
SUGESTÃO RESPOSTAS/CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nomeação para concurso de Analista de Gestão 

Educacional - SEE

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a matéria foi submetida à análise da área técnica, que se manifestou 

que o concurso em questão é objeto do Edital Normativo nº 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, com vigência até 25/09/2019, com 

possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Previu 46 (quarenta) vagas imediatas e 80 (oitenta) vagas para formação de cadastro reserva.

Cumpre  destacar que, no atual projeto do PLDO/2020, o quantitativo foi definido a partir da média de nomeações realizadas nos últimos cinco 

anos.

Por fim, entende que alteração no quantitativo previsto para o cargo de Analista de Gestão Educacional, deve ser demandada pela Secretaria de 

Estado de Educação, com apresentação de estudo completo para justificar a alteração.

Nomeação para concurso de Secretário Escolar - SEE

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a matéria foi submetida à análise da área técnica, que  manifestou 

que o último concurso público, objeto do  Edital Normativo nº 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, com vigência até 25/09/2019, com 

possibilidade de prorrogação por mais dois anos, previu 80 (oitenta) vagas imediatas e 30 (trinta) vagas para formação de cadastro reserva.

Esclarece que o PLDO/2019 previu o quantitativo de 34 (trinta e quatro) vagas para o cargo Técnico de Gestão Educacional, nas duas 

especialidades.

Cumpre  destacar que, no atual projeto do PLDO/2020, o quantitativo para o cargo em epígrafe, nas duas especialidades, foi definido a partir da 

média de nomeações realizadas nos últimos cinco anos.

Por fim, entende que eventual alteração no quantitativo previsto para o cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade: Secretário 

Escolar, deve ser demandada pela Secretaria de Estado de Educação, com apresentação de estudo completo para justificar a alteração.

Nomeação para concurso do CBMDF

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a matéria foi submetida à análise da área técnica desta Subsecretaria 

que se manifestou: a demanda encontra-se sob a análise das áreas orçamentárias-financeiras, bem como, do Secretário de Estado de Fazenda, 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.

Por fim, ratifica-se a necessidade de acompanhamento pelos interessados das publicações dos atos administrativos, editais ou comunicados 

referentes a concursos públicos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal.

Nomeação para concurso da PMDF

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que os quantitativos previstos em editais levam em consideração o 

equilíbrio entre os elementos mencionados no art. 2º do Decreto nº 33.234/2011

Entende-se que eventual alteração no quantitativo de nomeações deve ser proposto pelo órgão demandante, no qual cada carreira está 

associada, com apresentação de estudo completo para justificar a alteração.

Por fim, ratifica-se a necessidade de acompanhamento pelos interessados das publicações dos atos administrativos, editais ou comunicados 

referentes a concursos públicos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal.

Nomeação para concurso de PPGG (Política Públicas e 

Gestão Governamental)

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a Portaria nº 183/2018, que estabelecia as especialidades dos cargos 

da carreira em questão e continha as respectivas atribuições, foi tornada sem efeito por meio da Portaria nº 234, publicada no DODF nº. 94, de 

17/05/2018.

Somente após a publicação de nova Portaria será possível definir as especialidades serão contempladas no futuro edital normativo do concurso 

em questão.

Ante o exposto e devido a outros fatores, houve a prorrogação para a realização do certame. Contudo, a Administração Pública está envidando 

esforços para  culminar na execução do concurso. 

Nomeação para concurso de Médicos e Enfermeiros - SES

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a demanda por nomeações em cada cargo/especialidade é definida 

pelo órgão requisitante, o qual solicita a autorização para realização de concurso público e nomeações de concursados com base no art. 2º do 

Decreto nº 33.234/2011. Assim, os quantitativos previstos em editais normativos levam em consideração o equilíbrio entre os elementos 

mencionados no citado normativo.

Entende que eventual alteração no quantitativo previsto para nomeações deve ser proposto pelo órgão demandante, no qual cada carreira está 

associada, com apresentação de estudo completo para justificar a alteração.

Por fim, ratifica-se a necessidade de acompanhamento pelos interessados das publicações dos atos administrativos, editais ou comunicados 

referentes a concursos públicos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal.

Nomeação para concurso da CLDF

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a demanda por nomeações em cada cargo/especialidade é definida 

pelo órgão requisitante, o qual solicita a autorização para realização de concurso público e nomeações de concursados com base no art. 2º do 

Decreto nº 33.234/2011. Assim, os quantitativos previstos em editais normativos levam em consideração o equilíbrio entre os elementos 

mencionados no citado normativo.

Cumpre registrar que no Protocolo recebido (Su-078244/2019) não há referência ao concurso público, tampouco carreira ou cargo público que se 

deseja nomear o cadastro reserva.

Entende que eventual alteração no quantitativo previsto para nomeações deve ser proposto pelo órgão demandante, no qual cada carreira está 

associada, com apresentação de estudo completo para justificar a alteração.

Por fim, ratifica-se a necessidade de acompanhamento pelos interessados das publicações dos atos administrativos, editais ou comunicados 

referentes a concursos públicos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal.

Nomeação para concurso de Tec. Socioeducativo - SECRIA

Demanda enviada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a qual informa que a demanda por nomeações em cada cargo/especialidade é definida 

pelo órgão requisitante, o qual solicita a autorização para realização de concurso público e nomeações de concursados com base no art. 2º do 

Decreto nº 33.234/2011. Assim, os quantitativos previstos em editais normativos levam em consideração o equilíbrio entre os elementos 

mencionados no citado normativo.

Para o cargo em referência, cumpre informar que o último concurso público, objeto do  Edital Normativo nº 1 – SECRIANÇA-ESPAM/TECS, de 

25/08/2015 tem vigência até 21/09/2020.

Frisa que, no atual PLDO/2020, o quantitativo inicial para o cargo em epígrafe, foi definido com base nos quantitativos solicitados pela Secretaria 

de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito do Distrito Federal por meio do Processo SEI 00417-00036126/2018-40.

Entende que alteração no quantitativo previsto de Técnico Socioeducativo, deve ser demandada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

do Distrito do Distrito Federal, com apresentação de estudo completo para justificar a alteração.

Por fim, ratifica-se a necessidade de acompanhamento pelos interessados das publicações dos atos administrativos, editais ou comunicados 

referentes a concursos públicos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal.

Envio de demandas populares ao PLDO/ 2020 via Sistema 

de Ouvidoria

Os cidadãos foram convidados a apresentar sugestões ou questionamentos acerca de assuntos atinentes à elaboração do PLDO/2020, por meio 

dos canais de atendimento da Ouvidoria/DF.

A sugestão recebida é exatamente a inovação trazida pela Subsecretaria de Orçamento Público - SUOP para esta audiência pública, e que já 

encontra-se em funcionamento para a participação popular na elaboração do texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias  – PLDO/2020.

Disponibilização do texto/apresentação realizada na 

Audiência Pública de elaboração do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - PLDO/2020

O texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias  – PLDO/2020 foi disponibilizado dia 22 de abril de 2019, primeiro dia útil após a dada 

prevista para divulgação, conforme site da SEPLAG, http://www.seplag.df.gov.br/ldo/.

A divulgação do texto preliminar estava prevista para o dia 19/04/2019, conforme cronograma para elaboração do  PLDO/2020. No intuído de 

deixá-lo próximo ao texto definitivo, foram feitos ajustes no dia 22 de abril de 2019.  

Maiores investimentos em saúde pública

Demanda enviada à Secretaria de Estado da Saúde, a qual afirma que o Plano de Ação Regional (PAR) da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências (RUE) do Distrito Federal, que objetiva definir os processos estratégicos da gestão e operacionalização da RUE/DF, orientando a 

tomada de decisão. 

Nessa operacionalização, os resultados e indicadores assistenciais poderão ser potencializados. Os tópicos contemplados no Plano de Governo do 

Distrito Federal (2019-2020) são os seguintes:

- Valorização dos servidores da Rede de Saúde do Distrito Federal;

- Gestão Integrada e Moderna na Saúde;

- Brasília Capital da Saúde;

- Atenção Primária em Saúde;

- Vigilância Epidemiológica;

- Atendimento Ambulatorial e Rede de Laboratórios;

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Atenção Hospitalar;

- Alta Complexidade.

ANEXO ÚNICO

SUGESTÕES AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  – PLDO/2020



Construção de viaduto na saída de Rec. das Emas

Demanda enviada ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER-DF, o qual afirma que em relação à rodovia DF-001 (EPCT), no local onde 

se encontra a rotatória entre as cidades do Recanto das Emas e Riacho Fundo II, está prevista a construção de uma Obra de Arte Especial (OAE), 

tipo viaduto, cujo objetivo é tratar grande número de veículos provenientes das diversas cidades próximas e do tráfego de passagem pelo local. 

A citada OAE faz parte do projeto do BRT-Sudoeste, abrangendo as rodovias DF-075 (EPNB) e DF-001 (EPCT), cujos projetos encontram-se em 

desenvolvimento. 

Maiores detalhes relacionados ao assunto poderão ser obtidos no EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018.

Construção de viaduto na DF-290 (Balão do Novo Gama) 

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que o projeto de engenharia feito a princípio para uma 

passarela aérea tornou-se inviável por conta da rede de alta tensão que passa no local. Verificou-se a possibilidade de passagem subterrânea, 

hipótese descartada devido as questões de segurança. A Administração Regional, o DER e Agentes Políticos do Novo Gama estão empenhados e 

realizando estudos  para viabilizar o projeto que possa atender a população e que seja eficiente para sanar o problema.

Revitalização da Feira Central de Santa Maria
Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que aguarda a publicação de emenda parlamentar para 

contratação do projeto integral de Reforma da Feira.
Construção de escolas técnicas, de ensino médio, ensinos 

fundamental I e II e Centros Educacionais de Primeira 

Infância - CEPIs 

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que aguarda recursos federais, bem como a Secretaria de 

Estado de Educação para inclusão no PLDO.

Construção de unidades do sistema S: SESC, SENAI, 

SEST/SENAT, SESI e SENAC

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção de Campus da UnB

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção de Campus da ESCS

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBSs

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que  foram implantadas duas UB's em Santa Maria, em prédios  

cedidos, sem ônus, portanto a prioridade no momento é a implementação de novas UB's para atender a população,  em futuro próximo será 

providenciado as construções das sedes definitivas;

Construção de Centro Interescolar de Línguas - CIL

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construir/Revitalizar o Parque Ecológico de Santa Maria
Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que aguarda a publicação das emendas parlamentares para a 

elaboração do Plano de Manejo para prosseguir com a implantação do Parque Vivencial;

Implementar alargamento da BR040 e BR-450

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção de um hospital veterinário público 

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção do Batalhão do Corpo de Bombeiros

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção de Delegacia de Polícia

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção do Terminal Rodoviário
Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que aguarda a publicação das emendas parlamentares para o 

início das obras.

Construção da ciclovia Santa Maria ao Viaduto do 

Catetinho

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Ampliação do Terminal de Integração do BRT

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a qual informa que as demais sugestões encontram-se em tratativas junto a 

outros órgãos e entidades do DF. São ações de suma importância para o crescimento econômico e sustentável da Região, mesmo sendo de 

competência de outros órgãos. A RA busca priorizar os projetos e parcerias para solucionar os anseios da comunidade.

Construção do Parque Ecológico Burle Marx - S. Noroeste
Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que projetos de implantação de infraestrutura para o Parque Burle 

Marx, são desenvolvidos em conjunto pela NOVACAP e TERRACAP, para as obras que restam pendentes, por meio do processo 112.000.935/2017.

Conclusão da construção da VIA W9 - S. Noroeste

Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que para as demais solicitações, não constam registros de projetos 

elaborados ou em desenvolvimento nesta Subsecretaria, para a área em tela. 

Os procedimentos ao atendimento do pleito foram iniciados. Demanda enviada ao Gabinete, para análise quanto à inserção na lei orçamentaria,  a 

qual encontra-se em elaboração. 

Aterramento da fiação de alta tensão - S. Noroeste

Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que para as demais solicitações, não constam registros de projetos 

elaborados ou em desenvolvimento nesta Subsecretaria, para a área em tela. 

Os procedimentos ao atendimento do pleito foram iniciados. Demanda enviada ao Gabinete, para análise quanto à inserção na lei orçamentaria,  a 

qual encontra-se em elaboração.

Construção de viadutos nas saídas do bairro, conforme 

projeto - S. Noroeste

Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que para as demais solicitações, não constam registros de projetos 

elaborados ou em desenvolvimento nesta Subsecretaria, para a área em tela. 

Os procedimentos ao atendimento do pleito foram iniciados. Demanda enviada ao Gabinete, para análise quanto à inserção na lei orçamentaria,  a 

qual encontra-se em elaboração. 

Instalação/troca da iluminação pública por lâmpadas LED - 

S. Noroeste

Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que para as demais solicitações, não constam registros de projetos 

elaborados ou em desenvolvimento nesta Subsecretaria, para a área em tela. 

Os procedimentos ao atendimento do pleito foram iniciados. Demanda enviada ao Gabinete, para análise quanto à inserção na lei orçamentaria,  a 

qual encontra-se em elaboração. 

Revitalização das Avenidas SAMDU e Comercial - 

Taguatinga

Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que constam projetos referentes reestruturação viária de 

implantação do sistema binário de trânsito, em desenvolvimento no âmbito do Contrato nº 17/2014-SODF, os quais encontram-se em fase de 

aprovação dos projetos urbanísticos pela SUPAR/SEDUH. 

Foram elaborados também projetos de revitalização urbana para as ruas transversais de ligação entre estas avenidas, que carecem de adequação 

de orçamentos. 

Os procedimentos ao atendimento do pleito foram iniciados. Demanda enviada ao Gabinete, para análise quanto à inserção na lei orçamentaria,  a 

qual encontra-se em elaboração.

Construção de Unidade Básica de Saúde em Ceilândia - Sol 

Nascente

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA, a qual informa que:

As demandas relacionadas à saúde e à educação são de competência das respectivas  secretarias. Elas definem quando e onde instalar suas 

unidades de atendimento, bem como  planejam e executam a contratação/remanejamento de servidores e compra de mobiliário e de 

equipamentos para eventuais novas instalações.

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.



Maiores investimentos em educação pública

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA, a qual informa que:

As demandas relacionadas à saúde e à educação são de competência das respectivas  secretarias. Elas definem quando e onde instalar suas 

unidades de atendimento, bem como  planejam e executam a contratação/remanejamento de servidores e compra de mobiliário e de 

equipamentos para eventuais novas instalações.

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Construção de Centro de Centro de Referencia Social 

(CRAS) em Ceilândia - Sol Nascente

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA, a qual informa que:

A implantação de equipamentos públicos referentes a área social são de competência da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Construção de praça em Ceilândia - Chácara 81, área 

especial 

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA, a qual informa que:

Considera viável a obra de urbanização da praça da Chácara 81 do Setor Habitacional Sol Nascente. O processo (00138-00004172/2018-16) 

encontra-se em fase de elaboração de projetos na Coordenação de Obras, Licenciamento e Manutenção - COLOM da Administração Regional de 

Ceilândia e discutirá sua inclusão no orçamento de 2020.  

Implantação de padronização e fiscalização de 

traylers/quiosques 

Demanda enviada à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, a qual informa que  foi publicado o Decreto nº 38.555/2019, regulamentando Lei nº 

4.257/2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o 

exercício de atividades econômicas. Neste mesmo ano foram elaborados 3 (três) projetos padrão para os quiosques, de 20m², 30m² e 60m².

Informa ainda que em cumprimento ao citado decreto, a Administração Regional efetuou o recadastramento de quiosques e trailers de modo a 

outorgar Termo de Autorização de Uso Provisório pela Secretaria de Estado das Cidades - SECID, até a realização de licitação.

Até o final de dezembro de 2018, foi concedido pela SECID, apenas um Termo de Uso de mobiliário urbano. No entanto, o permissionário não 

compareceu à Administração Regional para dar entrada da solicitação de Licença da obra e executou a mesma sem autorização.

Disponibilização do texto/apresentação realizada na 

Audiência Pública de elaboração do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - PLDO/2020

A Subsecretaria de Orçamento Público informa que disponibilizou no site a apresentação realizada na Audiência Pública do dia 25 de abril e 

encaminhou versão PDF ao cidadão demandante.

Ginástica laboral p/ servidores

Demanda enviada a Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que ações de melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho de seus 

servidores já estão sendo desenvolvidas. Entre elas, a Ginástica Laboral, ministradas por estagiários.

Destaca ainda a participação doa população para contribuir no desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável ao servidor. Informa ainda 

sobre o Decreto 39.587/2018 que institui as diretrizes gerais para concepção, implantação e promoção de Política e Programas de Qualidade de 

Vida no Trabalho para os servidores públicos do Distrito Federal.

Disponibilização prévia do texto do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - PLDO/2020 e seus anexos

A Subsecretaria de Orçamento Público informa que somente o texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 - PLDO/2020 foi 

disponibilizado preliminarmente à audiência pública. Seria necessário consolidar as informações da receita e despesa orçamentárias, que ainda 

não haviam sido recepcionadas pela Subsecretaria de Orçamento Público. Como essas informações necessárias não haviam sido disponibilizadas 

até a audiência pública, não foi possível consolidá-las em forma de anexo para disponibilizar ao cidadão.

Alteração no texto do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - PLDO/2020 e seus anexos - Metas e 

Prioridades: acompanhamento pela sociedade e Relatório 

de Acompanhamento das Metas e Prioridades (RAMP)

Os sistemas informatizados e gerenciados por esta SUPLAN atualmente não disponibilizam funcionalidades capazes de fornecer informações sobre 

a situação físico e financeira dos projetos em andamento e dos subtítulos definidos como prioritários no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, da forma proposta pelo autor da sugestão.

Contudo, o interessado poderá acessar as informações requeridas da seguinte forma:

- Anexo de Metas e Prioridades: http://www.seplag.df.gov.br/2019-no-6-216-17-08-2018/ opção: 02 - Metas e Prioridades;

- Projetos em Andamento: http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/08/19-Quadro-A-Rela%C3%A7%C3%A3o-de-Projetos-em-

Andamento.pdf;

- Relatórios Físico e Financeiro: http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/2019_SAG_1_Bim.pdf.

Cabe esclarecer que neste momento encontra-se em curso o processo de automatização de rotinas e melhoria dos instrumentos de 

sistematização de dados referente ao planejamento, desenvolvido em conjunto pela SUPLAN e pela Subsecretaria de Tecnologia, Informação e 

Comunicação - SUTIC/SEFP. No âmbito desta discussão estão sendo verificadas as dificuldades e as possibilidade de migração de dados para o 

ambiente Web. Consequentemente a definição sobre a disponibilização de novas funcionalidades será analisada dentro de um contexto mais 

amplo, em virtude da correlação entre os sistemas de planejamento, orçamento, de contabilidade e financeiro.

Diante das circunstâncias mencionadas, informamos que a SUPLAN oportunamente avaliará a pertinência de disponibilização de dados da forma 

proposta e, caso se manifeste  favorável, submeterá a demanda apresentada às equipes técnicas responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas 

informatizados.

Alteração no texto do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - PLDO/2020 e seus anexos - Verificação de 

compatibilidade das Emendas Parlamentares

A despeito do fato da dificuldade de acompanhamento da compatibilidade das Emendas Parlamentares com o  Plano Plurianual - PPA e Lei 

Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Subsecretaria de Orçamento Público informa que por tratarem-se de atos próprios do Poder Legislativo, antes 

da inserção de tal mudança no texto legal, encaminhará a sugestão à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF para apreciação e deliberação 

daquela Casa.

Será inserida na pauta dos trabalhos do Poder Executivo a análise em conjunto com o Poder Legislativo a discussão e proposição de nova redação 

para futuro Projeto de Lei Diretrizes Orçamentárias.

Instalações públicas diversas - Taguatinga

Oportunamente, a Subsecretaria de Orçamento Público solicitou via Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal maiores informações a respeito da 

demanda do cidadão apresentada por meio do Requerimento próprio, no intuito de propiciar o pleno atendimento e a devida resposta à 

demanda. No entanto, até a conclusão deste relatório, não foram recebidos esclarecimentos adicionais do cidadão.

Orçamento Participativo - criação de aplicativo onde 

cidadão opine a respeito da elaboração e execução do 

orçamento público

Demanda enviada à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a qual informa que não conter no Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - PDTIC 2017-2019 demanda de desenvolvimento de aplicativo/sistema que contemple a sugestão recebida. Informa 

ainda, que não compete a esta SUTIC a avaliação de pertinência da demanda recebida, uma vez que as necessidades de aplicativo/sistema são 

priorizadas pelo GAB/SEFP.

Asfaltamento/Reforma da DF-205 (Fercal a Padre Bernardo-

GO)

Demanda enviada à SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa Informa não constarem projetos para a área em tela. 

Informa ainda que a solicitação foi encaminhada ao gabinete desta Secretaria para verificação do enquadramento das demandas às obras 

prioritárias de governo e inclusão ao orçamento em elaboração pelo projeto de Lei

Melhoria do sistema de transporte público
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Urbanização/Infraestrutura no Guará II

Demanda enviada à SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA que informa não constarem projetos elaborados ou em 

desenvolvimento nesta Subsecretaria, para a área em tela. Desta forma, a solicitação foi encaminhada para e avaliação de área competente 

quanto ao enquadramento das demandas às obras prioritárias de governo, bem como providências para a gestão de inclusão ao orçamento em 

elaboração pelo projeto de Lei.

Nivelamento de carreiras conforme a atribuição e questão 

técnica

Demanda enviada a Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que com a criação da carreira os servidores que se enquadravam 

na situação prevista, passaram a integrar a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.

Tal nivelamento remuneratório implica em estudo criterioso envolvendo toda a revisão da carreira e atribuições dos respectivos cargos.

Com a Emenda Constitucional 19/1998, ficou vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies (art. 37, XIII), impedindo assim a 

chamada paridade entre ativos. Ressalta-se que o pleito, incorre em aumento de despesas e deve ser avaliado, tendo em vista a grave 

repercussão nas contas públicas.

Destaca-se que para implementação de ações de impacto nas contas públicas, devem ser realizados estudos visando atingir o fim público da 

melhor maneira.

Constituição de parceria GDF - Gov. Federal para requisição 

de servidores a fim de que trabalhe próximo de sua 

residência

Demanda enviada a Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que havendo relevante interesse público, e mediante provocação 

dos órgãos interessados, o Governo do Distrito Federal (GDF) pode autorizar a movimentação de servidores para atender situações específicas 

elencadas no art. 157 da Lei Complementar Nº 840/2011.



Asfaltamento em Samambaia

Demanda enviada à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, a qual informa que não constam projetos elaborados ou em desenvolvimento 

para a área em tela. Serãorealizadas gestões junto a SEDUH - Secretaria de de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para verificação 

de possível atendimento do pleito, tendo em vista que a aprovação da Avenida das Cidades (antiga Interbairros) irá sobrepor a esta solicitação.

Encaminha a solicitação para a gestão de inclusão ao orçamento em elaboração pelo projeto de Lei.

Os procedimentos ao atendimento do pleito foram iniciados. Demanda enviada ao Gabinete, para análise quanto à inserção na lei orçamentaria,  a 

qual encontra-se em elaboração.

Mais ações destinadas às pessoas em situação de rua
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.
Realização de parceria com universidades para prestação 

de serviços à população

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.
Construção de obras de infraestrutura em Sobradinho II - 

Vila Basevi

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Asfaltamento do Setor Sol Nascente
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.
Conclusão da instalação da Rede de águas pluviais, nas 

metades destas ruas. 

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Troca da iluminação pública por lâmpadas de LED
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Maiores investimentos em segurança pública
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Maiores investimentos em educação pública
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.
Instalações públicas esportivas - complexo esportivo - Rec. 

Emas

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.
Instalações públicas esportivas - quadra de tênnis e 

esportes aquáticos - Rec. Emas

A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Instalações públicas esportivas - pista de skate
A demanda foi enviada à Secretaria de Estado competente para o tratamento do assunto  referente à sugestão recebida. Tal contribuição será 

incluída em pauta para análise a respeito de sua inserção na lei orçamentaria, que encontra-se em elaboração.

Alteração no texto PLDO/2020 - Divulgação bimestral do 

Relatório de Emendas Parlamentares Pendentes de 

Aprovação de seus autores (REPAP)

A Subsecretaria de Orçamento Público informa que a sugestão foi acatada. A redação  que condicionava a execução orçamentária dos subtítulos 

inseridos na Lei Orçamentária por emenda individual à comunicação formal do autor à Casa Civil do Distrito foi suprimida do texto do Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 – PLDO/2020 encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, texto 

disponível no portal da SEPLAG, http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/04/01-PLDO-2020-TEXTO.pdf.

Alteração no texto PLDO/2020, inclusão de Anexo - 

Despesas que não serão objeto de limitação de empenho

A Subsecretaria de Orçamento Público informa que a sugestão de retomar a redação do art. 52 da LDO/2019, a qual excluía da limitação de 

empenho as dotações destinadas ao atendimento da criança e do adolescente, esclarece-se que tal redação desse dispositivo foi suprimida do 

PLDO/2020 encaminhado a CLDF pelas seguintes razões:

O Parágrafo único do art. 269 – A da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê a vedação da limitação de empenho somente dos recursos destinados 

ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.  Vejamos a transcrição desse dispositivo:

Art. 269 – A [...]

Parágrafo único. É vedado o contingenciamento ou o remanejamento dos recursos destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente  do Distrito Federal. (Grifos nossos).

No tocante  à sugestão de inclusão de um anexo específico para as despesas que não serão objeto de limitação de empenho, convém informar 

que o Demonstrativo de Despesas obrigatórias de caráter continuado do PLDO/2020 do Anexo VI – Margem de Expansão das Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado disponível no portal da SEPLAG, http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/04/09-Anexo-VI-

Margem-de-  Expans%C3%A3o.pdf, elenca as despesas obrigatórias que não podem ser objeto de limitação de empenho (vide observação nº 1) do 

referido demonstrativo.  

Este Órgão Central de Planejamento e Orçamento permanentemente trabalha para aperfeiçoar os Anexos e Demonstrativos das leis 

orçamentárias. Quando da elaboração dos próximos PLDO(s), lavaremos em consideração a sugestão relativa a este item.


