, nos 
casos necessários à instauração de Tomada de Contas Especial; 

XV -  Solicitar à autoridade competente, a imediata instauração de Tomada de Contas 
Especial, após o esgotamento de todas as medidas administrativas internas sem 
obtenção do ressarcimento pretendido, e caso não haja regularização da situação;  

XVI -  elaborar relatórios estatísticos semestrais dos trabalhos desenvolvidos, com 
índices de mensuração qualitativa e quantitativa de atividades processuais; 

XVII -  encaminhar ao chefe da Unidade de Correição e Tomada de Contas Especial de 
Empresas Vinculadas, os processos de Tomada de Contas Especial encerrados 
para as providências necessárias; 

XVIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Art. 10. À Gerência de Tomada de Contas Especial, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada ao Unidade de Correição e Tomada de Contas de Empresas 
Vinculadas, compete:  

I -  planejar, coordenar e orientar as ações administrativas voltadas para a apuração, 
mediante Tomada de Contas Especial; 

II -  sugerir a composição das comissões de Tomada de Contas Especial mediante a 
indicação de servidores, a serem designados pela autoridade competente; 

III -  distribuir o processo de Tomadas de Contas Especial à comissão designada pela 
autoridade competente para o desenvolvimento dos trabalhos; 

IV -  reconduzir os processos de Tomada de Contas Especial às Comissões 
Tomadoras, para realização dos procedimentos administrativos pertinentes;  

V -  avocar processos de Tomada de Contas Especial, sob sua gerência, para 
promover ações administrativas de saneamento ou para redistribuição processual, 
conforme indicação dessa gerência e designação da autoridade instauradora; 

VI -  encaminhar ao chefe da Unidade de Correição e Tomada de Contas Especial de 
Empresas Vinculadas, os processos de Tomada de Contas Especial encerrados 
para as providências necessárias; 

VII -  providenciar a cópia integral do processo, por meio digital quando for o caso, e 
encaminhar à Gerência de Procedimentos Disciplinares – GEPROD/UCTCE, nos 
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casos necessários de procedimentos disciplinares; 

VIII -  promover estudos e propor medidas, de caráter preventivo e corretivo, visando à 
melhoria de processos e procedimentos e à permanente evolução dos trabalhos 
de Tomada de Contas Especial; 

IX -  Executar outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas, na sua área 
de atuação. 

 
Art. 11. À Gerência de Procedimentos Disciplinares, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada ao Unidade de Correição e Tomada de Contas de Empresas 
Vinculadas, compete:  
I -  promover a instrução processual seguindo ritos legais assegurando ao agente 

público indiciado o direito ao contraditório e à ampla defesa; 
II -  apurar os atos e fatos inquinados de ilegalidades ou irregularidades, praticados 

pelo agente público, que supostamente tenha praticado infração no exercício de 
suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre, ou encontrava, investido; 

III -  realizar oitivas e diligências que a Comissão achar necessária para 
esclarecimento dos fatos; 

IV -  requerer perícias ou laudos periciais de órgão ou entidade da Administração 
Pública do Distrito Federal e da União, direta ou indireta, em matéria adstrita à sua 
competência, podendo designar servidores para acompanhamento dos 
procedimentos em curso ou em fase de instauração; 

V -  designar defensor dativo e assistente técnico em autos de procedimentos 
disciplinares e de auditagem;  

VI -  sugerir, à entidade instauradora, sanções disciplinares ao agente público por via 
da elaboração de relatório conclusivo que ficará à mercê de julgamento desta 
entidade, e que poderá acatá-las, desprezá-las ou contrariá-las, por interpretação 
diversa das normas legais aplicáveis ao caso;  

VII -  capacitar e adequar os servidores designados para compor Comissão Permanente 
de Disciplina e Comissão Especial Processante às leis, normas e regulamentos 
vigentes sob a supervisão da diretoria correspondente; 

VIII -  rroceder aos registros estatísticos, mantendo-os atualizados; 
IX -  coordenar e fiscalizar os trabalhos das comissões garantindo obediência aos 

princípios constitucionais e regimentais do Processo Administrativo de Disciplina 
ou Sindicância; e 

X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 12. À Unidade de Planejamento Estratégico e Relacionamento com o Terceiro Setor, 
unidade orgânica de direção, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de 
Planejamento e Orçamento compete: 
I -  formular e implementar sistema integrado de prestação de atividades públicas não 

exclusivas de Estado, no âmbito do Distrito Federal, em consonância com o 
planejamento e a agenda estratégica do governo; 

II -  articular-se com órgãos governamentais e não governamentais nacionais e 
internacionais, que atuem na área do terceiro setor, para subsidiar o 
estabelecimento de parcerias de interesse da Administração Pública do Distrito 
Federal; 
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III -  possibilitar a redução de custos mediante celebração de contratos públicos de 
colaboração nas modalidades contrato de gestão e termo de parceria, além de 
outras que venham ser delegadas; 

IV -  redesenhar a atuação do Estado no desenvolvimento das funções sociais, com 
ênfase nos modelos gerenciais flexíveis, no monitoramento e nas avaliações por 
resultados; 

V -  fomentar a transparência, a regulação, o controle e a fiscalização dos recursos 
públicos destinados às entidades parceiras por meio dos contratos de gestão e 
termos de parceria; 

VI -  instruir e analisar a qualificação das pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos como Organizações Sociais – OS ou como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP; 

VII -  fornecer suporte técnico e institucional para a celebração dos Termos de Parceria; 
VIII -  dar suporte operacional e administrativo ao Conselho de Gestão de Organizações 

Sociais – CGOS; 
IX -  coordenar, orientar e supervisionar a implantação, a implementação, a revisão, a 

avaliação e o monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional - PEI, da 
Secretaria; e 

X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 13. À Gerência de Qualificação e Registro, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Unidade de Planejamento Estratégico e Relacionamento com 
o Terceiro Setor, compete: 

I -  receber os requerimentos de habilitação à qualificação como Organização Social 
ou como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e instruir os 
processos; 

II -  analisar os requisitos de qualificação e oficializar entidades acerca da não 
conformidade com a legislação vigente; 

III -  enviar processo para manifestação prévia do Secretário de Estado ou Titular do 
órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto 
social da entidade; 

IV -  remeter processo de qualificação para análise do Conselho de Gestão das 
Organizações Sociais, órgão consultivo e deliberativo, com a finalidade de analisar 
e propor a qualificação e desqualificação de entidades civis sem fins lucrativos 
como organizações sociais; 

V -  analisar e propor a qualificação e desqualificação de entidades civis sem fins 
lucrativos como organizações sociais; 

VI -  remeter processo de qualificação como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público para apreciação do Governador do Distrito Federal; 

VII -  emitir certificado de qualificação como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público; 

VIII -  publicar, no Diário Oficial do Distrito Federal, as razões do ato de indeferimento da 
qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; e 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Art. 14. À Gerência de Monitoramento e Avaliação do Terceiro Setor, unidade orgânica 
de execução, diretamente subordinada à Unidade de Planejamento Estratégico e 
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Relacionamento com o Terceiro Setor, compete: 

I -  monitorar, no Diário Oficial e no sítio do Governo do Distrito Federal, a publicação 
dos contratos de gestão ou termos de parceria firmados com as entidades; 

II -  requisitar às Organizações Sociais, às Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público e às Secretarias das respectivas áreas, a qualquer tempo, 
relatórios técnicos e demais informações que julgar necessárias; 

III -  monitorar o cumprimento de metas e resultados fixados nos contratos de gestão e 
nos termos de parceria; 

IV -  alertar ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais sobre possíveis 
irregularidades no cumprimento do contrato de gestão; 

V -  dar suporte ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais no monitoramento 
dos contratos de gestão firmados com as entidades e ao Conselho de Políticas 
Públicas nos termos de parceria firmados com as entidades; 

VI -  monitorar as publicações dos relatórios da comissão de avaliação das 
Organizações Sociais e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 15. À Gerência de Planejamento Estratégico Institucional, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Unidade de Planejamento Estratégico e 
Relacionamento com o Terceiro Setor, compete: 

I -  promover sensibilização para a implantação e implementação do Planejamento 
Estratégico Institucional, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento; 

II -  executar a implantação, revisão e atualização do Planejamento Estratégico 
Institucional da Secretaria; 

III -  orientar as áreas competentes sobre as prioridades do Planejamento Estratégico 
Institucional no processo de elaboração da proposta orçamentária e do plano 
plurianual da Secretaria; 

IV -  promover a construção, elaboração e definição de indicadores e metas do 
Planejamento Estratégico Institucional da Secretaria;  

V -  assessorar a definição dos Projetos Prioritários de acordo com o Planejamento 
Estratégico da Secretaria; 

VI -  acompanhar e monitorar a execução dos Projetos Prioritários; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
            CAPÍTULO II 

DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
Art. 16. À Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, unidade orgânica 
de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de 
Planejamento e Orçamento, compete: 
I -  promover a gestão do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

GDF – CeTIC; 
II -  promover a gestão da Rede Metropolitana Corporativa do GDF – GDFNet; 
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III -  propor instrumentos de coordenação de projetos relacionados a Tecnologia da 
Informação e Comunicação – TIC para o GDF; 

IV -  propor políticas e diretrizes específicas relacionadas a sua área de competência; 
V -  propor projetos de modernização e inovação com vistas a racionalização dos 

processos de trabalho, e automatização dos serviços públicos; 
VI -  promover a gestão do conhecimento e a cooperação relacionada à TIC de forma 

articulada com órgãos, entidades, Poderes e entes federativos; 
VII -  promover o atendimento em Tecnologia da Informação e Comunicação 

Corporativa dos Órgãos do GDF, relacionados a sua área de competência; 
VIII -  propor e implementar sistemas e serviços que modernizem a gestão da 

informação e facilitem a integração dos sistemas de informação para uma 
governança eficiente da SEPLAN; 

IX -  monitorar e avaliar projetos voltados à melhoria e funcionalidade dos sistemas 
corporativos estruturantes do GDF hospedados no CeTIC; 

X -  propor instrumentos de contratualização voltados para resultados e incentivar a 
melhoria da eficácia, efetividade  e controle dos sistemas estruturantes; 

XI -  propor diretrizes para o uso da tecnologia da informação e comunicação na 
administração pública;  

XII -  propor e apoiar programa de qualidade e produtividade para melhorias no 
desempenho tecnológico de processos e serviços prestados, e maior satisfação 
aos usuários; 

XIII -  definir diretrizes e normatizar políticas adotadas pelo CeTIC;  
XIV -  desenvolver e configurar banco de dados em produção, bem como os serviços de 

mensageria corporativa; 
XV -  implementar e gerir programas que envolvam planejamento corporativo de TIC, 

oriundos de acordos, contratos e convênios firmados com o GDF, relacionados a 
sua área de competência; e 

XVI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Parágrafo Único. O “Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CeTIC” é o 
Centro de Dados Corporativos do GDF, ambiente com soluções integradas de hardware, 
software e provê os serviços corporativos de tecnologia da informação e comunicação, 
armazenamento de dados, acesso a rede mundial de computadores, hospedagem de 
aplicações e sistemas que são geridos por equipe técnica especializada. 
 
Art. 17. À Gerência Administrativa, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, compete:  
I -  estabelecer e controlar expedientes administrativos da Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II -  organizar ciclo interno de informação; 
III -  gerenciar protocolo de documentos no âmbito da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 
IV -  controlar obtenção de dados, documentos ou outras solicitações junto às áreas 

internas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
V -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação 
 
Art. 18. À Coordenação de Normatização de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
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unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, compete:  
I -  auxiliar integralmente a Junta Gestora de Tecnologia da Informação e 

Comunicação- JGTIC, no fiel cumprimento de suas competências legais, de 
acordo com as necessidades suscitadas; 

II -  coordenar o Assessoramento Técnico, Administrativo e de Secretariado da Junta 
Gestora de Tecnologia da Informação e Comunicação do GDF – JGTIC; 

III -  criar e Coordenar Grupos de Trabalhos para atuação interna e externa em 
assuntos específicos de acordo com as necessidades suscitadas pela Junta 
Gestora de Tecnologia da Informação e Comunicação JGTIC; 

IV -  coordenar administrativamente a Secretaria Executiva da Junta Gestora de 
Tecnologia da Informação e Comunicação JGTIC; 

V -  coordenar e executar a elaboração, publicação e disseminação da Estratégia 
Geral de Tecnologia da Informação – EGTI; 

VI -  coordenar os Comitês Internos da SEPLAN sob gestão da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação e auxiliar no escopo de seu trabalho;  

VII -  participar de foro de debates com instituições que desenvolvam projeto de 
pesquisa ou estudos sobre Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como 
ser elemento difusor dessas participações junto à SEPLAN;  

VIII -  manter inventário dos principais sistemas estruturantes e base de dados 
corporativas; 

IX -  promover a articulação entre órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e 
propor medidas de gestão com o objetivo de cumprir suas finalidades; 

X -  coordenar o monitoramento, acompanhamento e avaliação da Legislação e 
Jurisprudência de Tecnologia da Informação e Comunicação vigentes, em 
consonância com as melhores práticas aplicadas ao setor público; 

XI -  coordenar os mecanismos de coleta, organização e disseminação de informações 
sobre a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

XII -  coordenar a implementação de planos, programas, projetos e ações estratégicos 
de inovação e aperfeiçoamento da gestão pública no que concerne a contratação 
de Tecnologia da Informação e Comunicação, de acordo com as necessidades 
suscitadas pela JGTIC; 

XIII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

XIV -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação; 

XV -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

XVI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XVII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
XVIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 19. À Gerência de Padronização de Documentos Técnicos, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação de Normatização de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, compete:  
I -  elaborar documentos técnicos, manuais, guias, modelos, procedimentos, 

conceitos e parâmetros necessários à consecução das boas práticas de 
contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação aplicadas ao setor 
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público, no âmbito da SEPLAN; 
II -  monitorar, acompanhar e avaliar a Legislação e Jurisprudência vigentes, no que 

concerne a contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  estabelecer mecanismos de coleta, organização e disseminação de informações 

sobre a gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
IV -  desenvolver pesquisas, estudos e ações destinados à sistematização, revisão e 

consolidação da legislação e jurisprudência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 

V -  propor a implementação de planos, programas, projetos e ações estratégicas de 
inovação e aperfeiçoamento da gestão pública no que concerne a contratação de 
Tecnologia da Informação e Comunicação; 

VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 20. À Gerência Executiva de Órgãos Consultivos de Informação e Comunicação 
Corporativa, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de 
Normatização de Tecnologia da Informação e Comunicação, compete:  
I -  exercer o Assessoramento Técnico, Administrativo e de Secretariado da Junta 

Gestora de Tecnologia da Informação e Comunicação do GDF – JGTIC; 
II -  exercer o Assessoramento Técnico, Administrativo e de Secretariado da 

Secretaria Executiva da JGTIC; 
III -  exercer o Assessoramento Técnico, Administrativo e de Secretariado dos Comitês 

Internos da SEPLAN sob gestão da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação;  

IV -  exercer o Assessoramento Técnico, Administrativo e de Secretariado dos Grupos 
de Trabalhos criados para atuação interna e externa em assuntos específicos de 
acordo com as necessidades suscitadas pela JGTIC; 

V -  atuar como Gestor Responsável pela manutenção e alimentação do conteúdo do 
site da JGTIC; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 21. À Coordenação Técnica de Dados e Informações, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, compete:  
I -  coordenar as políticas de Banco de Dados Corporativos; 
II -  coordenar a manutenção, evolução dos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de 

Banco de Dados); 
III -  coordenar a política de administração dos dados e informações; 
IV -  coordenar a política de backup e restore dos bancos de dados; 
V -  coordenar a implantação de alternativas econômicas para o gerenciamento de 

dados, como banco de dados livres; 
VI -  coordenar o atendimento aos órgãos do GDF em relação aos serviços de banco 

de dados; 
VII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VIII -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
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IX -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

X -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XI -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
XII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 22. À Gerência de Dados Corporativos, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação Técnica de Dados e Informações, compete:  
I -  gerenciar a manutenção, evolução e administração dos Sistemas Gerenciadores 

de Banco de Dados - SGBDs; 
II -  gerenciar a execução de políticas de backup e restore dos SGBDs; 
III -  gerenciar o controle de acesso aos dados e informações; 
IV -  analisar e otimizar a performance dos bancos de dados; 
V -  gerenciar a migração de ambientes operacionais de banco de dados; 
VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 23. À Gerência de Base Multifinalitária, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação Técnica de Dados e Informações, compete:  
I -  avaliar, definir e implementar a infraestrutura necessária para o funcionamento dos 

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados - SGBDs; 
II -  definir a padronização de objetos e normas de acesso aos bancos de dados; 
III -  gerenciar o licenciamento dos SGBDs; 
IV -  implementar e monitorar ambiente de produção, homologação e desenvolvimento 

de banco de dados; 
V -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VI -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VIII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 24. À Coordenação de Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação, 
unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, compete:  
I -  definir as diretrizes de ação da Coordenação; 
II -  coordenar, avaliar e acompanhar processos de contratação e aquisição; 
III -  coordenar e gerir o orçamento da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 
IV -  coordenar e acompanhar os instrumentos legais de planejamento e orçamento; 
V -  coordenar o acompanhamento e gestão dos contratos ativos no âmbito da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
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VI -  coordenar a administração e gestão patrimonial da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação; 

VII -  desenvolver, implantar, executar e gerenciar o Catálogo de Serviços da 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

VIII -  desenvolver e gerir a elaboração, execução e avaliação das ações relativas ao 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação, no âmbito da SEPLAN; 

IX -  gerir e monitorar a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação 
no âmbito da SEPLAN; 

X -  coordenar demandas junto aos órgãos de controle e tribunais; 
XI -  gerir os conflitos da equipe; 
XII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
XIII -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
XIV -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
XV -  elaborar relatório mensal de atividades da Coordenação; e 
XVI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 25. À Gerência de Contratos Corporativos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação 
de Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação, compete: 
I -  gerenciar o acompanhamento e gestão dos contratos ativos, no âmbito da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II -  gerenciar a indicação das comissões executoras de contratos, no âmbito da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  gerenciar e acompanhar os processos de contratação/aquisição; 
IV -  gerir o acompanhamento da execução dos contratos no âmbito da Subsecretaria; 
V -  orientar os executores de contratos da Subsecretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação; 
VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; 
X -  elaborar documentos de comunicação (ofícios, memorandos, etc.); e 
XI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 26. À Gerência de Planejamento de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação 
de Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação, compete: 
I -  elaborar e revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da SEPLAN; 
II -  acompanhar os instrumentos legais de planejamento e orçamento; 
III -  planejar e gerenciar o orçamento da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 
IV -  gerir e monitorar a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, no âmbito da 

SEPLAN; 
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V -  controlar a execução orçamentária, no âmbito da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação; 

VI -  elaborar relatórios sobre os gastos de TIC no âmbito da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação; 

VII -  aprimorar a implantação da Governança em Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 

VIII -  executar contratos, convênios e acordos de Cooperação Técnica de TIC; 
IX -  participar de portarias conjuntas relacionadas a sua área de competência; 
X -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XI -  elaborar documentos de comunicação (ofícios, memorandos, etc.); 
XII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
XIII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
XIV -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
XV -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 27. Á Gerência de Implantação de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação 
de Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação, compete: 
I -  gerenciar a indicação dos integrantes técnicos das equipes de Planejamento da 

contratação dos processos de Tecnologia da Informação e Comunicação da 
SEPLAN; 

II -  gerenciar o controle e acompanhamento do andamento dos processos das 
demandas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;  

III -  acompanhar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação  na 
SEPLAN; 

IV -  acompanhar os pregões de interesse da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação;  

V -  gerenciar a coleta de indicadores e acompanhar o alcance de metas definidas 
para a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;  

VI -  implementar e gerir o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação;  

VII -  implementar e monitorar as práticas reconhecidas de Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação; 

VIII -  propor melhorias no processo de implantação da governança corporativa de 
Tecnologia da Informação e Comunicação no GDF; 

IX -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

X -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

XI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; 
XIII -  executar contratos, convênios e acordos de Cooperação Técnica; 
XIV -  participar de portarias conjuntas relacionadas a sua área de competência; 
XV -  elaborar documentos de comunicação (ofícios, memorandos, etc.); e 
XVI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Art. 28. À Gerência de Patrimônio Corporativo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação 
de Planejamento e Governança de Tecnologia da Informação, compete: 
I -  acompanhar o tombamento dos bens patrimoniais da Subsecretaria , objetivando 

a identificação dos mesmos e dos responsáveis pela sua guarda e uso; 
II -  elaborar mecanismos de controle patrimonial de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;  
III -  elaborar relatórios sobre a situação patrimonial da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação;  
IV -  acompanhar a movimentação e uso dos bens patrimoniais da Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação;  
V -  participar da Comissão de Inventário Patrimonial de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da SEPLAN; 
VI -  controlar as demandas de bens patrimoniais de Tecnologia da Informação e 

Comunicação da SEPLAN; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; 
X -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
XI -  executar contratos, convênios e acordos de Cooperação Técnica de TIC; 
XII -  participar de portarias conjuntas relacionadas a sua área de competência; 
XIII -  elaborar documentos de comunicação (ofícios, memorandos, etc.); e 
XIV -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 29. À Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, unidade orgânica de 
direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, compete: 
I -  gerir e acompanhar o ciclo de vida útil dos sistemas desenvolvidos e mantidos 

pela SEPLAN; 
II -  coordenar ações de desenvolvimento da manutenção, integração, e da 

implantação de sistemas que venham apoiar a modernização e a eficiência do 
GDF; 

III -  coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos, 
programas, projetos e contratações de serviços de desenvolvimento software da 
SEPLAN; 

IV -  implantar as políticas, diretrizes, normas, padrões, metodologias e procedimentos 
para contratação de bens e serviços relativos à sistemas de informações no GDF; 

V -  desenvolver e manter sítios web, portais e serviços de e-gov que possam melhorar 
o relacionamento entre órgãos do governo – G2G e entre governo e cidadão – 
G2C; 

VI -  suprir a SEPLAN com sistemas de tomada de decisão em áreas de planejamento 
estratégico, controle gerencial e controle operacional;  

VII -  coordenar o desenvolvimento da política de Interoperabilidade dos sistemas e 
serviços de informações no GDF; 
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VIII -  gerenciar e operar a implantação de metodologias que garantam os 
procedimentos de qualidade, teste e auditoria nos sistemas de informação 
desenvolvidos e mantidos pela SEPLAN; 

IX -  implantar sistemas, planejando e executando os treinamentos necessários  à 
construção e disponibilização de manuais; 

X -  executar programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino, 
de forma a buscar a excelência de suas competências e a melhoria contínua dos 
serviços prestados; 

XI -  implementar e normatizar práticas da engenharia de software, de forma a 
padronizar e garantir a qualidade no processo de desenvolvimento e sustentação 
de softwares; 

XII -  gerir a articulação no desenvolvimento de ações unificadas e integradas de 
governo eletrônico no GDF; 

XIII -  propor implantação de técnicas e sistemas no âmbito do GDF no sentido de 
contribuir para uma gestão governamental com informações mais integradas,  
especializadas, e dotado com sistemas interoperáveis; 

XIV -  propor implantação de técnicas de sistemas, de forma a contribuir para instalação 
de comunidades de práticas e de gestão do conhecimento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, no âmbito do GDF; 

XV -  operar junto as unidades da SEPLAN na identificação de sistemas que venham 
apoiar a modernização de seus processos e a maior integração da gestão do 
governo; 

XVI -  implantar e operar a gerência de configuração dos ambientes de desenvolvimento 
e homologação; 

XVII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

XVIII -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação; 

XIX -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

XX -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XXI -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
XXII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
  
Art. 30. À Gerência em Design de Aplicações Web, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, 
compete: 
I -  realizar o desenvolvimento e a manutenção das identidades visuais de sistemas e 

sítios da SEPLAN; 
II -  desenvolver e manter atualizada as tecnologias preferenciais e ferramentas 

necessárias ao desenvolvimento de software no âmbito da SEPLAN;  
III -  desenvolver e manter atualizada o manual de identidade visual dos sistemas e 

sítios, no âmbito da SEPLAN; 
IV -  operar o desenvolvimento e as manutenções das identidades visuais dos sistemas 

de informação e sítios, conforme necessidade da SEPLAN; 
V -  implantar e operar a gerência de configuração dos ambientes de desenvolvimento 

e homologação; 
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VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 31. À Gerência de Portais, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada 
à Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, compete: 
I -  gerenciar a implantação de serviços de governo eletrônico prestados pelo Estado, 

fornecendo o ambiente necessário ao desenvolvimento e homologação de 
serviços; 

II -  operar o desenvolvimento de portais e sítios de governo, bem como realizar as 
manutenções necessárias, conforme necessidades dos diversos órgãos e 
prioridades estabelecidas pelo Comitê Gestor do Portal do DF ; 

III -  desenvolver e manter atualizada as tecnologias preferenciais e ferramentas 
necessárias ao desenvolvimento de sítios e portais, no âmbito do GDF;  

IV -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

V -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

VI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 32. À Gerência de Sistemas Estruturantes, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, 
compete: 
I -  operar as manutenções necessárias a operacionalização dos sistemas legados do 

GDF sob responsabilidade da SEPLAN; 
II -  operar o desenvolvimento e as manutenções dos sistemas de informação, 

conforme necessidade da SEPLAN; 
III -  apoiar as unidades de atendimento ao usuário com um suporte de segundo nível, 

relativos aos sistemas sob responsabilidade da SEPLAN; 
IV -  realizar o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas de informação da 

SEPLAN; 
V -  gerenciar e acompanhar os contratos de serviços software da SEPLAN; 
VI -  desenvolver e manter atualizada a metodologia de desenvolvimento de software a 

ser praticada no âmbito da SEPLAN; 
VII -  desenvolver e manter atualizada as tecnologias preferenciais e ferramentas 

necessárias ao desenvolvimento de software no âmbito da SEPLAN;  
VIII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
IX -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
X -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XI -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
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XII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 33. À Gerência de Sistema de Apoio à Decisão, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, 
compete: 
I -  desenvolver, sistemas de interface amigável para permitir a própria percepção do 

tomador de decisão; 
II -  gerenciar e implementar  novas funcionalidades para obter informações mais 

rápidas e precisas para o apoio à decisão;  
III -  apoiar o processo de tomada de decisão em áreas de planejamento estratégico, 

controle gerencial e controle operacional; 
IV -  suprir com sistemas a possibilidade de monitoramento das inúmeras operações de 

negócios da SEPLAN;  
V -  manter sistemas atualizados e em funcionamento acompanhando as inovações 

tecnológicas; 
VI -  prestar suporte, corrigir e/ou alterar sistemas de apoio de acordo com 

necessidades de usuários/tomadores de decisão; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos de sistemas de apoio nas mais variadas áreas; 
VIII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
IX -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
X -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XI -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
XII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 34. À Gerência de Testes e Implantação, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, 
compete: 
I -  gerenciar a implementação de metodologias e procedimentos para testes e 

auditorias de sistemas desenvolvidos e mantidos pela SEPLAN; 
II -  implementar critérios de qualidade para aceite dos novos sistemas e daqueles 

módulos que foram submetidos à procedimentos de manutenção; 
III -  operar testes em cada novo componente software adquirido; 
IV -  operar testes e auditorias em sistemas desenvolvidos e mantidos pela SEPLAN; 
V -  implantar os sistemas junto aos usuários, planejando e executando especialmente 

os treinamentos necessários e a construção e disponibilização dos manuais;  
VI -  acompanhar a utilização pelos usuários dos sistemas disponibilizados, durante toda a 

sua vida útil; 
VII -  avaliar e registrar necessidades de melhorias nos sistemas existentes; 
VIII -  acompanhar e registrar a satisfação dos usuários quanto aos sistemas 

disponibilizados; 
IX -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
X -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
XI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MODERNIZAÇÃO  

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 
Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização  

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, Brasília/DF – CEP: 70.075-900 
Fone: (61) 3966-6342  

 27 

XIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 35. À Gerência de Interoperabilidade de Serviços, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Desenvolvimento e Portais, 
compete: 
I -  desenvolver a política de integração para padronizar entre os diversos órgãos do 

padrão de Interoperabilidade dos sistemas e serviços de informações do GDF;  
II -  estabelecer os requisitos técnicos, tais como arquitetura, integração, 

interoperabilidade dos sistemas de informação do GDF; 
III -  implementar iniciativas de gestão de interoperabilidade de serviços de sistemas de 

informação no âmbito do GDF e de outras instâncias públicas; 
IV -  operar a capacitação na gestão de interoperabilidade de serviços de sistemas de 

informação no âmbito do GDF e de outras instâncias públicas. 
V -  operar ferramentas, formato das informações e metodologias para utilização na 

integração dos serviços de sistema de informação  no âmbito do GDF; 
VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 36. À Coordenação Técnica do Centro de Dados, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, compete: 
I -  coordenar, planejar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o 

gerenciamento físico e lógico da infraestrutura do Centro de Dados, que 
sustentam os sistemas e serviços estruturantes da administração pública distrital, 
garantindo sua confidencialidade, disponibilidade e integridade; 

II -  desenvolver e implantar soluções de Tecnologia da Informação que possibilitem o 
acesso aos sistemas e serviços corporativos sustentados pelo Centro de Dados 
com qualidade e segurança, garantindo a capacidade e disponibilidade dos 
serviços do CeTIC; 

III -  coordenar a gestão de armazenamento e backup; 
IV -  coordenar a gestão de comunicação e colaboração corporativa; 
V -  coordenar a gestão de subsistemas de datacenter; 
VI -  coordenar a gestão de disponibilidade de ambiente; 
VII -  coordenar a gestão do ambiente produtivo; 
VIII -  coordenar a implantação de padrões de serviço de produção; 
IX -  coordenar e desenvolver as atividades de planejamento da contratação, de acordo 

com a Instrução Normativa nº 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente as 
demandas internas e externas do ambiente tecnológico do Centro de Dados; 

X -  coordenar, executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de 
Cooperação na sua área de atuação; 
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XI -  subsidiar e acompanhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da SEPLAN 
e o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 

XII -  propor  e coordenar a execução de políticas e diretrizes específicas e relacionadas 
a sua área de competência; 

XIII -  prestar suporte e apoio técnico às ações das demais Coordenações e da 
Subsecretaria; 

XIV -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação; 

XV -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

XVI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XVII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
XVIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 37. À Gerência de Armazenamento e Backup, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica do Centro de Dados, compete: 
I -  gerenciar o funcionamento e a manutenção políticas de backup e restore dos 

sistemas e serviços corporativos com análise e teste dos backups e restores para 
garantir a recuperação dos mesmos a tempo aceitável, de acordo com as 
determinações da SEPLAN; 

II -  subsidiar as atividades de planejamento da contratação de acordo com a Instrução 
Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,  referente as demandas da sua 
área de atuação; 

III -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

IV -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
atuação; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
 
Art. 38. À Gerência de Comunicação e Colaboração Corporativa, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação Técnica do Centro de Dados, 
compete: 
I -  gerenciar o funcionamento e a manutenção dos serviços de comunicação e 

colaboração corporativa das unidades atendidas pelo Centro de Dados, bem como 
a inclusão e a manutenção de usuários de rede e sistemas, manutenção e criação 
de caixas postais, grupos de segurança e listas de distribuição, além da integração 
destes usuários de rede com outros sistemas da SEPLAN; 

II -  subsidiar as atividades de planejamento da contratação de acordo com a Instrução 
Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,  referente as demandas da sua 
área de atuação; 

III -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

IV -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
atuação; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Art. 39. À Gerência de Subsistemas de Datacenter, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica do Centro de Dados, compete: 
I -  gerenciar o funcionamento e manutenção dos subsistemas de energia, 

climatização de precisão, controle de acesso, detecção e combate a incêndio e 
demais subsistemas, bem como o monitoramento do ambiente, objetivando 
maximizar a disponibilidade, integridade e a confidencialidade dos subsistemas 
que atende o Centro de Dados; 

II -  subsidiar as atividades de planejamento da contratação de acordo com a Instrução 
Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente as demandas da sua 
área de atuação; 

III -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

IV -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
atuação; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 40. À Gerência de Disponibilidade de Ambiente, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica do Centro de Dados, compete: 
I -  gerenciar a sala segura do Centro de Dados com a racionalização dos recursos de 

energia, climatização e espaço físico, bem como o gerenciamento de instalação e 
remoção física de equipamentos e ativos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 

II -  subsidiar as atividades de planejamento da contratação de acordo com a Instrução 
Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,  referente as demandas da sua 
área de atuação; 

III -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

IV -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
atuação; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 41. À Gerência de Ambiente Produtivo, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação Técnica do Centro de Dados, compete: 
I -  gerenciar a infraestrutura, a operação e o suporte técnico dos serviços de 

tecnologia da informação, bem como os procedimentos para instalação segura de 
sistemas e serviços no parque tecnológico do Centro de Dados; 

II -  subsidiar as atividades de planejamento da contratação de acordo com a Instrução 
Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,  referente as demandas da sua 
área de atuação; 

III -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

IV -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
atuação; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Art. 42. À Coordenação Técnica de Segurança e Rede Corporativa, unidade orgânica de 
direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, compete: 
I -  coordenar, planejar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o 

gerenciamento físico e lógico da rede corporativa de dados, voz e segurança 
tecnológica, incluindo seus ativos e demais equipamentos e serviços; 

II -  coordenar a execução dos projetos de rede e segurança corporativa; 
III -  desenvolver e implantar soluções na administração distrital, que possibilitem o 

acesso aos sistemas corporativos sustentados no CeTIC, a interconexão entre os 
órgãos do governo e o acesso à internet com qualidade e segurança; 

IV -  desenvolver, manter e disponibilizar documentação de procedimentos, fluxos 
operacionais, mapas, plantas e projetos das redes corporativas para o ambiente 
de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEPLAN; 

V -  desenvolver documentos de oficialização das demandas de comunicação e 
segurança para o CeTIC; 

VI -  coordenar a gestão da segurança das aplicações e da rede corporativa GDFnet e 
fazer a gestão dos ativos de rede e de segurança; 

VII -  coordenar a gestão e implantação das soluções de Voz sobre IP - VOIP e da rede 
institucional sem fio; 

VIII -  coordenar e gerir dos links de comunicação; 
IX -  coordenar, executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de 

Cooperação na sua área de atuação; 
X -  coordenar, gerir e realizar a guarda segura das senhas de acesso à infraestrutura 

de rede e segurança corporativa; 
XI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
XII -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
XIII -  elaborar e coordenar  o desenvolvimento de artefatos da Instrução Normativa 04 

de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, projetos básicos e termos de referência 
específicos a sua área; 

XIV -  propor  e coordenar a execução de políticas e diretrizes específicas e relacionadas 
a sua área de competência; 

XV -  prestar suporte e apoio técnico às ações das demais Coordenações e da 
Subsecretaria; e 

XVI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 43. À Gerência da Rede Corporativa de Rádio, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Segurança e Rede Corporativa, 
compete:    
I -  gerenciar, monitorar e dar suporte ao segmento de rádios da rede corporativa 

GDFNet; 
II -  elaborar e executar os projetos e propostas de expansão, interconexão e 

manutenção do segmento rádios da GDFNet; 
III -  implementar configurações de acesso seguro, bloqueios e permissões de serviços 

nos rádios da rede corporativa GDFNet; 
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IV -  propor e implementar soluções que visem a melhor performance e segurança da 
rede GDFNet; 

V -  gerir e realizar a guarda segura das senhas de acesso aos equipamentos de 
rádios da GDFNet; 

VI -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos, termos de referência e demais artefatos 
da Instrução Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, específicos a 
sua área; 

VIII -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
competência; e 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 44. À Gerência da Rede Corporativa Ótica, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Segurança e Rede Corporativa, 
compete: 
I -  gerenciar, monitorar e dar suporte ao segmento de fibra ótica da rede corporativa 

GDFNet; 
II -  elaborar e executar os projetos e propostas de expansão, interconexão e 

manutenção do segmento fibra ótica da GDFNet; 
III -  acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de expansão, adequação e 

manutenção da infraestrutura de fibra ótica da GFDNet; 
IV -  propor e implementar soluções que visem a melhor performance e segurança da 

rede GDFNet; 
V -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 

sua área de atuação; 
VI -  elaborar e acompanhar projetos básicos, termos de referência e demais artefatos 

da Instrução Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, específicos a 
sua área; 

VII -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
competência; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 45. À Gerência de Operação da Rede Corporativa, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Segurança e Rede Corporativa, 
compete: 
I -  gerenciar, monitorar, configurar e dar suporte a toda operação da rede corporativa 

GDFNet; 
II -  elaborar e executar os projetos e propostas de expansão, interconexão, 

manutenção e adequação da infraestrutura lógica da rede GDFNet; 
III -  implementar configurações de acesso seguro, bloqueios e permissões de serviços 

nos ativos da rede corporativa GDFNet; 
IV -  acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de expansão, adequação e 

manutenção da infraestrutura lógica da GDFNet; 
V -  propor e implementar soluções que visem a melhor performance e segurança da 

rede GDFNet; 
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VI -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos, termos de referência e demais artefatos 
da Instrução Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, específicos a 
sua área; 

VIII -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
competência; e 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 46. À Gerência de Segurança da Informação Corporativa, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Segurança e Rede 
Corporativa, compete: 
I -  gerenciar, monitorar, configurar e dar suporte a toda operação dos ativos e 

soluções de segurança da rede corporativa GDFNet; 
II -  elaborar e executar os projetos e propostas de expansão, manutenção e 

adequação das soluções de prevenção e detecção de ameaças da rede GDFNet; 
III -  implementar configurações de acesso seguro, gerenciamento de identidades, 

bloqueios e permissões de serviços nos ativos de segurança da rede corporativa 
GDFNet; 

IV -  acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de expansão, adequação e 
manutenção da infraestrutura lógica da GDFNet, zelando pela eficiência de todos 
os requisitos de controle e segurança da rede; 

V -  propor e implementar soluções que visem a melhor performance e segurança da 
rede GDFNet; 

VI -  executar e acompanhar os Contratos, Convênios e Acordos de Cooperação na 
sua área de atuação; 

VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos, termos de referência e demais artefatos 
da Instrução Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, específicos a 
sua área; 

VIII -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
competência; e 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 47. À Gerência de Voz e Imagem Sobre IP, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Segurança e Rede Corporativa, 
compete: 
I -  gerenciar, monitorar e dar suporte ao funcionamento dos serviços de VOIP na 

rede GDFNet em todos os seus segmentos (fibra óptica, rádio, links terceirizados, 
wirelless); 

II -  gerir, especificar e configurar os equipamentos e serviços de VOIP que compõem 
a rede corporativa GDFNet; 

III -  elaborar e executar os projetos e propostas de expansão, manutenção e 
adequação das soluções de VOIP da rede GDFNet; 

IV -  gerir e controlar os sistemas e serviços que garantam a comunicação VOIP dos 
órgãos governamentais através da rede corporativa GDFNet; 

V -  preparar e gerar relatórios gerenciais do uso de VOIP; 
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VI -  elaborar e acompanhar projetos básicos, termos de referência e demais artefatos 
da Instrução Normativa 04 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, específicos a 
sua área; 

VII -  propor e executar políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de 
competência; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 48. À Coordenação Técnica de Projetos e Processos, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, compete:  
I -  implantar metodologia de gerenciamento de projetos na Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II -  estabelecer, customizar e implantar a ferramenta de Gerenciamento de Projetos 

na Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  implantar metodologia de mapeamento de processos na Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 
IV -  estabelecer, customizar e implantar a ferramenta para suportar o Mapeamento de 

Processos na Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
V -  adequar os processos de trabalho de acordo com os padrões, métricas e 

indicadores de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidos; 
VI -  documentar os processos de trabalho da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 
VII -  elaborar e manter o catálogo de serviços da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 
VIII -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
IX -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
X -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
XI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
XII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
XIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 49. À Gerência de Implantação do Escritório de Processos, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Projetos e Processos, 
compete:  
I -  implantar metodologia de mapeamento de processos na Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II -  estabelecer, customizar e implantar a ferramenta de mapeamento de processos 

na Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  gerenciar o mapeamento de processos da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, e a relação entre a Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e as outras unidades da SEPLAN; 

IV -  adequar os processos de trabalho de acordo com os padrões, métricas e 
indicadores de TIC estabelecidos; 
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V -  documentar os processos de trabalho da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação; 

VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 50. À Gerência de Implantação do Escritório de Projetos, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Projetos e Processos, 
compete:  
I -  implantar metodologia de gerenciamento de projetos na Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II -  estabelecer, customizar e implantar a ferramenta de gerenciamento de projetos na 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  orientar e monitorar projetos em andamento na Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 
IV -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
V -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 51. À Gerência de Catálogo de Serviços Corporativos, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Projetos e Processos, 
compete:  
I -  elaborar e manter o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 
II -  assegurar que o Catálogo de Serviços esteja correto e refletindo detalhes, status, 

interfaces e dependências atuais de todos os serviços que estão sendo 
preparados para serem executados no ambiente de produção; 

III -  assegurar que o Catálogo de Serviços esteja disponível para aqueles usuários que 
precisam acessá-lo de maneira que suporte o uso eficaz e eficiente das 
informações nele contidas; 

IV -  assegurar que o Catálogo de Serviços suporte as necessidades envolvidas em 
todos os processos do gerenciamento de serviços referentes as suas informações; 

V -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 
competência; 

VI -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

VII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VIII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Art. 52. À Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte, unidade orgânica de direção 
e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, compete:  
I -  coordenar a central de serviços da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 
II -  desenvolver e implantar Banco de Procedimentos da Central de Serviços da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  coordenar o suporte técnico aos usuários da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Orçamento; 
IV -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
V -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VI -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 53. À Gerência de Suporte à Sistemas Estruturantes, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte, compete:  
I -  gerir o suporte aos sistemas estruturantes em operação no Data Center da 

SEPLAN; 
II -  prestar atendimento das solicitações acordadas no Catálogo de Serviços da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  coordenar o processo de monitoramento da rede; 
IV -  coordenar a implantação da central de serviços da SUTIC; 
V -  coordenar o suporte aos sistemas e serviços em produção no CeTIC; 
VI -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
VII -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VIII -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
IX -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
X -  exercer outras atividades na sua área de atuação que lhes forem atribuídas ou 

delegadas. 
 
Art. 54. À Gerência da Central de Serviços, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte, compete:  
I -  implantar e gerir a operação da central de serviços da Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação;  
II -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
III -  gerenciar o desenvolvimento e implantação do Banco de Procedimentos; 
IV -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
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V -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 
área; 

VI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 55. À Gerência de Suporte ao Usuário, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte, compete: 
I -  gerir o suporte técnico aos usuários da SEPLAN; 
II -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
III -  subsidiar no que couber , com informações que auxilie a execução dos contratos 

de TIC, no âmbito Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação ; 
IV -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
V -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 56. À Gerência de Suporte ao Serviço de Produção, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte, compete:  
I -  gerir o suporte aos serviços de produção em operação no Data Center da 

SEPLAN; 
II -  prestar atendimento das solicitações acordadas no Catálogo de Serviços da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
IV -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
V -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VI -  elaborar relatório mensal de atividades relacionados a sua área de competência; e 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 57. À Gerência de Monitoramento da Operação, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação Técnica de Atendimento e Suporte, compete:  
I -  gerir o monitoramento da rede de dados e serviços sob responsabilidade da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II -  prestar atendimento às solicitações acordadas no Catálogo de Serviços da 

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III -  subsidiar e acompanhar o Catálogo de Serviços da Subsecretaria de Tecnologia 

da Informação e Comunicação; 
IV -  desenvolver documentos de oficialização das demandas da sua área de 

competência; 
V -  elaborar e acompanhar projetos básicos e termos de referência específicos a sua 

área; 
VI -  propor políticas e diretrizes específicas e relacionadas a sua área de competência; 
VII -  elaborar relatório mensal de atividades relacionado a sua área de competência; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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CAPÍTULO III 
DA SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 

 
Art. 58. À Subsecretaria de Orçamento Público, unidade orgânica de comando e 
supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e 
Orçamento, compete: 
I -  coordenar o sistema de orçamento do Governo do Distrito Federal, na qualidade 

de unidade central, orientando e acompanhando a realização de suas atividades; 
II -  coordenar a elaboração e consolidar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

PLDO e o projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA; 
III -  estabelecer normas necessárias à elaboração dos orçamentos; 
IV -  coordenar o processo de execução orçamentária; 
V -  propor contingenciamento de despesas quando a realização da receita não 

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal; 
VI -  articular junto aos órgãos federais e estaduais de orçamento, bem como demais 

instituições, ações que contribuam para o aperfeiçoamento técnico e operacional 
do sistema de orçamento; 

VII -  articular com a Subsecretaria de Planejamento as ações relativas à elaboração 
dos planos e orçamentos; 

VIII -  subsidiar os órgãos responsáveis pela Prestação de Contas do Governo, pela 
Fiscalização da Gestão Fiscal e pela elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal, 
quanto aos aspectos orçamentários; 

IX -  atuar junto aos órgãos deliberativos que decidam em questões que impactem nas 
finanças do Distrito Federal; 

X -  promover ações que aprimorem o acesso da população à Lei Orçamentária Anual, 
e aos processos de elaboração e de execução, com vistas à transparência da 
gestão fiscal; e 

XI -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 59. À Coordenação de Elaboração e Acompanhamento, unidade orgânica de direção 

e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Orçamento Público, 
compete: 

I -  planejar, coordenar e orientar o processo de elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual – PLOA; 

II -  coordenar e assistir as unidades setoriais quanto à formulação de suas propostas 
para o   orçamento anual;  

III -  promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento das peças orçamentárias e do 
seu processo de elaboração e execução e à realização de encontros técnicos para 
a difusão de novos métodos, ferramentas e procedimentos; 

IV -  elaborar o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA e o Orçamento de 
Dispêndio; 

V -  acompanhar a execução da Lei Orçamentária Anual – LOA; 
VI -  supervisionar a avaliação bimestral da receita e da despesa, com vistas à 

verificação da necessidade de limitação de empenho; 
VII -  subsidiar a Secretaria de Fazenda na elaboração da programação financeira; 
VIII -  elaborar estudos e propor a limitação de empenho; 
IX -  acompanhar a execução orçamentária dos recursos programados no Orçamento 

Geral da União para o Distrito Federal e seu Entorno; 
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X -  elaborar relatórios simplificados da execução orçamentária, com vistas à sua 
divulgação junto à população do Distrito Federal, para fins de transparência da 
gestão orçamentária;  

XI -  acompanhar, avaliar e projetar o comportamento da receita e da despesa 
orçamentárias e propor, quando for o caso, medidas necessárias para a 
manutenção do equilíbrio fiscal;  

XII -  atender às demandas formuladas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como de outros órgãos, em relação 
aos aspectos afetos a sua área de atuação; 

XIII -  participar da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e 
do Manual de Planejamento e Orçamento - MPO, quanto aos aspectos 
relacionados ao processo de elaboração e acompanhamento do orçamento; 

XIV -  promover ações que contribuam para o aperfeiçoamento técnico-operacional do 
sistema de orçamento distrital e para a articulação com órgãos estaduais, federais 
e internacionais; 

XV -  facilitar o acesso da população à Lei Orçamentária Anual, bem como ao processo 
de elaboração e execução, com vistas à transparência da gestão fiscal; 

XVI -  coordenar e propor melhorias no sistema informatizado de Elaboração do 
Orçamento; 

XVII -  propor e adotar medidas, normas e rotinas de trabalho voltadas para elaboração e 
acompanhamento do orçamento; e 

XVIII -   desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 60. À Gerência de Elaboração, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Elaboração e Acompanhamento, compete: 
I -  elaborar normas, instruções e cronograma para a elaboração da Proposta 

Orçamentária; 
II -  elaborar projeções de despesas para subsidiar a definição dos tetos 

orçamentários; 
III -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata; 

IV -  consolidar e elaborar o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA e o Orçamento 
de Dispêndio; 

V -  acompanhar a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, inclusive 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal e prestar esclarecimentos e informações 
quando solicitados; 

VI -  analisar as emendas sugeridas ao projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA e 
elaborar as proposições de veto do Poder Executivo; 

VII -  elaborar os Atos e os Quadros de Detalhamento da Despesa – QDD dos 
orçamentos fiscal, seguridade social, investimento e dispêndio; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 61. À Gerência de Acompanhamento, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Elaboração e Acompanhamento, compete: 
I -  acompanhar e analisar o comportamento da receita e da despesa, com vistas a 

promover o aperfeiçoamento do processo de elaboração do Projeto de Lei 
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Orçamentária Anual - PLOA e a realimentação do ciclo de Planejamento e 
Orçamento; 

II -  acompanhar e analisar a execução orçamentária da despesa de forma a fornecer 
subsídios às decisões superiores; 

III -  acompanhar e analisar a execução orçamentária da despesa de forma a fornecer 
subsídios às decisões superiores; 

IV -  elaborar relatórios de execução orçamentária, com vistas à divulgação junto à 
população, para fins de transparência da gestão orçamentária; 

V -  consolidar e elaborar o relatório de avaliação bimestral da receita e da despesa e 
elaborar o Ato de limitação de empenho, se confirmado o comprometimento das 
metas fiscais; 

VI -  acompanhar e controlar o cumprimento dos limites mínimos de aplicação de 
recursos orçamentários, conforme legislação vigente; 

VII -  subsidiar à elaboração da programação financeira; 
VIII -  manter registro dos principais itens da despesa, incluindo o histórico, a legislação 

e os parâmetros econômicos utilizados para subsidiar as estimativas; 
IX -  acompanhar a legislação que trata das competências das unidades orçamentárias; 

e 
X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 62. À Coordenação de Gestão Orçamentária, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Orçamento Público, compete: 
I -  coordenar o processo de alteração orçamentária; 
II -  acompanhar e consolidar as propostas de alterações orçamentárias 

desenvolvidas, no âmbito das coordenações; 
III -  elaborar minutas de projetos de lei, quando as solicitações de alteração 

orçamentária envolver unidades sob a responsabilidade de duas ou mais 
diretorias; 

IV -  analisar a pertinência das fontes de financiamento constantes das propostas para 
abertura de créditos adicionais; 

V -  coordenar o processo de análise e admissão de emendas aos projetos de créditos 
adicionais; 

VI -  acompanhar a contabilização dos créditos de alteração orçamentária; 
VII -  acompanhar o trâmite e prestar esclarecimentos sobre as propostas de créditos 

em andamento, inclusive na Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
VIII -  atender às demandas formuladas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como de outros órgãos, em relação 
aos aspectos afetos a sua área de atuação; 

IX -  propor normas e cronogramas para o fluxo de propostas de alteração 
orçamentária; e 

X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 63. À Gerência de Execução, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Gestão Orçamentária, compete: 
I -  classificar os atos de alteração orçamentária de acordo com suas características; 
II -  elaborar projetos de créditos adicionais, bem como disponibilizar os demais 

documentos exigidos em cada caso; 
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III -  elaborar e consolidar decretos e portarias referentes às propostas de alteração 
orçamentária; 

IV -  preparar e disponibilizar relatório gerencial das propostas de alteração de créditos; 
e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 64. À Gerência de Monitoramento, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Gestão Orçamentária, compete: 
I -  acompanhar o processo de aprovação e publicação de atos de alteração 

orçamentária; 
II -  contabilizar e controlar os créditos orçamentários; 
III -  divulgar informações relativas ao andamento das demandas de créditos adicionais 

e das alterações de QDD; 
IV -  acompanhar a tramitação dos projetos de lei de créditos adicionais junto à Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 
V -  elaborar as mensagens de vetos aos projetos de créditos adicionais; 
VI -  gerenciar os acessos dos usuários aos sistemas de gestão orçamentária; e 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 65. À Coordenação de Estudos, unidade orgânica de direção e supervisão, 
diretamente subordinada à Subsecretaria de Orçamento Público, compete: 
I -  coordenar, elaborar e consolidar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

PLDO; 
II -  emitir pareceres sobre aumento da despesa de pessoal; 
III -  formular os instrumentos legais destinados à criação de novas unidades 

orçamentárias e orientar os procedimentos para sua inclusão no sistema 
informatizado de gestão governamental; 

IV -  sugerir alterações na estrutura orgânica, processo e métodos, voltados para a 
administração do orçamento; 

V -  promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento das peças orçamentárias e do 
seu processo de elaboração e execução e promover a realização de encontros 
técnicos para a difusão de novos métodos, ferramentas e procedimentos; 

VI -  propor medidas que evidenciem o aumento de eficiência, eficácia e efetividade da 
ação pública; 

VII -  coordenar, elaborar e consolidar os manuais de procedimentos orçamentários; 
VIII -  promover, em conjunto com os órgãos afins, a atualização do Manual de 

Planejamento e Orçamento - MPO, aperfeiçoando os sistemas de classificação e 
codificação nele contidos; 

IX -  coordenar a classificação das naturezas de receita em conformidade com o plano 
de contas nacional; 

X -  acompanhar o registro das principais fontes de receitas, incluindo o histórico, a 
legislação e os parâmetros econômicos utilizados para subsidiar as estimativas; 

XI -  subsidiar a Secretaria de Fazenda na elaboração da programação financeira; 
XII -  participar do processo de limitação de empenho, para fins da manutenção do 

equilíbrio fiscal; 
XIII -  atender às demandas formuladas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como pelos outros órgãos, em relação 
aos aspectos afetos a sua área de atuação; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MODERNIZAÇÃO  

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 
Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização  

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, Brasília/DF – CEP: 70.075-900 
Fone: (61) 3966-6342  

 41 

XIV -  participar do processo de elaboração da Proposta da Lei Orçamentária Anual - 
PLOA; 

XV -  acompanhar a legislação dos principais itens da receita; 
XVI -  propor e adotar medidas, normas e rotinas de trabalho voltadas para elaboração e 

acompanhamento do orçamento; e 
XVII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 66. À Gerência de Estudos de Legislação, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Estudos, compete: 
I -  elaborar e consolidar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO;  
II -  realizar estudos sobre alterações na estrutura orgânica, processo e métodos, 

voltados para a administração do orçamento; 
III -  elaborar pareceres sobre aumento de despesa com pessoal; 
IV -  apresentar medidas que evidenciem o aumento de eficiência, eficácia e 

efetividade da ação pública; 
V -  elaborar manuais de procedimentos orçamentários; 
VI -  elaborar normas relativas à padronização de procedimentos orçamentários; 
VII -  subsidiar os órgãos responsáveis pela prestação de contas e pela fiscalização da 

gestão fiscal; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 67. À Gerência de Estudos Econômicos, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Estudos, compete: 
I -  elaborar e consolidar os demonstrativos com informações econômicas que 

integram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO; 
II -  manter registro das principais fontes de receitas, incluindo o histórico, a legislação 

e os parâmetros econômicos utilizados para subsidiar as estimativas; 
III -  elaborar a estimativa da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal, para 

subsidiar os instrumentos orçamentários; 
IV -  acompanhar a apuração da Receita Corrente Líquida da União, para fins de 

projeção dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal;  
V -  subsidiar a Secretaria de Fazenda na elaboração da programação financeira; 
VI -  classificar as naturezas de receita em conformidade com o plano de contas 

nacional; 
VII -  estabelecer metodologia própria e realizar estimativa da despesa com pessoal e 

encargos; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 68. À Coordenação de Áreas Sociais e Gestão Pública, unidade orgânica de direção 
e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Orçamento Público, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias, em consonância 

com o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a 
legislação correlata; 

II -  coordenar a análise dos créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  analisar e acompanhar a execução dos recursos oriundos do Fundo Constitucional 
do Distrito Federal; 
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IV -  identificar fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais, visando 
à execução da ação governamental; 

V -  codificar e classificar os tipos de créditos adicionais para contabilização; 
VI -  acompanhar e atualizar os limites legais de movimentação orçamentária de cada 

unidade sob sua coordenação; 
VII -  atender às demandas formuladas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como por  outros órgãos, em relação 
aos aspectos afetos a sua área de atuação; 

VIII -  subsidiar a elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do 
Manual de Planejamento e Orçamento - MPO; 

IX -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário; e 
X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 69. À Gerência de Desenvolvimento Social e Gestão Pública, unidade orgânica 
execução, diretamente subordinada à Coordenação de Áreas Sociais e Gestão Pública, 
compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  analisar e classificar os créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  acompanhar a execução orçamentária das unidades sob sua supervisão; 
IV -  elaborar projeções afetas a sua área de atuação; 
V -  orientar as unidades orçamentárias no tocante à matéria orçamentária; 
VI -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário das unidades sob sua 

supervisão; 
VII -  analisar e processar as emendas parlamentares de créditos adicionais; 
VIII -  subsidiar as demais coordenações da Subsecretaria de Orçamento Público com 

análises e informações relativas à matéria orçamentária; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 70. À Gerência de Saúde, Educação e Segurança, unidade orgânica execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Áreas Sociais e Gestão Pública, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  analisar e classificar os créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  acompanhar a execução orçamentária das unidades sob sua supervisão, incluindo 
os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal; 

IV -  elaborar projeções afetas a sua área de atuação; 
V -  orientar as unidades orçamentárias no tocante à matéria orçamentária; 
VI -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário das unidades sob sua 

supervisão; 
VII -  analisar e processar as emendas parlamentares de créditos adicionais; 
VIII -  subsidiar as demais coordenações da Subsecretaria de Orçamento Público com 

análises e informações relativas à matéria orçamentária; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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Art. 71. À Coordenação de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Meio Ambiente, 
unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de 
Orçamento Público, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias relacionadas em 

consonância com o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO e a legislação correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  coordenar a análise dos créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  identificar fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais, visando 
à execução da ação governamental; 

IV -  codificar e classificar os tipos de créditos adicionais para contabilização; 
V -  acompanhar e atualizar os limites legais de movimentação orçamentária de cada 

unidade sob sua coordenação; 
VI -  atender às demandas formuladas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como por outros órgãos, em relação 
aos aspectos afetos a sua área de atuação; 

VII -  subsidiar a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do 
Manual de Planejamento e Orçamento - MPO; 

VIII -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário; e 
IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 72. À Gerência de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, unidade orgânica 
de execução, diretamente subordinada à Coordenação de Desenvolvimento Econômico, 
Infraestrutura e Meio Ambiente, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  analisar e classificar os créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  acompanhar a execução orçamentária das unidades sob sua supervisão; 
IV -  elaborar projeções afetas a sua área de atuação; 
V -  orientar as unidades orçamentárias no tocante à matéria orçamentária; 
VI -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário das unidades sob sua 

supervisão; 
VII -  analisar e processar as emendas parlamentares de créditos adicionais; 
VIII -  subsidiar as demais coordenações da Subsecretaria de Orçamento Público com 

análises e informações relativas à matéria orçamentária; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 73. À Gerência de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação de Desenvolvimento Econômico, 
Infraestrutura e Meio Ambiente, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  analisar e classificar os créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MODERNIZAÇÃO  

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 
Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização  

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, Brasília/DF – CEP: 70.075-900 
Fone: (61) 3966-6342  

 44 

III -  acompanhar a execução orçamentária das unidades sob sua supervisão; 
IV -  elaborar projeções afetas a sua área de atuação; 
V -  orientar as unidades orçamentárias no tocante à matéria orçamentária; 
VI -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário das unidades sob sua 

supervisão; 
VII -  analisar e processar as emendas parlamentares de créditos adicionais; 
VIII -  subsidiar as demais coordenações da Subsecretaria de Orçamento Público com 

análises e informações relativas à matéria orçamentária; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 74. À Coordenação de Administração Indireta e Administrações Regionais, unidade 
orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de 
Orçamento Público, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata; 

II -  coordenar a análise dos créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  analisar e adequar o orçamento de investimento e dispêndio das empresas 
estatais não dependentes do Tesouro do Distrito Federal; 

IV -  identificar fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais, visando 
à execução da ação governamental; 

V -  codificar e classificar os tipos de créditos adicionais para contabilização; 
VI -  acompanhar e atualizar os limites legais de movimentação orçamentária de cada 

unidade sob sua coordenação; 
VII -  atender às demandas formuladas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como por outros órgãos, em relação 
aos aspectos afetos a sua área de atuação; 

VIII -  subsidiar a elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do 
Manual de Planejamento e Orçamento - MPO; 

IX -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário; e 
X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 75. À Gerência de Administrações Regionais, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Administração Indireta e Administrações 
Regionais, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  analisar e classificar os créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  acompanhar a execução orçamentária das unidades sob sua supervisão; 
IV -  elaborar projeções afetas a sua área de atuação; 
V -  orientar as unidades orçamentárias no tocante à matéria orçamentária; 
VI -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário das unidades sob sua 

supervisão; 
VII -  analisar e processar as emendas parlamentares de créditos adicionais; 
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VIII -  subsidiar as demais coordenações da Subsecretaria de Orçamento Público com 
análises e informações relativas à matéria orçamentária; e 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 76. À Gerência de Administração Indireta, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Administração Indireta e Administrações 
Regionais, compete: 
I -  analisar, ajustar e compatibilizar as propostas orçamentárias em consonância com 

o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a legislação 
correlata, das unidades orçamentárias sob sua supervisão; 

II -  analisar e classificar os créditos adicionais pleiteados pelas unidades 
orçamentárias sob sua supervisão; 

III -  analisar o orçamento de investimento e dispêndio das empresas estatais; 
IV -  acompanhar a execução orçamentária das unidades sob sua supervisão; 
V -  elaborar projeções afetas a sua área de atuação; 
VI -  orientar as unidades orçamentárias no tocante à matéria orçamentária; 
VII -  executar e acompanhar o contingenciamento orçamentário das unidades sob sua 

supervisão; 
VIII -  analisar e processar as emendas parlamentares de créditos adicionais; 
IX -  subsidiar as demais coordenações da Subsecretaria de Orçamento Público com 

análises e informações relativas à matéria orçamentária; e 
X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
CAPÍTULO IV 

DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
 
Art. 77. À Subsecretaria de Planejamento Governamental, unidade orgânica de comando 
e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e 
Orçamento, compete: 
I -  organizar, coordenar e gerir o Sistema de Planejamento do Governo do Distrito 

Federal, na qualidade de órgão central, promovendo o compartilhamento de 
informações e a integração dos órgãos do Governo na formulação, implantação, 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas; 

II -  estabelecer diretrizes, normas e procedimentos relacionados ao planejamento 
governamental;  

III -  promover ações que contribuam para o aperfeiçoamento técnico e operacional do 
Sistema de Planejamento Governamental do GDF; 

IV -  coordenar, na qualidade de órgão central de planejamento, as atividades de 
avaliação de resultados dos programas de governo;  

V -  promover a articulação com os órgãos do GDF, de outros estados, da União e dos 
Controles Interno e Externo nos assuntos relacionados à elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos programas de governo; 

VI -  coordenar a organização de audiências públicas e dar publicidade aos 
instrumentos de planejamento; e 

VII -  desenvolver outras atividades que lhes forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 78. À Coordenação de Área Social e Gestão Pública, unidade orgânica de direção e 
supervisão, subordinada à Subsecretaria de Planejamento Governamental, compete: 
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I -  propor diretrizes e coordenar as ações de desenvolvimento e implementação de 
sistemas e aplicações voltadas para a elaboração, acompanhamento e avaliação 
de programas de governo; 

II -  elaborar normas, pesquisas e estudos relativos ao planejamento, 
acompanhamento e avaliação de planos e programas de governo; 

III -  propor e coordenar as ações de capacitação e qualificação dos servidores da 
Coordenação e dos servidores que atuam como agentes de planejamento nas 
unidades orçamentárias;   

IV -   coordenar a orientação quanto à elaboração das propostas setoriais e consolidar 
o Plano Plurianual – PPA e suas revisões anuais das áreas da Coordenação; 

V -  assegurar o cumprimento de diretrizes, normas e procedimentos relativos à 
elaboração, ao acompanhamento e avaliação relativos aos planos e programas de 
governo; 

VI -  acompanhar o processo de análise e consolidação dos instrumentos de 
planejamento das áreas da Coordenação; 

VII -  supervisionar o processo de elaboração e consolidação de relatórios destinados à 
Prestação de Contas Anual do Governador das áreas da Coordenação; 

VIII -  supervisionar o processo de elaboração dos relatórios de avaliação de 
desempenho dos programas de governo das áreas da Coordenação; 

IX -  participar do desenvolvimento, implementação, operacionalização, manutenção e 
aperfeiçoamento de sistema de elaboração, acompanhamento e avaliação dos 
planos e programas governamentais; 

X -  definir critérios de padronização de entendimento e compatibilidade entre os 
instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação dos planos e 
programas de governo das áreas da Coordenação; 

XI -  acompanhar e elaborar respostas às determinações e questionamentos do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal e 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e 

XII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 79. À Gerência de Gestão Pública, unidade orgânica de execução, subordinada à 
Coordenação de Área Social e Gestão Pública, compete: 
I -  orientar as unidades setoriais quanto a elaboração das propostas do   Plano 

Plurianual – PPA e suas revisões anuais e efetuar suas consolidações aos 
projetos de leis; 

II -  orientar as unidades setoriais quanto a avaliação de desempenho dos planos e 
programas de governo; 

III -  analisar e consolidar os relatórios setoriais destinados à Prestação de Contas 
Anual do Governador; 

IV -  orientar os agentes de planejamento quanto à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos, programas e ações de governo; 

V -  zelar pela qualidade, clareza e fidedignidade das informações inseridas no sistema 
pelas unidades setoriais de planejamento; 

VI -  verificar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 

VII -  organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos instrumentos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação governamental da área de atuação 
da gerencia; 
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VIII -  promover a divulgação, nos meios eletrônicos, das informações relativas aos 
instrumentos, acompanhamento e avaliação dos planos e programas de governo; 
e  

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 80. À Gerência de Saúde, Assistência Social e Esporte, unidade orgânica de 
execução, subordinada à Coordenação de Área Social e Gestão Pública, compete: 
I -  orientar as unidades setoriais quanto a elaboração das propostas do   Plano 

Plurianual – PPA e suas revisões anuais e efetuar suas consolidações aos 
projetos de leis; 

II -  orientar as unidades setoriais quanto a avaliação de desempenho dos planos e 
programas de governo; 

III -  analisar e consolidar os relatórios setoriais destinados à Prestação de Contas 
Anual do Governador; 

IV -  orientar os agentes de planejamento quanto à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos, programas e ações de governo; 

V -  zelar pela qualidade, clareza e fidedignidade das informações inseridas no sistema 
pelas unidades setoriais de planejamento; 

VI -  verificar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 

VII -  organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos instrumentos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação governamental da área de atuação 
da Gerência; 

VIII -  promover a divulgação, nos meio, eletrônicos, das informações relativas aos 
instrumentos, acompanhamento e avaliação dos planos e programas de governo; 
e ; 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 81. À Gerência de Segurança, Cultura e Educação, unidade orgânica de execução, 
subordinada à Coordenação de Área Social e Gestão Pública, compete: 
I -  orientar as unidades setoriais quanto a elaboração das propostas do   Plano 

Plurianual – PPA e suas revisões anuais e efetuar suas consolidações aos 
projetos de peis; 

II -  orientar as unidades setoriais quanto a avaliação de desempenho dos planos e 
programas de governo; 

III -  analisar e consolidar os relatórios setoriais destinados à Prestação de Contas 
Anual do Governador; 

IV -  orientar os agentes de planejamento quanto à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos, programas e ações de governo; 

V -  zelar pela qualidade, clareza e fidedignidade das informações inseridas no sistema 
pelas unidades setoriais de planejamento; 

VI -  verificar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 

VII -  organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos instrumentos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação governamental da área de atuação 
da Gerência; 

VIII -  promover a divulgação nos meios eletrônicos, das informações relativas aos 
instrumentos, acompanhamento e avaliação dos planos e programas de governo; 
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e  
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 82. À Coordenação de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Econômico, unidade orgânica de direção e supervisão, subordinada à 
Subsecretaria de Planejamento Governamental compete: 
I -  propor diretrizes e coordenar as ações de desenvolvimento e implementação de 

sistemas e aplicações voltadas para a elaboração, acompanhamento e avaliação 
de programas de governo; 

II -  elaborar normas, pesquisas e estudos relativos ao planejamento, 
acompanhamento e avaliação de planos e programas de governo; 

III -  propor e coordenar as ações de capacitação e qualificação dos servidores da 
Coordenação e dos servidores que atuam como agentes de planejamento nas 
unidades orçamentárias;   

IV -  coordenar a orientação quanto à elaboração das propostas setoriais e consolidar o 
Plano Plurianual – PPA e suas revisões anuais das áreas da Coordenação; 

V -  assegurar o cumprimento de diretrizes, normas e procedimentos relativos à 
elaboração, ao acompanhamento e avaliação relativos aos planos e programas de 
governo; 

VI -  acompanhar o processo de análise e consolidação dos instrumentos de 
planejamento das áreas da Coordenação; 

VII -  supervisionar o processo de elaboração e consolidação de relatórios destinados à 
Prestação de Contas Anual do Governador das áreas da Coordenação; 

VIII -  supervisionar o processo de elaboração dos relatórios de avaliação de 
desempenho dos programas de governo das áreas da Coordenação; 

IX -  participar do desenvolvimento, implementação, operacionalização, manutenção e 
aperfeiçoamento de sistema de elaboração, acompanhamento e avaliação dos 
planos e programas governamentais; 

X -  definir critérios de padronização de entendimento e compatibilidade entre os 
instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação dos planos e 
programas de governo das áreas da Coordenação; 

XI -  acompanhar e elaborar respostas às determinações e questionamentos do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal e 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e 

XII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 83. À Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, unidade orgânica de 
execução, subordinada à Coordenação de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Desenvolvimento Econômico, compete: 
I -  orientar as unidades setoriais quanto a elaboração das propostas do   Plano 

Plurianual – PPA e suas revisões anuais e efetuar suas consolidações aos 
projetos de leis; 

II -  orientar as unidades setoriais quanto a avaliação de desempenho dos planos e 
programas de governo; 

III -  analisar e consolidar os relatórios setoriais destinados à Prestação de Contas 
Anual do Governador; 

IV -  orientar os agentes de planejamento quanto à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos, programas e ações de governo; 
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V -  zelar pela qualidade, clareza e fidedignidade das informações inseridas no sistema 
pelas unidades setoriais de planejamento; 

VI -  verificar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 

VII -  organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos instrumentos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação governamental da área de atuação 
da Gerência; 

VIII -  promover a divulgação nos meios eletrônicos, das informações relativas aos 
instrumentos, acompanhamento e avaliação dos planos e programas de governo; 
e  

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 84. À Gerência de Infraestrutura, unidade orgânica de execução, subordinada à 
Coordenação de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento 
Econômico, compete: 
I -  orientar as unidades setoriais quanto a elaboração das propostas do   Plano 

Plurianual – PPA e suas revisões anuais e efetuar suas consolidações aos 
projetos de leis; 

II -  orientar as unidades setoriais quanto a avaliação de desempenho dos planos e 
programas de governo; 

III -  analisar e consolidar os relatórios setoriais destinados à Prestação de Contas 
Anual do Governador; 

IV -  orientar os agentes de planejamento quanto à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos, programas e ações de governo; 

V -  zelar pela qualidade, clareza e fidedignidade das informações inseridas no sistema 
pelas unidades setoriais de planejamento; 

VI -  verificar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 

VII -  organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos instrumentos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação governamental da área de atuação 
da Gerência; 

VIII -  promover a divulgação nos meios eletrônicos, das informações relativas aos 
instrumentos, acompanhamento e avaliação dos planos e programas de governo; 
e  

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 85. À Gerência de Desenvolvimento Econômico, unidade orgânica de execução, 
subordinada à Coordenação de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Econômico, compete: 
I -  orientar as unidades setoriais quanto a elaboração das propostas do Plano 

Plurianual – PPA e suas revisões anuais e efetuar suas consolidações aos 
projetos de leis; 

II -  orientar as unidades setoriais quanto a avaliação de desempenho dos planos e 
programas de governo; 

III -  analisar e consolidar os relatórios setoriais destinados à Prestação de Contas 
Anual do Governador; 

IV -  orientar os agentes de planejamento quanto à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de planos, programas e ações de governo; 
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V -  zelar pela qualidade, clareza e fidedignidade das informações inseridas no sistema 
pelas unidades setoriais de planejamento; 

VI -  verificar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 

VII -  organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos instrumentos de 
planejamento, acompanhamento e avaliação governamental da área de atuação 
da Gerência; 

VIII -  promover a divulgação nos meios eletrônicos, das informações relativas aos 
instrumentos, acompanhamento e avaliação dos planos e programas de governo; 
e  

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

CAPÍTULO V 
DA SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA 

 
Art. 86. À Subsecretaria de Logística, unidade orgânica de comando e supervisão, 
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, 
compete: 

I -  propor políticas e coordenar os processos de administração de material e serviços 
gerais, administração de transporte e manutenção do patrimônio público do 
Distrito Federal; 

II -  articular-se com órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal na proposição de políticas e estratégias de administração de recursos 
físicos; 

III -  supervisionar, coordenar, avaliar e propor normas e procedimentos operacionais 
relativos às atividades de gestão de recursos físicos que envolvam documentação, 
gestão patrimonial e de material; 

IV -  promover a aquisição, administração e manutenção da frota de veículos do 
Governo do Distrito Federal; 

V -  administrar e coordenar as operações patrimoniais e supervisionar a 
movimentação relativa ao patrimônio; 

VI -  atuar como órgão Central de Suprimentos para os órgãos da Administração Direta 
e Indireta do Distrito Federal; 

VII -  planejar, coordenar, manter e avaliar o desempenho dos órgãos setoriais nos 
sistemas corporativos de apoio operacional; 

VIII -  avaliar as necessidades de provimento de veículos, postos de 
limpeza/conservação e de vigilância dos órgãos integrantes da estrutura 
administrativa do Governo do Distrito Federal; 

IX -  estabelecer critérios e supervisionar as atividades de limpeza/conservação e de 
vigilância de próprios da Administração Direta do Distrito Federal, e 

X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 87. À Coordenação de Fiscalização de Contratos Corporativos, unidade orgânica de 
direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística, compete: 

I -  verificar a observância e comprovação da legalidade dos atos de gestão e avaliar 
os resultados, especialmente quanto à eficácia e efetividade das ações 
administrativas, relativas à execução dos contratos da SEPLAN; 
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II -  acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos, em conjunto com as demais 
unidades da SEPLAN; 

III -  subsidiar e orientar as comissões e aos executores de contratos no que se refere 
às suas obrigações de fiscalização; 

IV -  atualizar pastas e Planilhas de Controle elaboradas pela Coordenadoria; e 

V -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 88. À Gerência de Fiscalização da Frota, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Fiscalização de Contratos Corporativos, 
compete: 

I -  avaliar os resultados, especialmente quanto à eficácia e efetividade das ações 
administrativas, relativas à execução dos contratos de serviços de transporte; 

II -  acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos de serviços de transporte; 

III -  auxiliar e apoiar as comissões e os executores de contratos de serviços de 
transporte na execução e operacionalização dos mesmos; 

IV -  subsidiar e orientar as comissões e os executores de contratos de   serviços de 
transporte no que se refere às suas obrigações de fiscalização; 

V -  cobrar o envio de relatório de acompanhamento de execução; 

VI -  atualizar pastas e planilhas de controle elaboradas pela Coordenadoria; 

VII -  promover a qualificação dos executores; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 89. À Gerência de Fiscalização de Terceirizados, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Fiscalização de Contratos Corporativos, 
compete: 

I -  avaliar os resultados, especialmente quanto à eficácia e efetividade das ações 
administrativas, relativas à execução dos contratos de terceirização; 

II -  acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos de terceirização; 

III -  auxiliar e apoiar as comissões e os executores de contratos de terceirização na 
execução e operacionalização dos mesmos; 

IV -  subsidiar e orientar as comissões e os executores de contratos de terceirização no 
que se refere às suas obrigações de fiscalização; 

V -  cobrar o envio de relatório de acompanhamento de execução; 

VI -  atualizar pastas e planilhas de controle elaboradas pela Coordenadoria; 

VII -  promover a qualificação dos executores; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 90. À Coordenação de Execução de Contratos Corporativos, unidade orgânica de 
direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística, compete: 

I -  avaliar a necessidade de Implantação de postos de serviços;  

II -  coordenar e propor ações aos executores de contratos na execução de contratos 
e operacionalização dos mesmos; 

III -  propor e cobrar o envio de relatório de acompanhamento de execução; 

IV -  atestar a Nota Fiscal, após a verificação de toda documentação obrigatória, 
conforme previsão contratual; 

V -  promover a qualificação dos executores;  
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VI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 
 
Art. 91. À Gerência de Execução de Contratos de Vigilância e Outros, unidade orgânica 
de execução, diretamente subordinada à Coordenação de Execução de Contratos 
Corporativos, compete: 

I -  implementar novos postos de vigilância e outros após análise do Relatório da 
Coordenação de Fiscalização de Contratos; 

II -  subsidiar ao Coordenador(a) de Execução de Contratos nas ações necessárias 
para o bom andamento das atividades da Coordenação; 

III -  elaborar relatórios gerenciais acerca dos contratos de vigilância e outros; 

IV -  elaborar documento contendo os dados dos executores para posterior publicação 
pela Subsecretaria de Administração Geral; 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 92. À Gerência de Execução de Contratos de Limpeza e Conservação, unidade 
orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de Execução de 
Contratos Corporativos, compete: 
I -  implementar novos postos de conservação e limpeza, após análise do Relatório da 

Coordenação de Fiscalização de Contratos; 
II -  subsidiar ao Coordenador(a) de Execução de Contratos nas ações necessárias 

para o bom andamento das atividades da Coordenação; 
III -  elaborar relatórios gerenciais acerca dos contratos de limpeza; 
IV -  elaborar documento contendo os dados dos executores para posterior publicação 

pela Subsecretaria de Administração Geral; 
V -  implementar ações necessárias ao bom andamento da execução dos contratos. 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 93. À Coordenação de Gestão de Recursos Físicos, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística, compete: 

I -  dirigir, planejar e coordenar as atividades relacionadas à legislação e 
documentação, gestão patrimonial e de material da Secretaria e de outros órgãos 
da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

II -  elaborar projetos básicos das áreas de competência da Subsecretaria de 
Logística; 

III -  normatizar, orientar, supervisionar a utilização e locação de bens imóveis do 
Distrito Federal, e gerir o recebimento de bens móveis não utilizados pelos órgãos 
da Administração Direta do Distrito Federal para fins de alienação; 

IV -  normatizar, orientar, supervisionar as atividades de documentação e comunicação 
administrativa, sistematizar e disseminar informações sobre legislação do Distrito 
Federal; 

V -  orientar e supervisionar os órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal quanto ao recebimento, armazenagem, distribuição, controle, 
movimentação e escrituração de materiais de consumo; e 

VI -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 94. À Gerência de Elaboração de Normas e Projetos Básicos de Contratos 
Corporativos, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Coordenação de 
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Gestão de Recursos Físicos, compete: 

I -  propor a elaboração de normas internas a serem instituídas mediante Portaria ou 
Decreto, com o objetivo de regulamentar procedimentos e atividades previstas na 
legislação, dentro da competência da Subsecretaria de Logística; 

II -  elaborar, em conjunto com as demais unidades orgânicas, minutas de projetos 
básicos de competência da Subsecretaria de Logística; 

III -  monitorar a vigência, juntamente com outros órgãos de interesse, de normas e 
instruções que possam interferir direta e indiretamente na execução dos contratos 
e informar aos respectivos gestores essas incidências; 

IV -  orientar, quando solicitado, os executores de contratos corporativos do Governo 
do Distrito Federal sobre suas atribuições e deveres legais; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 95. À Gerência de Legislação e Documentação, unidade orgânica de direção, 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de Recursos Físicos, compete: 

I -  propor normas relativas à gestão de documentos, processos e comunicação 
administrativa; microfilmagem de documentos; processos e atividades de arquivo; 

II -  acompanhar, avaliar, orientar e controlar o cumprimento das normas relativas à 
documentação e comunicação administrativa; 

III -  supervisionar a execução das atividades de documentação e comunicação 
administrativa; 

IV -  sistematizar e disseminar informações sobre legislação do Governo do Distrito 
Federal; 

V -  propor, gerenciar e difundir sistema informatizado para cadastro, trâmite e controle 
de documentação administrativa; 

VI -  autorizar, cadastrar e definir acesso de usuários ao sistema informatizado; e 

VII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 96. Ao Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete: 

I -  receber e expedir, por meio de malote, documentos e processos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

II -  controlar a entrega e o recebimento do malote entre os órgãos da Administração 
do Distrito Federal; 

III -   orientar aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo referente 
às rotinas de comunicação administrativa; 

IV -  fornecer mensalmente aos órgãos integrantes do sistema de malote os lacres de 
segurança para fechamento das malas; 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 97. Ao Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete: 

I -  receber por transferência, preservar, disponibilizar acesso e divulgar o patrimônio 
documental da Secretaria; 

II -  atender aos usuários internos e externos, bem como, fornecer cópia de 
documentos, nos termos da legislação vigente, inclusive microfilmados;  
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III -  classificar, selecionar e eliminar documentos na forma da legislação vigente; 
acervo documental acumulado;  

IV -  custodiar documentos dos órgãos sediados no Palácio do Buriti e no seu anexo, 
desde que tais órgãos não possuam arquivos intermediários ou depósitos centrais; 

V -  zelar pela manutenção do acervo documental; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 98. Ao Núcleo de Legislação, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete: 

I -  analisar, indexar, cadastrar, corrigir, atualizar e recuperar atos normativos da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal; 

II -  propor, gerenciar, difundir e atualizar sistema informatizado para cadastro e 
disseminar atos normativos da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito 
Federal; 

III -  cadastrar e definir acesso de usuários no Sistema Informatizado de Legislação do 
Distrito Federal; 

IV -  manter e atualizar informações disponibilizadas no Sistema Informatizado de 
Legislação do Distrito Federal; e 

V -  zelar pela organização e manutenção do acervo documental;  

VI -  informar o titular do órgão quanto aos prazos de regulamentação das leis do 
Distrito Federal referentes à sua respectiva área de atuação; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 99. À Gerência de Gestão Patrimonial, unidade orgânica de direção, diretamente 
subordinada à Coordenação de Gestão de Recursos Físicos, compete: 

I -  propor normas relativas à utilização e locação de bens imóveis; 

II -  controlar o cadastro dos imóveis operacionais da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional do Distrito Federal, controlando e acompanhando sua ocupação, 
para todos os efeitos legais e gestão patrimonial; 

III -  estudar situações e definir a necessidade de locação de imóveis de terceiros, 
prestando apoio técnico na identificação, junto ao mercado imobiliário, do imóvel 
compatível com a necessidade do órgão solicitante; 

IV -  coordenar o cadastro dos imóveis locados de terceiros pela Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal; 

V -  dirigir e executar as atividades inerentes à administração e controle de bens 
imóveis da Administração Direta do Distrito Federal; 

VI -  executar as atividades relativas ao controle da ocupação dos imóveis funcionais 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal; 

VII -  executar o recolhimento de bens móveis considerados inservíveis, antieconômicos 
ou ociosos, para alienação;  

VIII -  executar as atividades relativas à alienação dos bens móveis inservíveis e imóveis 
da Administração Direta do Distrito Federal; e 

IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

Art. 100. Ao Núcleo de Depósito de Bens Móveis, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Gestão Patrimonial, compete: 
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I -  receber e agendar o recolhimento dos Termos de Recolhimento de Bens Móveis -
TRBM da Administração Direta do Distrito Federal; 

II -  formar lotes de bens móveis para alienação; 

III -  propor abertura de processo de alienação de bens móveis inservíveis e 
acompanhar os procedimentos licitatórios; 

IV -  acompanhar baixa patrimonial dos bens alienados junto à Secretaria de Estado de 
Fazenda; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 101. Ao Núcleo de Cadastro, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Gestão Patrimonial, compete: 

I -  promover o cadastro dos imóveis locados de terceiros pela Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal;  

II -  promover o cadastro dos imóveis operacionais da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, controlando e acompanhando sua 
ocupação, para todos os efeitos legais e gestão patrimonial; e 

III -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 102. À Gerência de Material, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenadção de Gestão de Recursos Físicos, compete: 

I -  propor normas relativas ao recebimento, armazenagem, distribuição e controle de 
materiais de consumo na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

II -  supervisionar e orientar os órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal quanto à movimentação e escrituração de material; 

III -  acompanhar e notificar os órgãos integrantes do sistema de controle de material, 
para ajuste de lançamentos indevidos ou em desacordo com as normas de 
material aplicadas; 

IV -  acompanhar a observância dos dispositivos legais que se referem à gestão de 
material, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

V -  elaborar calendário para fechamento mensal, via sistema, da conta almoxarifado 
dos órgãos integrantes do sistema de controle de material; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

Art. 103. À Coordenação de Gestão da Frota, unidade orgânica de direção e supervisão, 
diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística, compete: 
I -  coordenar, gerir e acompanhar as atividades pertinentes ao sistema de transporte 

dos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal;  
II -  supervisionar o cadastro de condutores, veículos e equipamentos motorizados,  
III -  supervisionar o cadastramento de usuários da ferramenta tecnológica 

disponibilizada por esta Secretaria; 
IV -  promover o transporte da comunicação administrativa - serviço de malote - a 

órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal; 
V -  promover o transporte dos usuários diversos dos órgão da Administração Direta 

do Distrito Federal; 
VI -  propor normas relativas ao transporte, condução, abastecimento, infrações e 

sinistros de trânsito;  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MODERNIZAÇÃO  

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 
Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização  

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, Brasília/DF – CEP: 70.075-900 
Fone: (61) 3966-6342  

 56 

VII -  divulgar e zelar pelo cumprimento das normas vigentes no que tange ao sistema 
de transporte dos órgão da Administração Direta do Distrito Federal; 

VIII -  subsidiar a elaboração de especificações técnicas quando da aquisição e/ou 
locação de veículos oficiais e demais questões pertinentes ao sistema de 
transportes dos órgãos da Administração Direta do Distrito Federal; 

IX -  propor a aquisição, locação, renovação e alienação de veículos oficiais; 
X -  assistir às chefias em assuntos de sua área de atuação, submetendo os atos 

administrativos e regulamentares à apreciação superior; 
XI -  propor a programação de trabalho das unidades que lhe são diretamente 

subordinados; 
XII -  assegurar o aperfeiçoamento técnico da equipe; e 
XIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 104. Ao Núcleo de Controle de Abastecimento das Frotas Própria e Terceirizada, 
unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de Gestão da 
Frota, compete: 
I -  promover, acompanhar, fiscalizar e controlar as contratações relativas ao 

abastecimento; 
II -  executar e controlar a distribuição de combustível aos veículos via sistema 

informatizado; 
III -  prestar suporte aos usuários sobre abastecimento; 
IV -  acompanhar e fiscalizar os abastecimentos realizados pelos órgãos e demais 

procedimentos vinculados; 
V -  executar o bloqueio e desbloqueio do abastecimentos de veículos que estejam 

descumprindo a legislação vigente, especialmente em caso de denúncia; e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 105. À Gerência de Administração da Frota Própria, unidade orgânica de direção, 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão da Frota, compete: 
I -  gerir e zelar pelos veículos e equipamentos motorizados da frota própria; 
II -  controlar,  receber, registrar, distribuir e regularizar a documentação de veículos e 

equipamentos motorizados da frota própria;  
III -  supervisionar as atividades de licenciamento e emplacamento de veículos junto ao 

órgão de trânsito competente; 
IV -  atuar junto ao órgãos de trânsito, no que se refere aos procedimentos inerentes 

aos veículos e equipamentos motorizados da frota própria; 
V -  fiscalizar o cumprimento das normas e legislação pertinentes ao setor de 

transporte; 
VI -  promover a adequada caracterização de veículos e equipamentos motorizados da 

frota própria, observando as normas vigentes; 
VII -  propor bloqueio e desbloqueio de veículos por descumprimento às normas; 
VIII -  proceder à fiscalização da frota em Administrações Regionais, Secretarias de 

Estado e demais localidades; 
IX -  promover a autuação, bem como instruir processos de apuração de danos e 

acidentes relativos a veículos próprios; 
X -  supervisionar as atividades de registros de condutores e veículos em sistema 

eletrônico de dados;  
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XI -  propor e acompanhar o remanejamento de veículos próprios entre as unidades 
usuárias; 

XII -  supervisionar o recolhimento de veículos e demais procedimentos para alienação 
dos veículos de recuperação antieconômica; 

XIII -  supervisionar a incorporação, baixa ou transferência de propriedade dos veículos 
sob gestão desta Secretaria; 

XIV -  prestar suporte aos usuários sobre os veículos próprios, quilometragens, consulta 
de abastecimento, serviços de guincho e manutenção;  

XV -  elaborar a programação de trabalho das unidades que lhe são subordinadas; e 
XVI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

Art. 106. Ao Núcleo de Manutenção, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Administração da Frota Própria, compete: 
I -  prover e zelar pela conservação e manutenção dos veículos próprios sob gestão 

desta Secretaria; 
II -  promover a reparação e recuperação dos veículos próprios;  
III -  acompanhar, fiscalizar e controlar os serviços terceirizados relativos à 

manutenção dos veículos; 
IV -  vistoriar e avaliar o estado de conservação dos veículos e equipamentos 

motorizados da frota própria; 
V -  supervisionar os serviços de mecânica, lanternagem, capotagem, borracharia e 

pintura de veículos avariados; 
VI -  promover e atender às demandas por serviços de guincho para os veículos 

próprios;  
VII -  caracterizar veículos;  
VIII -  acompanhar a lavagem de veículos próprios; 
IX -  propor o recolhimento e avaliar os veículos de recuperação antieconômica para 

fins de alienação; 
X -  propor critérios de avaliação dos veículos para alienação;  
XI -  subsidiar a elaboração de especificações e demais questões técnicas referentes 

ao sistema de manutenção de veículos e equipamentos motorizados da frota 
própria; e 

XII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 107. Ao Núcleo de Controle de Infração, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Administração da Frota Própria, compete: 
I -  receber as notificações e as penalidades de trânsito de veículos próprios; 
II -  identificar e notificar os órgãos de lotação dos veículos envolvidos em autuações 

de trânsito para que possam, em tempo hábil, fazer a identificação dos 
condutores, observando a data de defesa prévia para cada caso; 

III -  identificar a lotação dos veículos e condutores, bem como registrar no sistema 
eletrônico disponibilizado por esta Secretaria; 

IV -  registrar e controlar as notificações e penalidades recebidas; 
V -  promover a autuação, bem como instruir processos de infrações de trânsito; 
VI -  acompanhar e controlar o pagamento de multas; 
VII -  propor o bloqueio e desbloqueio dos veículos com multas vencidas conforme 

legislação vigente;  
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VIII -  controlar os pagamentos dos autos de infração, bem como fazer o arquivamento 
dos recibos e dos processos; e 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 108. À Gerência de Administração da Frota Terceirizada, unidade orgânica de 
direção, diretamente subordinada à Coordenação de Gestão da Frota, compete: 
 supervisionar o recebimento, registro, distribuição e a documentação de veículos da 
frota terceirizada; 
I -  promover, acompanhar, fiscalizar e controlar as contratações relativas à frota 

terceirizada;  
II -  gerir e zelar pelos veículos da frota terceirizada; 
III -  receber, vistoriar, registrar, controlar e distribuir os veículos da frota terceirizada; 
IV -  receber, registrar, controlar, distribuir e regularizar a documentação de veículos da 

frota terceirizada; 
V -  zelar pelo cumprimento das normas e legislação pertinentes ao setor de 

transporte; 
VI -  promover a adequada caracterização de veículos da frota terceirizada, observando 

as normas vigentes; 
VII -  propor o bloqueio e desbloqueio de veículos por descumprimentos às normas; 
VIII -  proceder à fiscalização da frota em Administrações Regionais, Secretarias de 

Estado e demais localidades; 
IX -  coordenar processos de apuração de fatos de em caso de denúncias de uso 

indevido dos veículos terceirizados; 
X -  supervisionar a vistoria de veículos terceirizados para redistribuição ou 

remanejamento entre as unidades usuárias; 
XI -  realizar e controlar o registros de condutores e veículos em sistema eletrônico de 

dados;  
XII -  prestar suporte aos usuários sobre os veículos terceirizados, quilometragens, 

consulta de abastecimento e serviços de manutenção; 
XIII -  elaborar a programação de trabalho das unidades que lhe são subordinadas; e 
XIV -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 109. Ao Núcleo de Controle de Infração, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Administração da Frota Terceirizada, compete: 

I -  receber as notificações e as penalidades de trânsito enviadas pelas locadoras dos 
veículos; 

II -  identificar e notificar os órgãos de lotação dos veículos envolvidos em autuações 
de trânsito para que possam, em tempo hábil, fazer a identificação dos 
condutores, observando a data de defesa prévia para cada caso; 

III -  registrar e controlar as notificações e penalidades recebidas; 

IV -  promover a autuação, bem como instruir processos de infrações de trânsito; 

V -  acompanhar e controlar o pagamento de multas; 

VI -  propor o bloqueio e desbloqueio dos veículos com multas vencidas, conforme 
legislação vigente;  

VII -  controlar os pagamentos dos autos de infração, bem como fazer o arquivamento 
dos recibos e dos processos; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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CAPÍTULO VI 

DA SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 
Art. 110. À Subsecretaria de Licitações e Compras, unidade orgânica de comando e 
supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e 
Orçamento, compete: 

I -  formular e propor 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; 

II -  garantir a instrução e conduzir os procedimentos licitatórios e processos de 
dispensa de licitação para contratação de materiais e serviços no âmbito da 
administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Governo do Distrito 
Federal;  

III -  realizar estudos relativos à aquisição programada de bens e serviços de uso 
frequente, racionalização administrativa na área de licitações e compras, aumento 
da competitividade e ampliação do sistema de registro de preços; 

IV -  administrar o sistema de registro de preços e o gerenciamento das atas; 

V -  elaborar calendário anual de compras e serviços;  

VI -  orientar normativamente as atividades de compras públicas , bem como definir 
políticas e diretrizes a elas relativas no âmbito do Governo do Distrito Federal; e 

VII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 111. Ao Protocolo, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada a 
Subsecretaria de Licitações e Compras, compete: 

I -  receber, analisar, classificar e distribuir documentos e processos, no âmbito da 
Subsecretaria de Licitações e Compras; 

II -  controlar a entrega e o recebimento do malote diário da Subsecretaria de 
Licitações e Compras do Núcleo de Expedição e Protocolo Geral da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Orçamento; 

III -  autuar processos da Subsecretaria de Licitações e Compras, de acordo com 
normas vigentes; 

IV -  tramitar documentos e processos encaminhados para a Subsecretaria de 
Licitações e Compras; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 112. À Assessoria de Apoio Técnico-Jurídico, unidade orgânica de assessoramento, 
diretamente subordinada à Subsecretaria de Licitações e Compras, compete: 

I -  acompanhar e observar as orientações normativas emanadas da Procuradoria 
Geral do Distrito Federal e das decisões do Tribunal de Contas da União, do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal e dos Tribunais de Justiça acerca de 
matérias relacionadas às compras públicas; 

II -  assistir ao controle interno da legalidade administrativa dos atos praticados pela 
Subsecretaria de Licitações e Compras;  

III -  instruir os mandados de segurança impetrados contra os atos praticados no 
âmbito da Subsecretaria de Licitações e Compras; 
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IV -  emitir parecer técnico-jurídico acerca das matérias submetidas ao seu crivo; 

V -  orientar acerca da interpretação das leis e atos normativos;  

VI -  assessorar na elaboração e revisão de minutas de atos administrativos, planos, 
programas e projetos de interesse da Subsecretaria de Licitações e Compras; 

VII -  aferir, previamente ao Ateste da Autoridade Superior, a identidade da minuta 
padrão de Edital ao caso concreto; e 

VIII -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 113. À Coordenação de Estudos, Padronização e Catalogação, unidade orgânica de 
direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Licitações e 
Compras, compete: 

I -  dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de estudos, catalogações e 
padronizações referentes a aquisição de materiais e contratação de serviços; 

II -  supervisionar e garantir a identificação de oportunidades de melhoria e boas 
práticas em matéria de licitações, contratações e políticas de compras públicas, e 
propor normas e procedimentos para racionalizar recursos e aumentar a eficiência 
do gasto público nesse âmbito; 

III -  coordenar a realização de análises e testes de materiais, de produtos e serviços a 
serem licitados, em parceria com órgãos requisitantes e/ou organismos de 
controle de qualidade; 

IV -  elaborar e propor normas e rotinas internas;  

V -  coordenar os trabalhos de divulgação interna das decisões emanadas pelos 
órgãos de controle, bem como dos atos normativos e da jurisprudência acerca de 
matérias referentes a licitações; 

VI -   promover a catalogação de materiais e serviços no sistema de compras do 
Governo do Distrito Federal; 

VII -  coordenar os estudos atinentes à atualização, padronização, melhoria e 
racionalização dos itens que compõem o catálogo de materiais e serviços frente à 
realidade do mercado; 

VIII -  elaborar, em conjunto com a Coordenação de Atendimento e Apoio ao 
Demandante, o calendário anual de recebimento de processos de compras e de 
serviços; 

IX -  garantir o monitoramento do portal e do sistema eletrônico de compras do 
Governo do Distrito Federal; e 

X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 114. À Gerência de Estudos e Padronização, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Estudos Padronização e Catalogação, 
compete: 

I -  realizar estudos referentes aos procedimentos de licitações realizadas no âmbito 
da SULIC, visando à constante otimização do fluxo processual; 

II -  identificar oportunidades de melhoria e boas práticas em matéria de licitações, 
contratações e políticas de compras públicas, e elaborar normas e procedimentos 
para racionalizar recursos e aumentar a eficiência do gasto público nesse âmbito; 
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III -  promover a indexação, consolidação e divulgação, no âmbito da SULIC, das 
decisões emanadas pelos órgãos de controle, bem como dos atos normativos 
acerca das matérias referentes às compras públicas; 

IV -  participar da elaboração do calendário anual de recebimento de processos de 
compras e de serviços;  

V -  participar, propor e promover a elaboração de minutas de atos normativos que 
regulamentem a operacionalização dos procedimentos concernentes às licitações 
e compras públicas do Distrito Federal; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação 

. 
Art. 115. À Gerência de Catalogação e Especificações, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Estudos Padronização e Catalogação, 
compete: 

I -  administrar o catálogo de materiais e serviços do sistema de compras eletrônico 
do Distrito Federal; 

II -  prestar atendimento aos órgãos requisitantes acerca das especificações de 
materiais e serviços catalogados no sistema de compras; 

III -   analisar os pedidos de catalogação dos órgãos requisitantes, promovendo ajustes 
na especificação, quando necessários; 

IV -  catalogar novos itens no Sistema Eletrônico de Compras do Governo do Distrito 
Federal, quando necessário, em decorrência das análises procedidas; 

V -  realizar estudos atinentes à atualização das metodologias de especificação e 
catalogação de materiais e serviços utilizadas, bem como sua racionalização; 

VI -  desenvolver estudos, com o apoio de outras unidades, visando à padronização, 
racionalização e à melhoria de qualidade de bens e serviços de uso comum, e 
promover sua implantação; 

VII -  analisar, por solicitação das demais áreas, às especificações do objeto dos 
projetos básicos ou termos de referência constantes dos processos encaminhados 
à Subsecretaria para fins de licitação; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 116. À Gerência de Suporte ao Sistema de Compras, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação de Estudos Padronização e 
Catalogação, compete: 

I -  monitorar o funcionamento do portal de compras governamental; 

II -  detectar eventuais falhas no sistema eletrônico de compras do Governo do Distrito 
Federal, bem como preparar imediata comunicação a unidade técnica responsável 
pela sustentação do sistema; 

III -  analisar as demandas efetuadas pelos usuários internos e externos do sistema de 
compras eletrônico do Governo do Distrito Federal, identificando a necessidade de 
desenvolvimento de novas funcionalidades e/ou o aprimoramento daquelas já 
existentes; 

IV -  administrar o cadastro de fornecedores e de usuários internos, bem como gerir as 
senhas de acesso ao sistema;  

V -  apresentar, com base no cadastro de fornecedores do portal de compras 
governamental do Distrito Federal, relação de empresas aptas à participação dos 
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procedimentos licitatórios a serem realizados na modalidade de convite, assim 
como para dispensa de licitação; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 117. À Coordenação de Atendimento e Apoio ao Demandante, unidade orgânica de 
direção e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Licitações e 
Compras, compete: 

I -  coordenar o auxílio técnico aos órgãos requisitantes na elaboração de Projetos 
Básicos ou Termos de Referência, mediante uso de modelos padronizados; 

II -  supervisionar a análise dos processos licitatórios instruídos pelos órgãos 
requisitantes e quando necessário determinar, a vista dos requisitos técnicos e 
legais que devem constar dos processos licitatórios de aquisição de materiais e 
contratação de serviços, correções, adequações ou melhorias; 

III -   coordenar a triagem e agrupamento dos processos de aquisição de materiais e 
contratação de serviços; 

IV -  garantir a disponibilização das informações constantes no termo de 
referência/projeto básico, para elaboração do edital;  

V -  monitorar a comunicação da área técnica com os órgãos requisitantes, quando 
necessário, para informações atinentes a questionamentos, pedidos de 
esclarecimentos e impugnações relativos a matéria disciplinada nos projetos 
básicos ou termos de referência; 

VI -  gerir o controle dos relatórios referentes aos processos de aquisições e serviços; 

VII -  sugerir as modalidades de licitação;  

VIII -  elaborar, em conjunto com a Coordenação de Estudos, Padronização e 
Catalogação, o calendário anual de recebimento de processos de compras e 
serviços; e 

IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação 
 
Art. 118. À Gerência de Material Permanente e de Consumo, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinada à Coordenação de Atendimento e Apoio ao 
Demandante, compete: 

I -  prestar auxílio aos órgãos requisitantes na elaboração de Projetos Básicos ou 
Termo de Referência para aquisição de materiais, mediante uso de modelos 
padronizados; 

II -  analisar os processos licitatórios instruídos pelos órgãos requisitantes e quando 
necessário determinar, a vista dos requisitos técnicos e legais que devem constar 
dos processos licitatórios de aquisição de materiais, correções, adequações ou 
melhorias; 

III -  efetuar a triagem e o agrupamento dos processos de aquisição de materiais, 
quando técnica e economicamente viáveis, visando à redução quantitativa dos 
procedimentos licitatórios e ao ganho de tempo e escala; 

IV -  reunir as informações constantes no termo de referência/projeto básico, bem como 
disponibilizá-las para elaboração do edital; 

V -  contatar os órgãos, quando necessário, para dirimir dúvidas referentes a 
questionamentos, pedidos de esclarecimentos e impugnações relativos a matéria 
disciplinada nos termos de referência destinados à aquisição de materiais; 
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VI -  manter atualizados os relatórios dos processos de aquisições de materiais em 
trânsito na Gerência; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 119. À Gerência de Serviços, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Atendimento e Apoio ao Demandante, compete: 

I -  prestar auxílio aos órgãos requisitantes na elaboração de Projetos Básicos ou 
Termo de Referência para contratação de serviços, mediante uso de modelos 
padronizados; 

II -  analisar os processos licitatórios instruídos pelos órgãos requisitantes e quando 
necessário determinar, à vista dos requisitos técnicos e legais que devem constar 
dos processos licitatórios de contratação de serviços, correções, adequações ou 
melhorias; 

III -  efetuar a triagem e o agrupamento dos processos de contratação de serviços, 
quando técnica e economicamente viáveis, visando à redução quantitativa dos 
procedimentos licitatórios e ao ganho de tempo; 

IV -   reunir as informações constantes no termo de referência/projeto básico, bem 
como disponibilizá-las para elaboração do edital; 

V -  contatar os órgãos, quando necessário, para dirimir dúvidas referentes a 
questionamentos, pedidos de esclarecimentos e impugnações relativos a matéria 
disciplinada nos termos de referência destinados a contratação de serviços; 

VI -  manter atualizados os relatórios dos processos de contratação de serviços; e  

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 120. À Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços, unidade orgânica de direção 
e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Licitações e Compras, 
compete: 

I -  acompanhar as orientações das gerências aos órgãos requisitantes e 
fornecedores sobre as normas de funcionamento do sistema de registro de 
preços; 

II -  coordenar a realização de análises e testes de materiais, de produtos adquiridos e 
de serviços licitados pelo Sistema de Registro de Preços, oriundos de atas 
vigentes; 

III -  coordenar a identificação das demandas dos órgãos participantes para elaboração 
de Plano Anual de Suprimentos (PLS); 

IV -  coordenar, orientar e propor normas relativas a execução das atividades de 
pesquisa de mercado e sistema de registro de preços, bem como sua realização; 

V -  acompanhar os valores do banco de preços para os produtos licitados pelo 
Sistema de Registro de Preços;  

VI -  coordenar o gerenciamento das atas de registro de preços, bem como os pedidos 
de adesão; 

VII -   acompanhar, quando necessário , a revisão de preços, a troca de marca e o 
cancelamento de itens registrados; 

VIII -  propor a realização de procedimentos licitatórios, de acordo com as demandas 
identificadas, visando o registro de itens no Sistema de Registro de Preços;  

IX -  monitorar os relatórios periódicos das atividades realizadas pelas áreas técnicas; e  
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X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 121. À Gerência de Registro de Preços, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços, compete: 

I -  orientar os órgãos requisitantes e fornecedores sobre as normas de 
funcionamento do sistema de registro de preços; 

II -  elaborar e divulgar o Plano Anual de Suprimentos, bem como, produzir termos de 
referência com base nos quantitativos apurados nos respectivos Planos; 

III -   elaborar atas de registro de preços e convocar o(s) licitante(s) vencedor(es) para 
respectiva(s) assinatura(s); 

IV -  instruir processos para Registro de Preços de bens e serviços;  

V -  analisar pedidos de registro de preços encaminhados por órgãos da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art.122. À Gerência de Programação e Gestão de Atas, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços, compete: 

I -  identificar materiais a serem adquiridos e serviços a serem contratados, por meio 
do sistema de registro de preços; 

II -  controlar a validade dos preços e dos itens registrados; 

III -  emitir as autorizações no sistema de compras com base na analise das 
solicitações de compras de itens constantes no Sistema de Registro de Preços; 

IV -  analisar e instruir os pedidos de revisão de preços, de troca de marca e de 
cancelamento de itens registrados; 

V -  controlar os saldos das Atas de Registro de Preços e respectivas adesões; 

VI -   executar demais procedimentos relativos a gestão das Atas de Registro de 
Preços; e  

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 123. À Gerência de Pesquisa de Preços, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Programação, Registro e Pesquisa de Preços, compete: 

I -  executar pesquisas e manter atualizado o banco de preços do sistema de compras 
do Governo do Distrito Federal; 

II -  elaborar normas relativas à execução das atividades de pesquisa de mercado; 

III -  elaborar metodologias para pesquisas e cálculo de preços estimados; 

IV -  atualizar, quando necessário, os preços registrados; 

V -  acompanhar os preços praticados pela Administração Pública; e  

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 124. À Coordenação de Licitações, unidade orgânica de direção e supervisão, 
diretamente subordinada à Subsecretaria de Licitações e Compras, compete: 

I -  coordenar a elaboração dos editais, avisos de licitação e outros instrumentos 
concernentes à fase externa dos certames; 

II -  supervisionar as publicações oficiais dos atos licitatórios; 

III -  coordenar a execução da fase externa dos procedimentos licitatórios; 
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IV -  supervisionar os procedimentos relativos a dispensa de licitação; 

V -  coordenar os trabalhos executados pela equipe de pregoeiros e de apoio técnico 
do pregão;  

VI -  encaminhar os processos para homologação, anulação ou revogação dos 
respectivos certames licitatórios;  

VII -  monitorar os relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pela área técnica; 
e 

VIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 125. À Gerência de Análise e Publicação, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Licitações, compete: 

I -  analisar e conferir as etapas dos procedimentos licitatórios e sugerir à autoridade 
competente sua homologação, anulação ou revogação; 

II -  processar eletronicamente a homologação, a anulação ou a revogação das 
licitações no Sistema de Compras do Distrito Federal; 

III -  acompanhar a tramitação interna dos processos de compras; 

IV -  prestar informações aos órgãos requisitantes e aos demais interessados sobre o 
andamento dos processos em trâmite na Coordenação de Licitações;  

V -  elaborar e atualizar relatório diário dos certames e das atividades realizadas;  

VI -  elaborar e acompanhar as publicações oficiais dos atos licitatórios; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 126. À Gerência de Dispensa de Licitação, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Licitações, compete: 

I -  instruir os procedimentos de compra direta, por dispensa de licitação, nos termos 
da legislação; 

II -  elaborar pedido de proposta (edital) relativo à dispensa de licitação para 
contratação de bens e serviços, divulgá-lo e encaminhá-lo às empresas do ramo 
constantes do Cadastro de Fornecedores; 

III -  julgar as propostas relativas às dispensas de licitação para contratação de bens e 
serviços; 

IV -  lançar os dados referentes ao procedimento no sistema de compras do Governo 
do Distrito Federal; 

V -  apresentar relatório periódico das atividades realizadas; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

CAPÍTULO VII 
DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO GERAL 

 
Art. 127. À Subsecretaria de Administração Geral, unidade orgânica de comando e 
supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Planejamento e 
Orçamento, compete: 
I -  dirigir, coordenar e controlar a execução setorial das atividades de gestão de 

pessoas, planejamento, orçamento e finanças, serviços gerais, administração de 
material, patrimônio, comunicação administrativa, apoio administrativo, 
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conservação e manutenção de próprios da Secretaria e administração do Edifício 
Anexo ao Palácio do Buriti; 

II -  subsidiar os órgãos centrais e gerenciar, setorialmente, as atividades sistêmicas, 
relacionadas com as funções de planejamento, orçamento, documentação e 
comunicação administrativa, pessoal, material, patrimônio e serviços gerais; 

III -  propor e elaborar normas relativas à administração geral, respeitada a orientação 
definida pelos órgãos centrais; e 

IV -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 128. À Coordenação de Orçamento e Finanças, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Administração Geral, compete: 
I -  dirigir, coordenar, controlar e avaliar a execução das atividades de orçamento, 

finanças,  programação orçamentária e financeira, controle da despesa de 
pessoal, encargos sociais, contratos administrativos e corporativos, convênios,  
suprimentos de fundos e  retenção de tributos estaduais e federais;  

II -  coordenar as atividades de elaboração da Proposta Orçamentária da SEPLAN, no 
âmbito da Subsecretaria de Administração Geral;  

III -  elaborar e submeter à apreciação do titular da Subsecretaria de Administração 
Geral, os planos e projetos pertinentes à sua área de atuação de acordo com as 
diretrizes preestabelecidas pela Secretaria; 

IV -  sugerir alterações organizacionais, modificações de métodos e processos, a 
adoção de novas tecnologias e modelos de gestão para a redução de custos e/ou 
elevação da qualidade dos serviços; 

V -  atender as unidades da Secretaria no que diz respeito à sua área de atuação;  
VI -  instruir documentos e processos relativos à prestação de contas do Ordenador de 

Despesas;  
VII -  elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados das atividades da 

Coordenação; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 129. À Gerência Orçamentário, unidade orgânica de direção, diretamente 
subordinada à Coordenação de Orçamento e Finanças, compete: 
I -  executar, registrar, acompanhar e controlar as dotações orçamentárias e créditos 

adicionais; 
II -  elaborar a proposta orçamentária da Secretaria, em conjunto com as demais 

Unidades da SEPLAN; 
III -  elaborar demonstrativos, visando subsidiar da Proposta Orçamentária;  
IV -  acompanhar a execução orçamentária da Secretaria; 
V -  propor alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa; e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 130. Ao Núcleo de Programação Orçamentária, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinado à Gerência Orçamentário, compete:  
I -  elaborar demonstrativos de execução orçamentária; 
II -  efetuar a adequação orçamentária e registro no controle de reservas de despesa; 
III -  controlar a disponibilidade orçamentária; 
IV -  proceder ao remanejamento orçamentário; 
V -  cadastrar as ações para inclusão na Proposta Orçamentária; 
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VI -  efetuar o registro no de reservas de despesas;  
VII -  acompanhar a execução orçamentária das despesas da Secretaria; e 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 131. Ao Núcleo de Execução Orçamentária, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência Orçamentária, compete:  
I -  elaborar autorizações de empenho;  
II -  emitir nota de empenho; 
III -  efetuar a adequação orçamentária;   
IV -  emitir declaração de disponibilidade orçamentária da Secretaria; e 
V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 132. À Gerência de Liquidação da Despesa, unidade orgânica de direção, 
diretamente subordinada à Coordenação de Orçamento e Finanças, compete: 
I -  coordenar, orientar e controlar a execução da liquidação das despesas, dos 

encargos sociais e das retenções de tributos,  na forma da legislação vigente; 
II -  registar e proceder à baixa de saldo contábil dos contratos administrativos e 

corporativos;  
III -  acompanhar e controlar a movimentação financeira;  
IV -  executar, acompanhar e providenciar informações aos órgãos judiciais relativos a 

mandados de bloqueios e sequestros de valores de fornecedores; 
V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 133. Ao Núcleo de Monitoramento Financeiro, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinado à Gerência de Liquidação da Despesa, compete:  
I -  acompanhar os  limites financeiros programados para a Secretaria; 
II -  controlar a movimentação financeira;  
III -  executar o controle financeiro dos contratos administrativos e corporativos da 

secretaria;  
IV -  elaborar demonstrativos de execução financeira dos contratos administrativos e 

corporativos encargos sociais, convênios, suprimentos de fundos, e retenção de 
tributos; e  

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 134. Ao Núcleo de Gestão Financeira, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinado à Gerência de Liquidação da Despesa, compete:  
I -  analisar a documentação fiscal e relatórios circunstanciados elaborados por 

executores dos  contratos firmados pela Secretaria,  
II -  proceder à liquidação da despesa e efetuar a retenção dos encargos sociais e 

tributos, na forma da legislação vigente; 
III -  promover a conciliação das disponibilidades financeiras;  
IV -  solicitar e conferir as liberações parciais dos limites financeiros disponibilizados;  
V -  proceder ao registro contábil dos contratos administrativos e corporativos; 
VI -  proceder aos registros e baixas penalidades  aplicadas a fornecedores; e 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 135. À Gerência de Programação de Pagamento, unidade orgânica de direção, 
diretamente subordinada à Coordenação de Orçamento e Finanças, compete: 
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I -  coordenar, orientar e avaliar o pagamento da despesa, na forma da legislação 
vigente; 

II -  elaborar demonstrativos da execução dos pagamentos da Secretaria;  
III -  acompanhar a movimentação de pagamento da despesa; 
IV -  monitorar o cumprimento de prazos dos pagamentos com datas vincendas; 
V -  informar aos credores a situação dos pagamentos emitidos pela Secretaria, e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 136. Ao Núcleo de Pagamento, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinado à Gerência de Programação de Pagamento, compete:  
I -  emitir autorização de pagamento; 
II -  conferir e certificar a regularidade fiscal de fornecedores, na forma da legislação 

vigente; 
III -  solicitar alterações no Cadastro de Fornecedores; 
IV -  emitir previsão de pagamento;  
V -  elaborar demonstrativos de pagamento; e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 137. Ao Núcleo de Programação da Folha, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinado à Gerência de Programação de Pagamento, compete:  
I -  analisar, conferir e processar a execução da folha de pagamento e benefícios dos 

servidores da Secretaria; 
II -  instruir processos de pagamento relativos às indenizações e restituições judiciais; 
III -  executar, acompanhar e providenciar informações aos órgãos judiciais relativas  a 

mandados de bloqueios e sequestros de valores de servidores da Secretaria; 
IV -  instruir e executar o pagamento de despesa com servidores requisitados;  
V -  informar ao setorial de Recursos Humanos e órgãos requisitantes a situação dos 

pagamentos de servidores requisitados; 
VI -  elaborar demonstrativos de execução de despesas de pessoal e benefícios; 
VII -  elaborar demonstrativos para subsidiar a Proposta Orçamentária,  
VIII -  regularizar e acompanhar os ressarcimentos de infrações e penalidades atribuídas 

a servidores; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 138. À Gerência de Análise e Acompanhamento Contábil, unidade orgânica de 
direção, diretamente subordinada à Coordenação de Orçamento e Finanças, compete: 
I -  coordenar e controlar a conciliação das contas contábeis de natureza financeira e 

patrimonial da Secretaria;  
II -  acompanhar e solicitar ajustes das contas de apuração de  responsabilidades 

servidores e gestores de bens,  valores e dinheiros públicos;  
III -  fornecer subsídios à Prestação de Contas Anual do Ordenador de Despesas, no 

âmbito da Coordenação,  e 
IV -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 139. Ao Núcleo de Conciliação Contábil, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinado à Gerência de Análise e Acompanhamento Contábil, compete:  
I -  analisar e proceder à conciliação das contas contábeis de natureza financeira; 
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II -  contabilizar atos e fatos administrativos de natureza patrimonial relativo a bens 
móveis e imóveis; 

III -  proceder à conciliação contábil de almoxarifado; 
IV -  acompanhar e proceder à conciliação financeira de convênios;  
V -  elaborar demonstrativos da situação das contas de responsabilidades;  
VI -  contabilizar as despesas de adiantamento e devolução de férias;  
VII -  contabilizar despesas de adiantamento de Gratificação Natalina; 
VIII -  elaborar declarações das retenções de encargos sociais e tributos retidos de 

fornecedores; 
IX -  proceder à elaboração de informações para Declaração de Imposto Retido na 

Fonte – DIRF, de fornecedores,  
X -  acompanhar a situação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Secretaria; 
XI -  acompanhar a situação da regularidade fiscal da Secretaria; e 
XII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 140. À Coordenação de Compras e Suprimentos, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada a Subsecretaria de Administração Geral, compete: 
I -  coordenar, controlar e conduzir os processos e procedimentos de compra de bens 

consumíveis e permanentes, prestação de serviços e gestão da cadeia de 
suprimentos, no âmbito da Secretaria; 

II -  formular e propor normas e diretrizes relativas aos processos e procedimentos de 
planejamento de compras, cadeia de suprimentos e controle de qualidade; 

III -  avaliar rotinas, procedimentos, formulários e documentos, exigências legais e 
regulamentares para racionalizar e aperfeiçoar os processos de contratação no 
âmbito da Secretaria; 

IV -  acompanhar e avaliar o consumo de insumos pela Secretaria e propor medidas de 
otimização da despesa; 

V -  orientar as áreas requisitantes da Secretaria sobre normas e trâmites das 
contratações e decisões e orientações normativas emanadas da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

VI -  propor a Subsecretaria de Administração Geral a formação de registro de preços 
de bens e serviços da Secretaria; 

VII -  aprovar e remeter os processos de contratação à formalização do contrato depois 
de concluído o procedimento licitatório; 

VIII -  avaliar os Projetos Básicos e Termos de Referência das contratações de bens e 
serviços da Secretaria;   

IX -  elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados das atividades da 
Coordenação; e 

X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 141. À Gerencia de Programação e Aperfeiçoamento de Projetos, unidade orgânica 
de direção, diretamente subordinada à Coordenação de Compras e Suprimentos, 
compete: 
I -  planejar e controlar a programação e padronização de compras, cadeia de 

suprimentos e prestação de serviços, no âmbito da Secretaria; 
II -  orientar as áreas requisitantes quanto à padronização das solicitações de 

suprimento; 
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III -  analisar a elaboração dos Projetos Básicos e dos Termos de Referência dos bens 
e serviços da Secretaria; 

IV -  controlar e gerir a participação da Secretaria nos Planos de Suprimentos-PLS e 
Intenções de Registros de Preços-IRP; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 142. Ao Núcleo de Projetos e Análise de Mercado, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Programação e Aperfeiçoamento de Projetos, 
compete: 
I -  elaborar os Termos de Referência dos bens de uso comum da Secretaria; 
II -  instruir as solicitações de suprimentos das contratações de bens de uso comum 

da Secretaria; 
III -  registrar a participação da Secretaria nos Planos de Suprimentos-PLS e Intenções 

de Registros de Preços-IRP; 
IV -  solicitar ao órgão central de licitações registro de bens e serviços no sistema e-

Compras; 
V -  manter banco de preços atualizado dos bens consumíveis de uso comum da 

Secretaria; 
VI -  manter registro atualizado dos fornecedores de bens consumíveis de uso comum 

da Secretaria; e 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 143. À Gerência de Compras, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada 
à Coordenação de Compras e Suprimentos, compete: 
I -  controlar as atividades inerentes aos processos e procedimentos de contratação 

de bens e serviços no âmbito da Secretaria; 
II -  gerir as atividades de elaboração e tramitação das peças processuais e minutas 

de atos relativos à contratação de bens e serviços; 
III -  orientar as unidades requisitantes quanto aos requisitos técnicos e legais e 

critérios de aferição de qualidade das contratações de bens e serviços; 
IV -  analisar as compras de bens e serviços a serem realizadas por dispensa ou 

inexigibilidade de processo licitatório; 
V -  analisar os processos de contratação para formalização do contrato depois de 

concluído o procedimento licitatório; 
VI -  elaborar e controlar as informações referentes ao processamento das compras; e 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 144. Ao Núcleo de Padronização e Instrução, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Compras, compete: 
I -  instruir os procedimentos de contratação de bens consumíveis e permanentes e 

prestação de serviços no âmbito da Secretaria, incluindo os relativos à dispensa e 
inexigibilidade de licitação e adesões de registro de preços; 

II -  manter atualizado o registro do andamento dos processos em fase de licitação; 
III -  instruir os processos para formalização do contrato depois de concluído o 

procedimento licitatório; 
IV -  preparar os pedidos de ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade; 
V -  elaborar a publicação de atos na imprensa oficial;  
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VI -  emitir no sistema e-Compras Pedido de Execução de Serviços-PES, Pedido de 
Aquisição de Material-PAM e Solicitação de Compras-SC; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Art. 145. Ao Núcleo de Acompanhamento da Execução, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Compras, compete: 
I -  manter atualizado o registro do andamento dos processos em fase de execução; 
II -  instruir os procedimentos de formalização da contratação de bens de uso comum 

da Secretaria, cuja entrega seja imediata e não haja obrigações futuras;  
III -  exigir e conferir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes 

adjudicadas e a existência de impedimentos de contratar com a Administração 
Pública; 

IV -  propor a aplicação de sanção administrativa aos fornecedores, referente à não 
observância das cláusulas contratuais; 

V -  atuar como fiscal administrativo da execução dos contratos de bens consumíveis 
de uso comum, destinados ao abastecimento dos estoques internos; 

VI -  preparar atestados de capacitação técnica dos fornecedores, a partir de 
informações contidas no cadastro dos fornecedores e prestadas pelas áreas 
envolvidas; e 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 146. À Gerência de Suprimentos, unidade orgânica de direção, diretamente 
subordinada à Coordenação de Compras e Suprimentos, compete: 
I -  planejar, promover e controlar a execução das atividades relacionadas ao 

recebimento, conferência, estocagem e distribuição dos bens consumíveis de uso 
comum da Secretaria; 

II -  propor a reposição do estoque de acordo com a programação e recursos 
existentes;  

III -  estabelecer programação para distribuição dos materiais estocados; 
IV -  gerir e divulgar o Catálogo de Material; 
V -  gerir o cadastro, a atribuição de perfil e nível de acesso aos usuários do sistema 

de gestão de materiais, no âmbito da Secretaria; 
VI -  elaborar Relatório Mensal de Almoxarifado - RMA contemplando entradas e 

saídas de materiais; e 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 147. Ao Núcleo de Conferência e Incorporação de Material, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinado à Gerência de Suprimentos, compete: 
I -  conferir e incorporar bens consumíveis e permanentes; 
II -  avaliar a qualidade, quantidade e garantias de fabricação dos bens adquiridos; 
III -  verificar, no ato do recebimento, as ocorrências de possíveis descumprimentos de 

cláusulas contratuais; 
IV -  realizar e emitir o registro de entrada de material por meio do sistema de gestão 

de materiais; 
V -  solicitar a catalogação de materiais no sistema; 
VI -  zelar pelo armazenamento, organização, segurança e preservação do estoque de 

bens consumíveis; 
VII -  elaborar o Catálogo de Materiais; e 
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VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 148. Ao Núcleo de Distribuição, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinado à Gerência de Suprimento, compete: 
I -  proceder à distribuição aos requisitantes dos bens consumíveis; 
II -  elaborar e controlar cronograma de recebimento e atendimento de requisições e 

de distribuição dos bens de consumo, no âmbito da Secretaria; 
III -  acompanhar periodicamente o nível de estoque de materiais e elaborar relação de 

material para reposição; 
IV -  manter atualizada toda documentação relativa à distribuição dos materiais. 
V -  propor a baixa dos materiais em desuso, vencidos ou obsoletos; e 
VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
Art. 149. À Coordenação de Administração de Contratos, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada a Subsecretaria de Administração Geral, compete: 
I -  coordenar, controlar, aferir e aprovar as atividades relacionadas à regularidade e a 

tempestividade dos procedimentos de formalização, elaboração e instrução 
processual de contratos e outros instrumentos congêneres, no âmbito da 
Secretaria;  

II -  coordenar, controlar, aferir e aprovar as atividades relacionadas à analise e 
avaliação econômico-financeira dos contratos, no âmbito da Secretaria, em 
conformidade com os princípios da eficiência e economicidade; 

III -  coordenar, analisar e propor as atividades de padronização, racionalização de 
rotinas, definição de processos de trabalho, procedimentos,  indicadores de 
desempenho, objetivos, metas e formulários, bem como elaboração de normas 
relacionadas à formalização, gestão de contratos e outros instrumentos 
congêneres, no âmbito da Secretaria; 

IV -  coordenar, controlar e aferir os trabalhos de apuração e aplicação de  sanção 
administrativa dos contratos e de outros instrumentos congêneres, garantindo o 
devido processo legal;  

V -  coordenar, controlar e aferir prazo e vigência do contratos e de prestação de  
garantias contratuais; 

VI -  coordenar e controlar os atos de designação dos executores/fiscais de contratos e 
demais atos oficiais, para posterior publicação;  

VII -  propor modificação no Sistema de Gerenciamento de Contratos e Convênios – 
SISCON e no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, e 
supervisionar as informações lançadas nos sistemas; 

VIII -  prestar orientação às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, 
esclarecendo as exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento 
dos trabalhos na área de contratos com exceção dos executores locais; 

IX -  disponibilizar e encaminhar ao órgão central do Sistema Jurídico do Distrito 
Federal, a assessoria técnico-legislativo da Secretaria e aos órgãos de controle 
interno e externo, os elementos necessários ao cumprimento de suas 
competências; 

X -  fiscalizar a observância e aplicação das normas legais, das manifestações da 
assessoria técnico-legislativo da Secretaria, dos pareceres da Procuradoria-Geral 
do Distrito Federal e, das decisões dos órgãos de controle interno e externo, 
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representando à chefia imediata sempre que tiver conhecimento de sua 
inobservância ou inexata aplicação; 

XI -  elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados das atividades da 
Coordenação; 

XII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
 
Art. 150. À Gerência de Elaboração de Contratos, unidade orgânica de direção, 
diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Contratos, compete: 
I -  supervisionar e administrar o desenvolvimento das atividades de instrução 

processual, destinadas a reunir documentação necessária a contratações; 
II -  diligenciar para correção de falhas ou complementação de instrução; 
III -  analisar informações captadas e emitir nota técnica relativa ao cumprimento dos 

requisitos legais de habilitação, demais requisitos legais preparatórios da 
contratação e elaboração dos atos de celebração;  

IV -  rejeitar pesquisa de preços, em caso de inconsistência ou dúvida fundada na 
inadequação metodológica; 

V -  levar ao conhecimento da Coordenação eventuais irregularidades processuais, 
especialmente nos casos de rescisão; 

VI -  aelar pelo fiel cumprimento das normas legais, dos pareceres da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, das manifestações de competência da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, e, das decisões dos órgãos de controle interno e 
externo; 

VII -  elaborar relatórios técnicos de acompanhamento e de resultados das atividades 
da Gerência; 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação;  
IX -  elaboração de modelos e minutas contratuais para a correta instrução de 

processos de contratação; 
X -  elaboração de documentos necessários, além dos descritos no inciso anterior, 

como despachos, para adequada instrução de processos contratuais; 
XI -  solicitar informações, complementação de documentos, complementação de 

diligências e qualquer outra providência necessária para processo de contratação, 
desde que devidamente justificado.  
   

Art. 151. Ao Núcleo de Acompanhamento da Execução Contratual, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinado à Gerência de Elaboração de Contratos, compete: 
I -  lavrar, elaborar e registrar, conforme as normas legais, os contratos, os aditivos e 

reratificações e demais atos pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na área 
de contratos; 

II -  realizar a conferência de todos os atos de autuação dos processo e zelar pela boa 
ordem e guarda dos processos e documentos; 

III -  receber, conferir e auxiliar na instrução para desenvolvimento das atividades na 
área de contratos, verificando os pressupostos e documentos necessários;  

IV -  solicitar, receber e conferir a documentação para regular contratação; 
V -  Zelar pela instrução processual, rejeitando pesquisa de preço caso verifique 

inconsistência;  
VI -  auxiliar na correta instrução processual, adotando providências necessárias, 

específicas, quando demandada; 
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VII -  Zelar pelo fiel cumprimento das normas legais, dos pareceres da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, das manifestações da competência da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, e, das decisões dos órgãos de controle interno e 
externo; 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
 
Art. 152. À Gerência de Reajuste e Repactuação Contratual, unidade orgânica de 
direção, diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Contratos, 
compete: 
I -  analisar os pedidos e emitir nota técnica relativa a planilha demonstrativa de 

custos e formação de preços, quando das contratações, prorrogações de vigência 
e das alterações dos contratos, quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, e 
outros instrumentos congêneres, inclusive quanto a confiabilidade das fontes e a 
fidedignidade das informações apresentadas; 

II -  analisar e instruir os pedidos de reajuste, de repactuação e de acréscimos e de 
supressões voltados ao reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos; 

III -  propor as medidas corretivas adequadas de reajuste, acréscimos e supressões, 
repactuações e reequilíbrios; 

IV -  propor negociações de preços junto às empresas contratadas; 
V -  orientar às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, esclarecendo as 

exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na 
área de contratos, com exceção dos executores locais; 

VI -  fiscalizar o fiel cumprimento das normas legais, das manifestações da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, dos pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal e, das decisões dos órgãos de controle interno e externo; 

VII -  elaborar relatórios técnicos de acompanhamento e de resultados das atividades 
da Gerência; 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 153. Ao Núcleo de Cálculo e Acompanhamento Econômico, unidade orgânica de 
execução, diretamente subordinado à Gerência de Análise Econômico-Financeira e de 
Penalidades, compete: 
I -  elaborar planilha analítica demonstrativa de custos e formação de preços para 

subsidiar a aferição de vantajosidade econômica, quando das contratações, 
prorrogações de vigência, alterações dos contratos e outros instrumentos 
congêneres; 

II -  propor cenários para as alterações dos contratos e outros instrumentos 
congêneres para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 

III -  elaborar cálculo de acréscimo e supressão, respeitando os limites da Lei nº 
8.666/93; 

IV -  elaborar nota técnica com cálculo de reajuste baseado em índice estipulado em 
edital; 

V -  prestar apoio necessário às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, 
esclarecendo as exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento 
dos trabalhos na área de contratos; 
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VI -  zelar pelo fiel cumprimento das normas legais, das manifestações da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, dos pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal e, das decisões dos órgãos de controle interno e externo; 

VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

Art. 154. À Gerência de Controle Contratual, unidade orgânica de direção, diretamente 
subordinada à Coordenação de Administração de Contratos, compete: 
I -  controlar os prazos, a vigência dos contratos e outros instrumentos congêneres, a 

prestação de garantia contratual e o prazo das publicações oficiais; 
II -  gerir a unificação da jurisprudência administrativa e a consolidação da legislação 

pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na área de contratos; 
III -  orientar às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, esclarecendo as 

exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na 
área de contratos, com exceção dos executores locais; 

IV -  observar o fiel cumprimento das normas legais, das manifestações da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, dos pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal e, das decisões dos órgãos de controle interno e externo; 

V -  elaborar relatórios técnicos de acompanhamento e de resultados das atividades 
da Gerência; 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
VII -  controlar a entrada e a saída de documentos e processos.  
VIII -  gerir e manter atualizado o Sistema de Acompanhamento de Contratos e eventual 

sistema substituto utilizado para os mesmos fins; 
IX -  controlar alterações contratuais, de forma a manter atualizado o valor contratual, 

bem como encerramentos e rescisões contratuais, em planilhas; 
X -  gerir e monitorar o Sistema de Gerenciamento de Contratos e Convênios – 

SISCON e o Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO com todas as 
informações pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na área de contratos; 

XI -  controlar alterações contratuais de forma a manter atualizado o valor contratual, 
bem como encerramentos e rescisões contratuais; 

XII -  manter atualizados os dados pertinentes a todos os atos decorrentes da 
formalização, prorrogação, retificação e rescisões contratuais; 

XIII -  monitorar os dados relativos relativos aos controles efetuados nos contratos 
celebrados pela SEPLAN. 

XIV -  controlar e verificar as nomeações de executores para acompanhamento e 
fiscalização de contratos firmados pela secretaria;  

XV -  elaborar e propor atividades de padronização, racionalização de rotinas, definição 
de processos de trabalho, procedimentos, indicadores de desempenho, objetivos, 
metas e formulários na área de contratos, além de acompanhar e avaliar a 
aplicabilidade das mesmas quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, 
economicidade, qualidade e efetividade; 

XVI -  propor a elaboração e revisão de atos normativos e regulamentares; 
XVII -  sugerir melhoria no Sistema de Gerenciamento de Contratos e Convênios – 

SISCON e no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO; 
XVIII -  supervisionar as informações lançadas no Sistema de Gerenciamento de 

Contratos e Convênios – SISCON e no Sistema Integrado de Gestão 
Governamental – SIGGO acerca da situação dos contratos; 
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XIX -  analisar os documentos de designação dos executores/fiscais de contratos, e 
prepara os atos de publicação;  

XX -  orientar às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, esclarecendo as 
exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na 
área de contratos com exceção dos executores locais; 

 
Art. 155. Ao Núcleo de Agrupamento de Dados, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinado à Gerência de Controle de Contratos, compete: 
I -  alimentar e manter atualizado o Sistema de Gerenciamento de Contratos e 

Convênios – SISCON e o Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO 
com todas as informações pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na área 
de contratos; 

II -  organizar, catalogar e manter o controle sobre os processos e arquivos, inclusive 
quanto aos registros nos sistemas informatizados; 

III -  solicitar e publicar as nomeações de executores/fiscais para acompanhamento e 
fiscalização de contratos firmados pela Secretaria; 

IV -  publicar e controlar as nomeações de executores locais indicados por órgãos e 
entidades do governo do Distrito Federal, no âmbito da gestão e acompanhamento 
de contratos corporativos do governo; 

V -  verificar e manter atualizado os atos de designação de executores/fiscais; 
VI -  prestar apoio necessário às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, 

esclarecendo as exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento 
dos trabalhos na área de contratos, com exceção dos executores locais; 

VII -  fiscalizar o fiel cumprimento das normas legais, das manifestações da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, dos pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal e, das decisões dos órgãos de controle interno e externo; 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
 

 
Art. 156. À Gerência de Avaliação de Contratos, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Contratos, compete:  
I -  Tomar conhecimento, ainda que de ofício, de indício de irregularidade, ou 

inexecução, e, se for o caso, realizar apuração prévia em relação aos contratos 
administrativos, no âmbito da Coordenação de Administração de Contratos; 

II -  Instruir processos administrativos, em que haja qualquer indício de irregularidade, 
ou inexecução, na prestação do serviço, especificamente quanto aos contratos 
administrativos no âmbito da Coordenação de Administração de Contratos; 

III -  Orientar, quando demandado, executores e fiscais de contratos, quanto às 
providências disciplinares possíveis de adoção, em relação aos contratados, 
especificamente em quanto à contratos relacionados à Coordenação de 
Administração de Contratos; 

IV -  Responder consultas quanto a verificação de indicio de irregularidade ou 
inexecução, em contratos administrativos; 

V -  Realizar diligências, quando necessário, para confirmar idoneidade de 
informações recebidas quanto aos contratos administrativos, no âmbito da 
Coordenação de Administração de Contratos; 
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VI -  orientar às unidades da Secretaria e aos executores/fiscais, esclarecendo as 
exigências e formalidades legais pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos na 
área de contratos, com exceção dos executores locais; 

VII -  fiscalizar o fiel cumprimento das normas legais, das manifestações da assessoria 
técnico-legislativo da Secretaria, dos pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal e, das decisões dos órgãos de controle interno e externo; 

VIII -  elaborar relatórios técnicos de acompanhamento e de resultados das atividades 
da Gerência; 

IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
X -  analisar e emitir nota técnica relativa ao cálculo, quando da aplicação de sanções 

administrativas dos contratos e de outros instrumentos congêneres; 
XI -  elaborar planilha de cálculo quando da aplicação de sanções administrativas dos 

contratos e de outros instrumentos congêneres; 
XII -  controlar os prazos de aplicação de sanção administrativa; 
XIII -  monitorar e apreciar o resultado da execução dos contratos, como forma de 

realimentar o processo; 
XIV -  Caso demandado pela Subsecretaria de Administração geral, mediante envio de 

notas, a Gerência analisará a regularidade formal, consistente, na verificação da 
presença dos seguintes documentos: 
a) Validade das certidões e, se for o caso, indicação de data de vencimento; 
b) competência das guias de recolhimento; 
c) presença do documento “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do 
FGTS); 
d) folha de pagamento dos empregados das empresas, no caso de terceirização 
de mão de obra; 
e) resumo da folha de pagamento; 
f) protocolo de conectividade; 
g) relação de funcionários. 

 
Art. 157. À Coordenação de Gestão de Pessoas, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Administração Geral, compete: 
I -  coordenar a execução das atividades relativas ao desenvolvimento de pessoas, 

cadastro, classificação, registro funcional, lotação, movimentação de pessoas, 
atualização e correção de dados lançados no sistema de gestão de pessoas; 

II -  coordenar a execução das atividades relativas direitos e deveres dos servidores 
ativos, abertura de  processos disciplinares e, de concessão, manutenção e 
revisão de aposentadorias e beneficiários de pensão; 

III -  aprovar a participação de servidores em cursos de especialização e pós-
graduação para formação de gestores, desenvolvimento de lideranças e nos 
projetos de capacitação técnica; 

IV -  designar, o interlocutor da Instituição que atuará como Agente de Gestão de 
Pessoas junto à  Escola de Governo,  na implementação dos programas e projetos 
de capacitação e desenvolvimento; 

V -  sugerir alterações organizacionais, racionalização de métodos e processos, 
adoção de novas tecnologias, elaborar e propor normas complementares e de 
modernização para o setor; 

VI -  planejar estratégias corporativas para educação continuada dos servidores e criar 
processos visando identificar, diferenciar e manter talentos internos da Secretaria; 
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VII -  articular-se com outras entidades públicas ou privadas projetos e ações relativos a 
gestão de pessoas e melhoria da gestão pública; 

VIII -  coordenar o cumprimento de decisões e diligências determinadas pelos órgãos de 
controle interno e externo, relativos à sua área de atuação;  

IX -  elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados das atividades da 
Coordenação; e 

X -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art 158. À Gerência de Pessoal Ativo, unidade orgânica de direção diretamente 
subordinada à Coordenação de Gestão de Pessoas, compete: 
I -  gerenciar as atividades inerentes à gestão de pessoas em relação aos servidores 

ativos no âmbito da Secretaria; 
II -  gerenciar a formação/criação e atualização da base de dados cadastrais, validada 

pelos servidores, com informações sobre a vida funcional-financeira do servidor; 
III -  analisar e  prever   as necessidades de provimento de cargos; 
IV -  coordenar o processo de avaliação de desempenho e avaliação do estágio 

probatório dos servidores da Secretaria; 
V -  acompanhar a programação orçamentária/financeira, a execução das despesas 

relacionadas aos processos de gestão de pessoas e a elaboração da folha de 
pagamento relativa a servidores ativos no âmbito da Secretaria; 

VI -  manter o controle dos cargos em comissão ocupados e vagos; 
VII -  promover a publicação de atos relativos a servidores ativos no Diário Oficial do 

Distrito Federal; 
VIII -  organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e doutrina, 

relativas à gestão de pessoas; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 159. Ao Núcleo de Registros Funcionais, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Pessoal Ativo, compete: 
I -  executar atividades de registro e atualização de lançamentos de dados no sistema 

informatizado, controle, classificação e declaração de informações funcionais dos 
servidores ativos; 

II -  adotar as providências administrativas necessárias à lotação de cargos 
decorrentes de provimento, nomeação, readaptação, reversão, aproveitamento, 
reintegração, recondução e à regularização da situação funcional dos servidores; 

III -  elaborar os expedientes necessários à posse em cargo público, inclusive lavratura 
do respectivo termo; 

IV -  manter o controle da requisição, cessão, redistribuição e transferência de lotação 
interna dos servidores da Secretaria; 

V -  efetuar registro de dependentes de servidores de cargo efetivo e  em comissão 
para fins de imposto de renda, reconhecimento de direitos e concessão de 
benefícios; 

VI -  instruir procedimentos relativos à progressão funcional e promoção de servidores, 
elaborar os respectivos atos, acompanhar as publicações, efetuar os registros no 
sistema informatizado e informar as alterações realizadas ao Núcleo de Registros 
Financeiros; 

VII -  receber, conferir e zelar pela guarda das declarações de bens e rendas 
apresentadas pelos servidores  efetivos e comissionados; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MODERNIZAÇÃO  

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 
Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização  

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, Brasília/DF – CEP: 70.075-900 
Fone: (61) 3966-6342  

 79 

VIII -  efetuar os procedimentos relacionados à homologação do estágio probatório e 
estabilidade dos servidores; 

IX -  organizar, controlar e manter atualizadas as pastas de assentamentos funcionais 
dos servidores efetivos e comissionados; 

X -  efetuar os lançamentos, instruir, registrar e controlar a concessão e exclusão de 
benefícios, férias e de remarcações, de abono anual e concessões de direitos ou 
vantagens; 

XI -  adotar os procedimentos legais e administrativos para averbação de tempo de 
serviço e/ou contribuição; 

XII -  elaborar  certidão e declaração de tempo de serviço de servidores ativos; 
XIII -  controlar a frequência de servidores cedidos e requisitados e encaminhar aos 

órgãos cedentes informações de seus servidores; 
XIV -  analisar e proceder a correlação de cargos ou funções em comissão para efeito de 

incorporação de quintos ou décimos, na forma da lei; 
XV -  orientar os servidores quanto aos seus direitos e ao cumprimento de deveres 

funcionais, e a concessão de benefícios; 
XVI -  controlar as informações relativas ao cumprimento das obrigações eleitorais dos 

servidores; 
XVII -  encaminhar os servidores comissionados sem vínculo ao INSS, quando 

determinado pela perícia médica;  
XVIII -  orientar os servidores  vinculados ao   Regime Geral de Previdência Social - 

RGPS,   em licenças homologadas pela perícia médica, e adotar as medidas 
administrativas para  encaminhamento à Agencia do INSS, para os procedimentos 
complementares. 

XIX -  instruir os processos relativos ao pagamento de pecúnia de licença- prêmio; 
XX -  confeccionar identidade funcional dos servidores ativos; 
XXI -  atender às demandas recebidas relativas à Lei de Acesso à Informação; e 
XXII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 160. Ao Núcleo de Registros Financeiros, unidade orgânica de execução 
diretamente subordinada à Gerência de Pessoal Ativo, compete: 
I -  elaborar, conferir e manter atualizada a folha de pagamento de servidores ativos; 
II -  atualizar os registros financeiros relativos a pagamentos de servidores ativos e 

pensionistas judiciais, procedendo aos descontos autorizados; 
III -  fornecer declaração anual de rendimentos pagos a servidores ativos e 

pensionistas judiciais para fins de imposto de renda  
IV -  elaborar e encaminhar resumo da folha de pagamento de servidores ativos à 

unidade competente; 
V -  acompanhar o registro de dependentes de servidores ativos e comissionados para 

fins de imposto de renda; reconhecimento de direitos e concessão de benefícios; 
VI -  emitir declarações e comprovantes de rendimentos e de reajustes remuneratórios 

solicitados por servidores ativos; 
VII -  elaborar impacto financeiro para pagamento de folha suplementar, diferenças 

salariais oriundas de acréscimo de carga horária, decisões judiciais, pareceres, 
tomadas de contas especiais, processos administrativos e outros mecanismos 
geradores de despesas; 

VIII -  registrar e controlar as substituições, designações e as dispensas de servidores 
com cargo em comissão; 
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IX -  informar aos servidores ativos sobre os descontos em sua folha de pagamento; 
X -  registrar e controlar as opções de carga horária dos servidores, controle de frequência 

e efetuar os lançamentos referentes a concessão e a exclusão de benefícios como: 
vales-transporte, auxilio alimentação, auxílio-creche, auxílio-natalidade, auxílio-
reclusão, concessão de ajuda de custo, adicionais de insalubridade, periculosidade e 
atividades penosas, designação de beneficiários de servidores ativos para fins de 
pensão e consignatários e, outros; 

XI -  instruir processo e efetuar o lançamento relativo ao abono de permanência; 
XII -  registrar e controlar a concessão de diárias;  
XIII -  registrar e controlar os ressarcimentos decorrentes de cessão/requisição de 

servidores; 
XIV -  registrar e controlar os parcelamentos de débitos oriundos de adiantamento de 

férias, reposições ao erário, multas e pagamentos indevidos; 
XV -  informar aos órgãos de controle, a relação de ordenadores de despesas; 
XVI -  elaborar e encaminhar à Previdência Social a Guia de Informações - GFIP; 
XVII -  instruir os processos decorrentes de vacância do cargo público e, efetuar o cálculo 

de acerto de contas referente à: exoneração, demissão, destituição de cargo em 
comissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, perda 
do cargo nos casos previstos na Constituição; 

XVIII -  confeccionar Certidão de Tempo de Contribuição; 
XIX -  elaborar ato e efetuar o lançamento do credito relativo ao pagamento de pecúnia 

de licença- prêmio; e 
XX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 161. À Gerência de Aposentadorias e Pensões, unidade orgânica de direção 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de Pessoas, compete: 
I -  controlar as atividades relativas à instrução e à análise de processos de 

concessão de direitos, vantagens pessoais, benefícios, cadastro e pagamento em 
favor de aposentados e beneficiários de pensão; 

II -  acompanhar e controlar a inclusão, alteração ou exclusão, na folha de pagamento, 
das consignações e descontos em geral dos servidores aposentados e dos 
beneficiários de pensão;  

III -  acompanhar o registro das alterações cadastrais solicitadas pelos aposentados e 
pensionistas, e encaminhar documentos de interesse destes, quando for o caso; 

IV -  manter arquivo de processos referentes à concessão e revisão de aposentadorias 
e pensões; 

V -  controlar prazos para cumprimento das notas técnicas e diligências expedidas 
pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pela Controladoria-Geral nos 
processos de aposentadorias e pensões e revisões; 

VI -  acompanhar no sistema SIRAC os atos eletrônicos de aposentadorias, pensões e 
revisões; 

VII -  organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e doutrina, 
relativas à aposentadorias e pensões; e 

VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 162. Ao Núcleo de Registros Financeiros, unidade orgânica de execução 
diretamente subordinada à Gerência de Aposentadorias e Pensões, compete: 
I -  calcular proventos e pensões; 
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II -  efetuar a inclusão ou exclusão da folha de pagamento de servidores aposentados 
e pensionistas, e beneficiários de pensão alimentícia; 

III -  incluir, alterar ou excluir da folha de pagamento as consignações e descontos em 
geral, dos servidores aposentados e pensionistas, efetuar os registros e controles; 

IV -  registrar e executar as atividades referentes às fichas de registros financeiros dos 
aposentados e pensionistas; 

V -  elaborar abono provisório, título de pensão em processos de aposentados e 
beneficiários de pensão; 

VI -  efetuar o cálculo para o pagamento do auxílio funeral; 
VII -  elaborar cálculo de pagamentos relativos a folha de pagamento suplementar e de 

exercícios findos; 
VIII -  instruir e analisar processos de acerto de contas e de reversão de crédito; 
IX -  cumprir as determinações de notas técnicas, despachos singulares e diligências 

expedidas pela Controladoria-Geral e pelo Tribunal de Contas, nos processos de 
aposentadorias e pensões; 

X -  registrar e incluir no sistema SIRAC os atos eletrônicos dos processos de 
aposentadorias, pensões e revisões; e 

XI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 163. Ao Núcleo de Cadastro, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Aposentadorias e Pensões, compete: 
I -  manter atualizado o cadastro dos servidores aposentados e dos beneficiários de 

pensão; 
II -  registrar as alterações cadastrais solicitadas pelos aposentados e pensionistas, e 

encaminhar documentos de interesse destes, quando for o caso; 
III -  manter atualizados os dados das fichas de registros funcionais referentes à 

concessão e revisão de aposentadorias e pensões; 
IV -  analisar, instruir processos e elaborar atos de concessão e revisão de 

aposentadorias e pensões, auxílio-funeral e reversão de créditos; 
V -  expedir classificação funcional e emitir declarações diversas aos aposentados e 

pensionistas; 
VI -  registrar as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal; 
VII -  receber e encaminhar documentos para autuação de processos de auxílio funeral, 

pensões e revisões; 
VIII -  acompanhar a atualização cadastral das pensões temporárias e o 

recadastramento dos aposentados e pensionistas, quando houver; 
IX -  incluir e acompanhar os atos eletrônicos no sistema SIRAC dos processos de 

aposentadorias e pensões;  
X -  emitir identidade funcional dos servidores aposentados; e 
XI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 164. À Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, unidade orgânica de direção 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de Pessoas, compete: 
I -  levantar necessidades, realizar estudos e pesquisas, propor as metas e 

programas anuais relativos a desenvolvimento e capacitação de servidores da 
Secretaria.  

II -  realizar estudos e pesquisas para compatibilização do plano de capacitação e 
desenvolvimento de Pessoas-PCDP,  com as ações  da Secretaria; 
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III -  mapear as competências organizacionais e por funções e manter atualizada as 
informações sobre as competências da força de trabalho da Secretaria; 

IV -  gerir a alocação e movimentação dos servidores dentro da Secretaria levando em 
conta suas competências; 

V -  propor programas de benefícios e premiação a serem concedidos aos servidores 
em função do alcance de metas e resultados, e gerenciá-los, quando implantados; 

VI -  subsidiar a elaboração do Planejamento Estratégico da Secretaria em relação às 
necessidades de ações de desenvolvimento e capacitação de seus servidores; 

VII -  sugerir metodologias de avaliação de desempenho funcional, avaliação por 
competências para a promoção e progressão funcional e identificar pontos críticos, 
oportunidades de melhorias e correções necessárias na área de capacitação; 

VIII -  acompanhar e monitorar ações relacionadas à saúde e qualidade de vida no 
trabalho, medicina preventiva, segurança no trabalho, educação ambiental, 
responsabilidade social e à democratização das relações de trabalho e maior 
integração entre servidores; 

IX -  verificar causas de absenteísmo, situações de vulnerabilidade social e familiar e 
encaminhar servidores para atendimento especializado, conforme a identificação 
de necessidades; 

X -  acompanhar o desempenho funcional de servidores em atendimento médico e/ou 
psicológico e em casos de readaptação funcional, reversão de aposentadoria,  
aproveitamento, reintegração, recondução;  

XI -  organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e doutrina, 
relativas ao desenvolvimento de pessoas; e 

XII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 165. Núcleo de Capacitação, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, compete: 
I -  propor o aperfeiçoamento do processo de capacitação e desenvolvimento dos 

servidores nos mais diversos cargos e funções, no âmbito da Instituição. 
II -  fornecer subsídios para que o servidor defina as próprias ações de 

desenvolvimento, e construa um plano de desenvolvimento individual alinhado aos 
objetivos institucionais; 

III -  autuar, instruir e acompanhar os processos relativos à liberação de servidores 
para participar de cursos e eventos de capacitação, especialização,  mestrado, 
doutorado, e outros afastamentos para estudo ou similares; 

IV -  autuar e instruir processos de concessão de gratificação de titulação, adicional de 
qualificação e redução de carga horária para servidor atleta; 

V -  promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 
capacitação; 

VI -  identificar e encaminhar servidores para capacitação ou aperfeiçoamento 
profissional; 

VII -  executar e acompanhar os programas de escolarização de servidores 
VIII -  atuar como interlocutor de capacitação junto a Escola de Governo; e 
IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 166. À Coordenação de Administração de Próprios, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria Administração Geral, compete: 
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I -  dirigir, coordenar e controlar as atividades de administração do Edifício Anexo do 
Palácio do Buriti e documentação e reprografia da Secretária de Estado de 
Planejamento e Orçamento; 

II -  avaliar, normatizar, acompanhar e controlar as controlar as atividades de 
documentação e reprografia no âmbito da Secretaria, arquitetura, engenharia, 
serviços gerais e administração do Anexo do Palácio do Buriti; 

III -  elaborar projetos básicos das áreas de competência da Diretoria para manutenção 
e modernização do Edifício Anexo ao Palácio do Buriti; 

IV -  autorizar obras, reformas e distribuição dos espaços físicos do edifício Anexo do 
Palácio do Buriti; 

V -  autorizar a utilização temporária de espaços comuns no Edifício Anexo do Palácio 
do Buriti; 

VI -  autorizar a utilização e a manutenção dos elevadores, da cobertura, da garagem, 
dos serviços de limpeza, da manutenção, da segurança, da brigada de incêndio e 
das áreas restritas e comuns; 

VII -  declarar situações de risco que comprometam a segurança dos demais usuários 
da Edificação e adotar medidas imediatas para sanar problemas;  

VIII -  elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados das atividades da 
Coordenação; e 

IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 167. À Gerência de Documentação e Reprografia, unidade orgânica de direção 
diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Próprios, compete: 
I -  gerir e controlar as atividades de protocolo, arquivo corrente, reprografia e 

publicação de matérias no Diário Oficial do Distrito Federal no âmbito da 
Secretaria; 

II -  promover, formular e submeter à apreciação do titular da Coordenação de 
Administração de Próprios, os planos, as políticas e projetos globais e setoriais; 

III -  formular sugestões para alterações organizacionais, modificações de métodos e 
processos, a adoção de novas tecnologias e modelos de gestão que contribuam 
para a redução de custos ou elevação da qualidade dos serviços; 

IV -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 168. Ao Núcleo de Protocolo, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Documentação e Reprografia, compete: 
I -  receber a documentação orgânica dirigida à Secretaria, e realizar as atividades de 

conferência de cadastro; 
II -  distribuir e tramitar os documentos e processos; 
III -  executar os procedimentos de autuação de processos no âmbito da Secretaria; 
IV -  executar as atividades de reprografia no âmbito da Secretaria; 
V -  executar as atividades relativas ao envio de matérias da Secretaria para 

publicação no Diário Oficial do Distrito Federal; e 
VI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 169. Ao Núcleo de Arquivo Temporário, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Documentação e Reprografia, compete: 
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I -  receber, registrar, digitalizar, indexar e arquivar provisoriamente os documentos e 
processos da Secretaria; na fase corrente que foram encerrados e cessaram 
trâmite; 

II -  prestar informações relativas aos processos e documentos sob custódia do Núcleo 
de Arquivo; 

III -  atender à requisição de processos e documentos arquivados; 
IV -  promover o encaminhamento de processos e documentos para o arquivamento 

definitivo; 
V -  prestar orientações técnicas de gestão documental às unidades da Secretaria; e 
VI -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 170. À Gerência de Administração do Anexo do Buriti, unidade orgânica de direção 
diretamente subordinada a Coordenação de Administração de Próprios, compete: 
I -  acompanhar e supervisionar a prestação dos serviços de segurança e de brigada, 

do edifício Anexo do Palácio do Buriti; 
II -  orientar e gerir as atividades de recepção e controle de acesso às áreas restritas e 

comuns. 
III -  realizar a inspeção dos dispositivos de segurança e propor plano de manutenção 

ou plano de modernização; 
IV -  propor, capacitar e executar plano de rota de fuga e de contingências para o 

edifício Anexo do Palácio do Buriti; 
V -  gerir a execução de serviços de manutenção, obras e reformas; 
VI -  elaborar e Propor a distribuição dos espaços físicos do edifício Anexo do Palácio 

do Buriti; 
VII -  gerir as manutenções dos elevadores, da cobertura, da garagem, dos serviços de 

limpeza, da segurança, da brigada de incêndio e das áreas restritas e comuns; 
VIII -  acompanhar e supervisionar o cumprimento do manual de operação e 

padronização do anexo; 
IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 171. Ao Núcleo de Operações, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Administrativo do Anexo do Buriti, compete: 
I -  executar alterações nos métodos e procedimentos operacionais da Administração 

do Anexo do Buriti em vista da redução de custos e elevação da qualidade dos 
serviços; 

II -  executar e acompanhar o recolhimento e triagem de materiais para reciclagem e 
redução de consumo de energia e água; 

III -  elaborar e propor serviços de apoio aos servidores instalados no edifício Anexo do 
Palácio do Buriti; 

IV -  avaliar, identificar e comunicar aos gestores os pontos críticos propondo melhorias 
e correções necessárias a sua área de atuação; 

V -  dar publicidade às normas, procedimentos e demais legislações aos usuários e 
representantes das demais secretarias; 

VI -  controlar os sistemas de comunicação visual, tais como mídias internas, 
sinalização visual, murais e similares; 

VII -  controlar e autorizar o acesso ao Edifício Anexo do Palácio do Buriti; 
VIII -  identificar e orientar os visitantes nas portarias do Edifício Anexo do Palácio do 

Buriti; 
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IX -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 172. Ao Núcleo de Gestão Patrimonial, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Administração do Anexo do Palácio do Buriti, compete: 
I -  emitir termo de guarda e responsabilidade, de transferência e movimentação de 

bens patrimoniais; 
II -  manter atualizados os registros dos bens móveis da Secretaria; 
III -  recolher bens móveis considerados inservíveis, antieconômicos ou ociosos, para 

fins de alienação, recuperação e redistribuição; 
IV -  propor incorporação, distribuição, alienação, cessão, baixa, transferência e o 

remanejamento de bens patrimoniais; 
V -  instruir processos relativos ao desaparecimento de bens móveis; 
VI -  acompanhar e controlar a aquisição, incorporação e desincorporação, e a 

transferência de bens móveis no âmbito da Secretaria; 
VII -  elaborar o inventário anual de bens móveis da Secretaria; 
VIII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 173. Ao Núcleo de Telecomunicações, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Administração do Anexo do Palácio do Buriti, compete: 
I -  elaborar programas e projetos de telecomunicações, manutenção e reparo dos 

equipamentos de telecomunicações da Secretaria; 
II -  fiscalizar a execução dos serviços de conservação, manutenção e conserto dos 

equipamentos de telecomunicações; 
III -  proceder à cobrança de ligações e de serviços de concessionárias de 

telecomunicações, realizadas em caráter particular; 
IV -  acompanhar e encaminhar para pagamento, as faturas das concessionárias de 

serviços de telecomunicações, no âmbito da Secretaria; 
V -  administrar a utilização dos serviços telefônicos de acordo com as normas internas 

vigentes; 
VI -  exercer o controle sobre as despesas com telefonia fixa e celular das unidades da 

Secretaria; 
VII -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
VIII -  fiscalizar os contratos das operadoras de telefonia no âmbito da Secretaria. 
 
Art. 174. À Gerência de Serviços Gerais, unidade orgânica de direção diretamente 
subordinada à Coordenação de Administração de Próprios, compete: 
I -  acompanhar e supervisionar a execução de contratos de prestação de serviços de 

limpeza, higienização e conservação do Anexo do Buriti e de manutenção dos 
próprios da Secretária; 

II -  gerir as atividades executadas pelas equipes de manutenção predial; 
III -  gerir e acompanhar a especificação e requisição de material e equipamentos 

necessários à execução das atividades de manutenção predial; 
IV -  prover e controlar a confecção de carimbos e chaves; 
V -  gerir a execução de contratos de serviço de copa e garçom; 
VI -  gerir a execução de contratos de prestação de serviços de manutenção predial; 
VII -  gerir a execução de contrato de fornecimento de água mineral para a Secretaria; 
VIII -  acompanhar e encaminhar para pagamento as contas de energia, água e esgoto, 

no âmbito do Anexo do Palácio do Buriti; 
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IX -  acompanha e supervisionar o cumprimento do manual de operação e 
padronização do anexo; 

X -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 175. Ao Núcleo de Manutenção, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada a Gerência de Serviços Gerais, compete: 
I -  registrar, executar e supervisionar as Ordens de Serviços demandadas para os 

serviços de manutenção predial; 
II -  executar as atividades administrativas relacionadas aos serviços de manutenção 

predial; 
III -  manter e controlar as ferramentas e os equipamentos necessários as suas 

atividades; 
IV -  fiscalizar e acompanhar as atividades executadas pelas equipes de manutenção 

predial; 
V -  fiscalizar, guardar e controlar o consumo de material; 
VI -  identificar material ocioso, obsoleto ou inservível; 
VII -  prever o quantitativo de material para as demandas rotineiras e emergenciais; 
VIII -  executar rotinas de rondas de verificação e prevenção referentes a manutenção; 
IX -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 176. Ao Núcleo de Apoio Operacional, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada a Gerência de Serviços Gerais, compete: 
I -  executar as atividades demandadas para os serviços de apoio operacional; 
II -  executar as atividades administrativas relacionadas a material, patrimônio, 

serviços gerais e protocolo; 
III -  emitir pedido de aquisição de material e acompanhar o andamento dos processos 

de interesse da Gerência; 
IV -  praticar todos os atos de guarda referentes aos bens patrimoniais; 
V -  receber, conferir, protocolar, distribuir e controlar a movimentação de processos e 

documentos; 
VI -  informar o andamento de processos e documentos sob seu controle; 
VII -  manter em guarda provisória os processos em tramitação; 
VIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 177. À Gerência de Arquitetura e Engenharia, unidade orgânica de direção 
diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Próprios, compete: 
I -  planejar, coordenar, assessorar e orientar atividades na área de arquitetura e 

engenharia, de interesse da Secretaria; 
II -  atender aos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito 

Federal nas atividades relativas a projetos de arquitetura e engenharia, 
fiscalização e acompanhamento de obras, vistorias de imóveis e na emissão de 
pareceres técnicos; 

III -  informar sobre riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas de 
obras, serviços e projetos sob a sua supervisão e às consequências de sua 
inobservância; 

IV -  articular com órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Governo do 
Distrito Federal que detenham atribuições semelhantes; 
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V -  propor normas e manuais relativos às atividades de arquitetura, engenharia e 
correlatos; 

VI -  elaborar e propor obras, reformas e distribuição dos espaços físicos do edifício 
Anexo do Palácio do Buriti; 

VII -  acompanhar e supervisionar o cumprimento do manual de operação e padronização 
do anexo; e 

VIII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 178. Ao Núcleo de Projetos, unidade orgânica de execução diretamente subordinada 
à Gerência de Arquitetura e Engenharia, compete: 
I -  elaborar, compatibilizar e adequar projetos de arquitetura, de engenharia e 

complementares; 
II -  estudar e considerar impactos ambientais, diretrizes e disposições concernentes à 

preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental na 
elaboração dos projetos; 

III -  elaborar padrões de revestimentos, acabamentos, mobiliários e comunicação 
visual das edificações de interesse da Secretaria; 

IV -  prestar apoio técnico na área de projetos de arquitetura e engenharia para os 
processos de licitação referente a bens imóveis, seus componentes e materiais 
permanentes que necessitem de especificações técnicas da área de atuação; 

V -  especificar materiais, serviços e realizar orçamentos dos projetos de construção e 
reforma de interesse da Secretaria; 

VI -  estabelecer critérios para a padronização e melhoria da manutenção predial dos 
imóveis administrados pela Secretaria; 

VII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 179. Ao Núcleo de Engenharia e Obras, unidade orgânica de execução diretamente 
subordinada à Gerência de Arquitetura e Engenharia, compete: 
I -  acompanhar, supervisionar, vistoriar e avaliar a execução de obras e reformas, 

com base em procedimentos relativos à arquitetura e engenharia; 
II -  realizar vistorias técnicas de avaliação física de imóveis públicos e privados de 

interesse da Secretaria; 
III -  emitir, atestar e avaliar laudos e pareceres de sua área de atuação; 
IV -  prestar apoio técnico à área de manutenção predial; 
V -  proceder à avaliação prévia e emitir parecer técnico sobre questões relativas a 

imóveis, para subsidiar processos judiciais e administrativos; 
VI -  implantar e coordenar Sistema de Manutenção Predial dos imóveis administrados 

pela Secretaria; 
VII -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MODERNIZAÇÂO 
 
Art. 180. À Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização, unidade orgânica 
de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de 
Planejamento e Orçamento, compete: 
I -  a interlocução e a representatividade do Governo do Distrito Federal junto ao 

Governo Federal, organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, com 
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vistas à captação de recursos e à realização de acordos de cooperação de 
interesse do Distrito Federal; 

II -  o encaminhamento e acompanhamento de Projetos dos organismos do Governo 
do Distrito Federal junto às entidades referidas no inciso I; 

III -  acompanhar a implantação e execução de Projetos Estruturantes e estratégicos 
do governo do Distrito Federal, incluindo as ações para a realização de eventos;  

IV -  formular e propor políticas de captação de recursos financeiros e técnicos para o 
desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal e da sua área de influência; 

V -  formular e propor diretrizes, metodologias e indicadores para acompanhamento e 
avaliação dos Programas e Projetos Estruturantes do governo do Distrito Federal; 

VI -  acompanhar o encaminhamento das prestações de contas relativas às parcerias e 
ajustes, até seu arquivamento; 

VII -  acompanhar a execução das metas, etapas e projetos pactuados; 
VIII -  manter os Gabinetes do Governador e do Secretário de Planejamento e 

Orçamento permanentemente inteirado da tramitação dos pleitos junto aos 
organismos, bem como do andamento da execução dos projetos já pactuados, 
através de relatórios gerenciais, ou quando solicitado; 

IX -  estabelecer interação permanente com as Secretarias de Estado e demais 
organismos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo do Distrito Federal; 

X -  propor e avaliar as alterações e inclusões de projetos no Anexo V do Programa de Ajuste 
Fiscal – PAF;  

XI -  deliberar sobre a celebração de instrumentos de natureza financeira que envolvam 
a entrada de recursos no Distrito Federal,  com  ou sem necessidade de 
contrapartida; 

XII -  formular, gerenciar e difundir políticas, diretrizes e ações relacionadas ao 
planejamento e à modernização dos órgãos e entidades do Governo do Distrito 
Federal; 

XIII -  propor, monitorar e avaliar programas, planos, projetos e ações voltadas à 
melhoria da gestão e ao planejamento institucional dos órgãos e entidades 
governamentais; 

XIV -  formular, gerenciar e difundir regras, no âmbito da Administração Pública do 
Distrito Federal, no intuito de manter atualizadas as provas de regularidade 
jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa dos órgãos e entidades, para 
atendimento das exigências previstas no Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias – CAUC 

XV -  coordenar e controlar as atividades de articulação e  integração das políticas das 
Empresas Públicas vinculadas à Secretaria; 

XVI -  coordenar o acompanhametno sistemático do Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias – CAUC, diagnosticando as pendências existentes, a fim de 

comunicá-las aos órgãos para a regularização; e 
XVII -  desenvolver outras atividades na sua área de atuação que lhes forem conferidas 

ou delegadas 
 
Art. 181. À Coordenação de Articulação e Acompanhamento de Transferências de 
Recursos Federais, unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada 
à Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização, compete: 
I -  coordenar as atividades de captação de recursos oriundos de financiamentos 
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destinados às atividades e projetos de interesse do Distrito Federal; 
II -  supervisionar junto aos órgãos distritais a elaboração de planos de trabalho para a 

apresentação de pleitos de captação aos órgãos federais; 
III -  identificar fontes de recursos financeiros e técnicos junto a instituições financeiras 

nacionais, bancos comerciais e multilaterais; 
IV -  coordenar a elaboração dos documentos necessários à efetivação de processos 

de aprovação das autorizações necessárias à obtenção dos recursos financeiros e 
técnicos; 

V -  coordenar a elaboração de documentação técnica para contratação de serviços 
especializados de apoio à preparação da operação de crédito; 

VI -  dirigir a preparação da operação de crédito, promovendo a interação dos órgãos e 
entidades potenciais executores do Governo do Distrito Federal entre eles e com 
os representantes das instituições financeiras nacionais; 

VII -  promover a elaboração dos pleitos de autorizações junto à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e ao Ministério da Fazenda para a contratação dos recursos 
nacionais pelo Governo do Distrito Federal, com ou sem aval da União; 

VIII -  dirigir o processo de negociação de contratos e convênios das operações de 
crédito; 

IX -  supervisionar a execução dos contratos e convênios resultantes das operações de 
crédito propondo a criação de ferramentas de controle; e 

X -  desenvolver outras atividades na sua área de atuação ou no que lhes forem 
conferidas ou delegadas. 

 
Art. 182. À Coordenação de Acompanhamento e Captação de Recursos de Agências de 
Fomento e Organismos Internacionais, unidade orgânica de direção e supervisão, 
diretamente subordinada à Subsecretaria de Captação de Recursos e Modernização, 
compete: 
I -  captar recursos de transferências voluntárias para o desenvolvimento 

socioeconômico do Distrito Federal e da sua área de influência, no âmbito 
nacional; 

II -  planejar e coordenar com as diversas Secretarias de Estado do Governo do 
Distrito Federal a captação de recursos de transferências voluntárias provenientes 
do Orçamento Geral da União – OGU, para implementação e execução de 
programas e projetos de interesse do Governo do Distrito Federal; 

III -  promover e acompanhar a efetivação de convênios e contratos e instrumentos 
congêneres com órgãos e entidades federais, que envolvam recursos voluntários 
da União, incluindo as fases de captação, execução e prestação de contas para o 
desenvolvimento de planos, programas e projetos do interesse do Governo do 
Distrito Federal;  

IV -  supervisionar o processo de negociação de contratos e convênios das 
transferências voluntárias e os usuários do Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse - SICONV, no âmbito do Governo do Distrito Federal; e 

V -  desenvolver outras atividades na sua área de atuação que lhes forem conferidas 
ou delegadas. 

 
Art. 183. À Coordenação de Relações Institucionais, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Captação de Recursos e 
Modernização, compete: 
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I -  propor regras, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, no intuito 
de manter atualizadas as provas de regularidade jurídica, fiscal, econômico-
financeira e administrativa dos órgãos e entidades, para atendimento das 
exigências previstas no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias – CAUC; 

II -  promover a articulação e a integração das políticas das Empresas Públicas 
vinculadas à Secretaria, propondo diretrizes e parâmetros de atuação; 

III -  promover o acompanhamento dos procedimentos dos liquidantes nos processos 
em que atuem visando a extinção das empresas; 

IV -  examinar e manifestar-se sobre os estatutos das Empresas Públicas vinculadas; e 

V -  desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 184. À Gerência de Relações Institucionais, unidade execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Relações Institucionais, compete: 

I -  gerenciar a implementação das regras estabelecidas, no âmbito dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, no intuito 
de manter atualizadas as provas de regularidade jurídica, fiscal, econômico-
financeira e administrativa dos órgãos e entidades, para o atendimento de todas 
as exigências previstas no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias – CAUC; 

II -  orientar os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal quanto 
aos aspectos legais e os instrumentos necessários com vistas a coibir as futuras 
inadimplências, a fim de garantir a manutenção da regularidade jurídica, fiscal, econômico-
financeira e administrativa; 

III -  acompanhar de forma sistemática o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias – CAUC, diagnosticando as pendências existentes, a fim de comunicá-las aos 
órgãos para a regularização; 

IV -  emitir relatórios gerenciais com as aferições dos requisitos fiscais constantes do Serviço 
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 185. À Gerência de Acompanhamento de Empresas, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Relações Institucionais, compete: 
I -  acompanhar as ações desenvolvidas pelas empresas vinculadas à Secretaria; 
II -  acompanhar as ações desenvolvidas pelos liquidantes das empresas vinculadas à 

Secretaria, até a fase da extinção da empresa; 
III -  conhecer as ações deliberadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal das 

Empresas Vinculadas; 
IV -  acompanhar junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal as ações judiciais 

pertinentes às empresas públicas em liquidação; e 
V -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 186. À Coordenação de Modernização Institucional, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Captação de Recursos e 
Modernização, compete: 

I -  subsidiar a formulação e implementar a execução de políticas, programas e 
projetos de modernização institucional, modelagem organizacional, 
desenvolvimento institucional e qualidade da gestão no âmbito da Administração 
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Pública do Distrito Federal; 

II -  subsidiar propostas relativas às estruturas organizacionais e regimentos internos 
dos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, para 
adequar a modelagem institucional às diretrizes de padronização na gestão 
pública adotadas pelo governo; 

III -  coordenar e orientar órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal em 
projetos de análise e melhoria de processos, otimização e elaboração de manuais 
de procedimentos administrativos; 

IV -  coordenar atividades de racionalização de métodos de trabalho e propor 
metodologias e técnicas de controle, registro e monitoramento das atividades; 

V -  coordenar, orientar e supervisionar a implantação, a implementação, a revisão, a 
avaliação e o monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional, de órgãos 
e entidadedo Governo do Distrito Federal; 

VI -  planejar, coordenar, acompanhar e gerir programas e ações voltadas a apoiar à 
modernização institucional e do planejamento estratégico do Distrito Federal no 
âmbito de sua área de competência; e 

VII -  desenvolver outras atividades que lhes forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 187. À Gerência de Organização Institucional, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Modernização Institucional, compete: 

I -  analisar propostas de estruturação e reestruturação organizacional e de criação de 
cargos em comissão; 

II -  acompanhar a publicação de atos normativos relacionados à estrutura 
organizacional da Administração Pública do Distrito Federal; 

III -  elaborar projetos de análise e melhoria de processos com base em novas 
tecnologias, tendo em vista à seleção, priorização e manutenção da carteira de 
projetos de processos organizacionais; 

IV -  coordenar, orientar e supervisionar a implementação, a implantação, a revisão, a 
avaliação e o monitoramento de projetos de Análise e Melhoria de Processos no 
âmbito do Governo do Distrito Federal, dentro da sua área de competência; 

V -  identificar ferramentas para sistematização e modernização da gestão, por meio 
de estudo e pesquisa de novas metodologias, cuja aplicação possibilite o 
desenvolvimento institucional e gerencial nos órgãos da Administração Pública do 
Distrito Federal; e 

VI -  executar outras atividades que lhes forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 188. À Gerência de Modernização Administrativa, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Modernização Institucional, compete: 

I -  promover sensibilização para a implantação, revisão e atualização do 
Planejamento Estratégico Institucional, no âmbito do Distrito Federal e dentro das 
suas competências; 

II -  executar a implantação do Planejamento Estratégico Institucional das secretarias 
e demais órgãos do Governo do Distrito Federal; 

III -  efetuar o monitoramento das ações estratégicas institucionais, conforme 
periodicidade formalmente estabelecida; 

IV -  efetuar a avaliação dos indicadores e metas estratégicas institucionais, conforme 
periodicidade formalmente estabelecida; 
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V -  identificar ferramentas para sistematização e modernização da gestão, por meio 
de estudo e pesquisa de novas metodologias, cuja aplicação possibilite o 
desenvolvimento institucional e gerencial nos órgãos da Administração Pública do 
Distrito Federal; e 

VI -  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

TÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E EM COMISSÃO 

 
CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 
 

Art. 189. Ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento compete: 
I -  prestar assessoramento direto ao Governador do Distrito Federal e propor 

diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria; 
II -  dirigir as atividades da Secretaria expedindo orientações e normas, quando 

necessárias; 
III -  subsidiar o Governador na elaboração da política de articulação do Distrito Federal 

com a sociedade civil, mediante ações conjuntas entre os órgãos oficiais e a 
comunidade; 

IV -  articular com a sua equipe a elaboração do planejamento estratégico da 
Secretaria em consonância com a agenda estratégica governamental; 

V -  aprovar programas e projetos para realização das atividades de competência da 
Secretaria; 

VI -  aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria; 
VII -  solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da 

legislação vigente; 
VIII -  praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial 

e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade, produtividade para 
alcance de metas e resultados da Secretaria; 

IX -  delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade 
e os limites dessa delegação; 

X -  indicar membro para exercer o cargo de conselheiro dos Conselhos vinculados à 
Secretaria;  

XI -  delegar competências e atribuições de acordo com as necessidades de 
desenvolvimento do trabalho no âmbito da Secretaria; 

XII -  praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da Secretaria; 
XIII -  promover a integração entre as unidades orgânicas da Secretaria. 
 
Art. 190. Ao Secretário Adjunto compete: 
I -  chefiar o gabinete do Secretário, coordenando e orientando a execução das 

atividades correspondentes; 
II -  substituir o Secretário nas suas ausências e impedimentos; 
III -  prestar assistência direta e imediata ao Secretário; 
IV -  prestar assistência ao Secretário de Estado em sua representação política e 

social; 
V -  supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das 

Subsecretarias, órgãos colegiados vinculados e demais unidades que integram a 
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Secretaria; e 
VI -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Art. 191.. Aos Subsecretários compete: 
I -  assistir e assessorar ao Secretário em assuntos relacionados a sua área de 

atuação, e submeter a sua apreciação atos administrativos e regulamentares; 
II -  auxiliar o Secretário na definição de diretrizes e na implementação das ações da 

respectiva área de competência; 
III -  coordenar a elaboração do plano anual de trabalho da unidade em consonância 

com o planejamento estratégico da Secretaria; 
IV -  submeter ao Secretário planos, programas, projetos, relatórios referentes a sua 

área de atuação, acompanhar e avaliar os respectivos resultados; 
V -  planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar a execução das atividades de 

suas unidades em programas e projetos estratégicos da Secretaria, que envolvam 
sua área de atuação; 

VI -  orientar e supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para 
a   qualidade, produtividade e aprimoramento da gestão na sua área de atuação; 

VII -  promover a articulação e integração, interna e externamente para a 
implementação de programas e projetos de interesse da Secretaria; 

VIII -  coordenar a execução de políticas públicas inerentes a sua área de competência; 
e 

IX -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 

Art. 192. Aos Chefes de Assessorias compete: 
I -  assessorar ao Secretário em assuntos técnicos relacionados à sua área de 

competência; 
II -  planejar e coordenar o trabalho de sua equipe na elaboração de planos e projetos 

na sua área de competência; 
III -  estimular a qualidade, produtividade e racionalização de recursos no 

desenvolvimento dos trabalhos de sua área; 
IV -  propor diretrizes específicas relacionadas à sua área de competência; e 
V -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. 193. Aos Chefes de Unidade compete: 
I -  planejar, dirigir, coordenar, supervisionar o desenvolvimento de programas, 

projetos e atividades relacionadas à sua área de competência; 
II -  coordenar o planejamento anual de trabalho da unidade em consonância com os 

objetivos estratégicos da Secretaria; 
III -  assistir a chefia imediata em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos 

administrativos e regulamentares a sua apreciação; 
IV -  emitir parecer sobre processos e documentos específicos da sua área de atuação; 
V -  apresentar relatórios periódicos de trabalho com estatísticas, análises e 

recomendações sobre atividades pertinentes a sua unidade; 
VI -  propor a racionalização de métodos e processos de trabalho, normas e rotinas, 

que maximizem os resultados pretendidos; 
VII -  identificar, registrar e disseminar as experiências de projetos afins com os de 

responsabilidade da sua área de competência; 
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VIII -  articular  ações integradas com outras áreas da Secretaria e/ou demais órgãos; 
IX -  orientar, coordenar e supervisionar as atividades das unidades que lhes são 

subordinadas e buscar qualidade e produtividade da equipe; 
X -  assegurar e estimular a capacitação contínua para o aperfeiçoamento técnico; 
XI -  subsidiar o orçamento anual da Secretaria no que diz respeito a unidade sob sua 

responsabilidade; e 
XII -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Art. 194. Aos Coordenadores compete: 
I -  planejar, dirigir, coordenar, supervisionar o desenvolvimento de programas, 

projetos e atividades relacionadas à sua área de competência; 
II -  coordenar o planejamento anual de trabalho da unidade em consonância com os 

objetivos estratégicos da Secretaria; 
III -  assistir a chefia imediata em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos 

administrativos e regulamentares a sua apreciação; 
IV -  emitir parecer sobre processos e documentos específicos da sua área de atuação; 
V -  apresentar relatórios periódicos de trabalho com estatísticas, análises e 

recomendações sobre atividades pertinentes a sua unidade; 
VI -  propor a racionalização de métodos e processos de trabalho, normas e rotinas, 

que maximizem os resultados pretendidos; 
VII -  identificar, registrar e disseminar as experiências de projetos afins com os de 

responsabilidade da sua área de competência; 
VIII -  articular  ações integradas com outras áreas da Secretaria e/ou demais órgãos, 

quando for o caso; 
IX -  orientar, coordenar e supervisionar as atividades das unidades que lhes são 

subordinadas e buscar qualidade e produtividade da equipe; 
X -  assegurar e estimular a capacitação contínua para o aperfeiçoamento técnico; 
XI -  subsidiar o orçamento anual da Secretaria no que diz respeito a unidade sob sua 

responsabilidade; e 
XII -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Art. 195. Aos Assessores Especiais compete: 
I -  assessorar e assistir a chefia imediata em assuntos de natureza técnica e 

administrativa; 
II -  elaborar estudos técnicos e projetos de interesse da unidade a que se subordina; 
III -  supervisionar a elaboração e a implementação de planos, programas e projetos 

desenvolvidos no âmbito da Secretaria; 
IV -  acompanhar matérias relativas à área de atuação da Secretaria veiculadas pelos 

meios de comunicação; 
V -  propor diretrizes específicas relacionadas à sua área de atuação; 
VI -  subsidiar relatórios periódicos de atividades relacionados à sua área de atuação; e 
VII -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS DEMAIS CARGOS EM COMISSÃO 
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Art. 196. Aos Gerentes compete: 
I -  assistir o superior hierárquico em assuntos de sua área de atuação, e submeter os 

atos administrativos e regulamentares a sua apreciação; 
II -  orientar a chefia imediata,  unidades da Secretaria e outros órgãos no que diz 

respeito à sua área de atuação; 
III -  elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o 

planejamento estratégico da Secretaria; 
IV -  coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de 

competência e propor normas e rotinas que maximizem os resultados pretendidos; 
V -  realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, 

implementação, execução, monitoramento e avaliação de seus programas e 
projetos; 

VI -  registrar dados das atividades desenvolvidas e elaborar relatórios periódicos; 
VII -  orientar e supervisionar o desenvolvimento de ações voltadas para a   qualidade, 

produtividade na sua área de atuação; 
VIII -  identificar necessidades, promover e propor a capacitação adequada aos 

conteúdos técnicos e processos no âmbito da  gerência; 
IX -  subsidiar a elaboração do orçamento anual da Subsecretaria; e 
X -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

 
Art. 197. Aos Chefes de Núcleo compete: 
I -  desempenhar atribuições de natureza administrativa e técnico-especializada da 

sua área de competência; 
II -  assistir a chefia nos assuntos inerentes à sua área de atuação; 
III -  distribuir e executar as atividades que lhes são pertinentes; 
IV -  zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela ordem dos trabalhos e pela guarda 

dos materiais da unidade;  
V -  efetuar programação anual de trabalho da unidade em conjunto com a Gerência; 
VI -  registrar e atualizar dados de atividades realizadas;   
VII -  orientar sua equipe para ações voltadas para a qualidade e produtividade na sua 

unidade; e    
VIII -  propor, orientar e fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos dentro da 

sua área de atuação; 
IX -  executar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
Art. 198. Aos Assessores compete: 
I -  assessorar a chefia imediata em assuntos de competência da unidade orgânica; 
II -  desenvolver estudos e projetos de interesse da unidade; e 
III -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

Art. 199. Ao Assessor Técnico compete: 
I -  organizar e preparar agendas da chefia imediata; 
II -  receber e transmitir informações; 
III -  proceder ao encaminhamento de pessoas; 
IV -  manter-se atualizado em relação às normas de funcionamento da Secretaria; e 
V -  executar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
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CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 

Art. 200. Ao Chefe da Unidade de Controle Interno compete: 
I -  coordenar as atividades de Controle Interno no âmbito da Secretaria de Estado; 
II -  coordenar a elaboração do Plano Anual de Atividades de Controle Interno - PAACI 

e o Relatório Anual de Atividades de Controle Interno - RAACI; 
III -  representar a Unidade de Controle Interno; 
IV -  elaborar projetos e atividades a serem desenvolvidos pela Unidade de Controle 

Interno; 
V -  subsidiar e auxiliar o Secretário nos assuntos de competência do controle interno; 
VI -  planejar, gerir supervisionar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as 

atividades de controle interno; 
VII -  dar ciência aos órgãos centrais de controle interno dos atos ou fatos inquinados 

ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização 
de recursos públicos; 

VIII -  propor auditorias e inspeções ao órgão central de nível estratégico responsável 
pela função auditoria sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade 
de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de 
subvenções e renúncia de receitas;  

IX -  executar outras atividades inerentes ao seu cargo. 
 

Art. 201. Ao Subsecretário de Licitações e Compras, compete: 

I -  auxiliar o Secretário na definição de diretrizes e na implementação das ações da 
respectiva área de competência;  

II -  coordenar a elaboração do plano anual de trabalho da unidade em consonância 
com o planejamento estratégico da Secretaria;  

III -  submeter ao Secretário planos, programas, projetos, relatórios referentes a sua 
área de atuação, bem como acompanhar e avaliar os respectivos resultados;  

IV -  planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar a execução das atividades de 
suas unidades em programas e projetos estratégicos da Secretaria, que envolvam 
sua área de atuação; 

V -  orientar e supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para 
a qualidade, produtividade e aprimoramento da gestão na sua área de atuação;  

VI -  promover a articulação e integração, interna e externamente para a 
implementação de programas e projetos de interesse da Secretaria;  

VII -  coordenar a execução de políticas públicas inerentes a sua área de competência; 

VIII -  planejar e conduzir a programação e a execução das atividades da Subsecretaria 
de Licitações e Compras; 

IX -  assistir e assessorar ao Secretário em assuntos relacionados a sua área de 
atuação, e submeter a sua apreciação atos administrativos e regulamentares;  

X -   coordenar a formulação e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas aos 
processos de aquisição de bens, e serviços, sistema de registro de preços, 
controle de qualidade e pesquisa de mercado; 

XI -  supervisionar a instrução e a condução de procedimentos licitatórios e de 
dispensa de licitação para contratação de produtos e serviços; 

XII -  supervisionar a administração do sistema de registro de preços e gerenciamento 
das respectivas atas; 
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XIII -  coordenar o calendário anual de compras e serviços; 

XIV -  atestar, após parecer da Assessoria de Apoio Técnico-Jurídica, a identidade do 
caso concreto com a minuta de edital padrão a ser utilizada em cada 
procedimento licitatório, previamente examinadas e aprovadas pela Procuradoria-
Geral do Distrito Federal; 

XV -  constituir as Comissões Permanentes de Licitação; 

XVI -  definir a modalidade de licitação a ser utilizada; 

XVII -  autorizar, homologar, revogar ou anular os procedimentos licitatórios; 

XVIII -  decidir sobre recursos; 

XIX -  propor dispensas de licitação e encaminhar os processos aos órgãos solicitantes 
para ratificação e demais atos a eles referentes; 

XX -  submeter ao Secretário de Planejamento e Orçamento os atos praticados em grau 
de recurso; 

XXI -  expedir atos normativos em matéria de licitações e contratos; e 

XXII -  exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Art. 202. Ao Coordenador da Coordenação de Administração de Contratos da 
Subsecretaeria de Administração Geral, compete:  

I -  aferir a regularidade da documentação de habilitação jurídica, qualificação técnica 
e econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista das empresas, 
previamente à assinatura dos contratos e outros instrumentos congêneres; 

II -  aferir e aprovar as vantagens e desvantagens das prorrogações e alterações 
contratuais, sob o ponto de vista técnico e econômico; 

III -  aferir o resultado da execução dos contratos e outros instrumentos congêneres, 
como forma de realimentar o processo; 

IV -  analisar e sugerir a rescisão de contratos e outros instrumentos congêneres, por 
inexecução contratual ou quando o valor se apresentar  economicamente 
desvantajoso para a Administração; e 

V -  exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 
 
Art. 203. Ao Chefe da Assessoria de Comunicação Social, compete: 
I -  assessorar e assistir diretamente ao Secretário de Estado e Secretário de Estado-

Adjunto nas questões de comunicação interna e externa; 
II -  assistir e acompanhar o Secretário de Estado e Secretário-Adjunto nas entrevistas 

com a mídia, encontros e reuniões de que seja necessário o assessoramento em 
assuntos de comunicação; 

III -  assistir e acompanhar os Subsecretários nas entrevistas com a mídia, encontros e 
reuniões de que seja necessário o assessoramento em assuntos de comunicação; 

IV -  planejar e coordenar os trabalhos desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação 
Social nas áreas de jornalismo, assessoria de imprensa e de  publicidade e 
propaganda institucional da secretaria; 

V -  planejar e coordenar a comunicação institucional interna da secretaria; 
VI -  articular com os órgãos centrais de Comunicação do Governo do Distrito Federal 

sobre os trabalhos relativos à produção de material informativo, publicitário e de 
divulgação em apoio às ações da Secretaria. 
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VII -  exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior hierárquico, o 
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, na área de atuação dentro 
dos moldes, e da ética, da Comunicação Social Institucional Pública. 

 
Art. 204. Aos Pregoeiros da Subsecretaria de Licitações e Compras compete: 
I -  elaborar os editais de licitação; 
II -  agendar datas de abertura dos certames e fazer publicar os editais de licitação; 
III -  orientar a equipe de apoio técnico na realização das tarefas; 
IV -  manter-se atualizado quanto às alterações legislativas, doutrina e entendimentos 

jurisprudenciais em matéria de licitações e contratos; 
V -  receber, examinar e, com o apoio da área técnica se for o caso, responder as 

impugnações e pedidos de esclarecimento ao edital; 
VI -  conduzir sessões públicas de licitação e audiências públicas; 
VII -  verificar a conformidade da proposta com os requisitos no instrumento 

convocatório; 
VIII -  conduzir a etapa de lances; 
IX -  verificar e julgar as condições de habilitação; 
X -  receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 
XI -  indicar vencedor do certame; 
XII -  adjudicar o objeto da licitação;  
XIII -  encaminhar o processo instruído à chefia imediata propondo homologação, 

revogação ou anulação do certame pela autoridade competente; 
XIV -  prestar informações aos órgãos de controle; e 

XV -  exercer outras atividades que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 

Art. 205. Aos Apoios Técnicos dos Pregoeiros da Subsecretaria de Licitações e Compras 
compete: 
I -  auxiliar o pregoeiro na execução das fases do processo licitatório; 
II -  prestar esclarecimentos aos interessados; 
III -  elaborar relatórios de acompanhamento de processos; 
IV -  substituir o pregoeiro em suas ausências e/ou impedimentos legais; e 

V -  executar outras atividades que lhe forem conferidas.  
 

TÍTULO IV 
DAS VINCULAÇÕES TÉCNICAS, NORMATIVAS E ARTICULAÇÕES 

 
Art. 206. A subordinação hierárquica das unidades orgânicas define-se por sua posição 
na estrutura administrativa da Secretaria. 
Art. 207. As unidades se relacionam: 
I -  entre si, na conformidade dos vínculos hierárquicos e funcionais expressos na 

estrutura e no enunciado de suas competências; 
II -  entre cada uma delas e os órgãos e entidades do Distrito Federal, na 

conformidade do definido pelos sistemas a que estão relacionadas; 
III -  entre cada uma delas e os órgãos e entidades externos do Distrito Federal, 

quando tiverem ou lhes for delegada essa competência, na pertinência de 
assuntos comuns. 
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§ 1º O relacionamento com órgãos ou entidades externos ao Governo do Distrito 
Federal, será exercido pelo titular da Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento. 
 
§ 2º Em ocasiões ou situação especial, o Secretário de Estado delegará a incumbência 
referida no § 1º ao Secretário-Adjunto ou Subsecretário, ressalvado matérias de sua 
exclusiva responsabilidade ou competência. 
 
Art. 208. A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, para fins de 
relacionamento com as missões diplomáticas e representações de organismos 
internacionais sediados em Brasília, articula-se com a Assessoria Internacional da 
Governadoria do Distrito Federal. 
 
Art. 209. As Subsecretarias, para fins de divulgação social, articulam-se com a 
Assessoria de Comunicação Social da Secretarai e com a Secretaria de Comunicação 
Social do Distrito Federal. 

 
TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 210. Aos dirigentes, no âmbito de suas competências específicas, cumpre 
descentralizar, definir metas, estabelecer prioridades e contribuir para o desenvolvimento 
das ações da unidade orgânica e desempenho funcional dos servidores de sua área de 
atuação. 
 
Art. 211. Os titulares de cargos de chefia deverão subsidiar a elaboração do orçamento 
da Secretaria. 
 
Art. 212. Os titulares de cargos de chefia deverão elaborar relatórios periódicos e anuais 
de suas atividades. 
 
Art. 213. Poderão ser atribuídas ou delegadas aos ocupantes de cargos em comissão, 
atribuições em suas respectivas áreas de atuação, que não estão contempladas neste 
Regimento. 
 
Art. 214. A programação e a execução das atividades compreendidas nas funções 
exercidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal 
observarão às normas técnicas, administrativas, a legislação orçamentária, financeira e 
de controle interno. 
 
Art. 215. Os contratos, convênios e outros ajustes para a execução de atividades por 
terceiros observarão os ritos estabelecidos no Distrito Federal e serão assinados pela 
autoridade competente, que se responsabilizará por sua execução. 
 
Art. 216. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na implantação e execução deste 
Regimento serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento. 
 


