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Senhoras e Senhores Parlamentares 

O resgate do ciclo de prosperidade do Distrito Federal foi inaugurado em 1º de janeiro 
de 2019 quando, com determinação e perseverança, iniciei um processo de criação de 
condições para que todas as áreas governamentais pudessem desempenhar sua missão 
de servir à população.
 
Ciente de que a entrega eficiente de serviços à sociedade requer a busca incessante 
de medidas que aliam custo e benefício, este Governo tem buscado soluções capazes 
de otimizar os recursos públicos, por meio da priorização de projetos que possibilitam o 
desenvolvimento econômico, ao tempo em que promovem o aumento das receitas distritais.
 
Esse desafio tem impulsionado a gestão do Distrito Federal no caminho da modernidade 
e inovação: passamos da palavra à ação, da ação à execução e da execução ao efetivo 
atendimento dos anseios populacionais. Agora é hora de consolidar as entregas, de 
promover a transformação e de convergir para a manutenção de Brasília como uma 
cidade síntese do futuro.
 
E é sob esse olhar que entrego a essa Casa Legislativa o presente Caderno de Sugestões 
de Emendas Parlamentares 2020, onde Vossas Excelências encontrarão proposições cujo 
objetivo é assegurar a continuidade de ações que visam a melhoria da vida das pessoas, 
que permitam intensificar os benefícios para nossa sociedade e gerações futuras.
 
Nesse sentido, Senhoras e Senhores Parlamentares, por meio dos projetos constantes 
deste Caderno, eu os convido a participar do ciclo de prosperidade, onde o momento 
é decisivo para o futuro do Distrito Federal. A participação de Vossas Excelências 
representará o reflexo do coletivo nas ações levadas à efeito durante a execução.
 
São projetos esboçados nesta gestão que precisam de aporte financeiro para a sua 
execução, com o consequente benefício à população. E cada recurso aportado com lisura, 
transparência e probidade significará o engajamento de cada um de nós com a perspectiva 
de um futuro promissor para a nossa cidade.
 
Meu compromisso, Senhoras e Senhores Parlamentares, é com uma gestão séria e 
inovadora, caracterizada pelo planejamento de ações rumo ao alcance dos resultados 
almejados pela população do Distrito Federal.
 
Isso é governar com responsabilidade!

Carta do Governador

Ibaneis Rocha

Governador do Distrito Federal
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ORIENTAÇÕES PLOA 2020

Orientações para inclusão de Emendas Parlamentares ao 
Projeto de Lei Orçamentária 2020
Para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2020, a utilização dos elementos de despesa 41, 42, 43, 45 e 81 passam a 
considerar as classificações orientadas na forma do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, elaborado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF, combinado com a Instrução Normativa nº 03/2015, da Secretaria de Fazenda 
do DF, assim detalhados:

• 41 - Contribuições - utilizado para transferências correntes e de capital aos entes da Federação e a entidades privadas 
sem fins lucrativos, exceto para os serviços essenciais de assistência social, médica e educacional; 

• 42 - Auxílios - utilizado para transferências de capital aos entes da Federação e a entidades privadas sem fins 
lucrativos; (Investimentos e Inversões Financeiras) 

• 43 - Subvenções Sociais - utilizado para transferências às entidades privadas sem fins lucrativos para os serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional; 

• 45 - Subvenções Econômicas - utilizado para transferências, exclusivamente, a entidades privadas com fins lucrativos; 
• 81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas. 
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• 20 - Transferências à União
• 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
• 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo
• 40 - Transferências a Municípios
• 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 
• 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
• 60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos.

Esses elementos devem constar apenas de Ações 
denominadas “Operações Especiais” e estar associados às 
seguintes modalidades de aplicação:

1. Projetos e Atividades: contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Representm 
contraprestação direta em bens ou serviços, ou ainda a extinção de passivos.

• Projetos: codificados com dígitos ímpares (com exceção do número 9), da seguinte forma: 1xxx, 3xxx, 5xxx e 7xxx.
• Atividades: codificadas com dígitos pares, da seguinte forma: 2xxx, 4xxx, 6xxx e 8xxx.

2. Operações Especiais: São despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações 
de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. As 
operações especiais são codificadas iniciando sempre com o número 9 (9xxx). Como forma de atender as orientações 
contidas no MCASP e na Instrução Normativa nº 03/2015 da SEF, a Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Estado 
de Economia então efetuou a criação das seguintes Operações Especiais:

Vale relembrar que a classificação das Ações 
Orçamentárias obedece ao seguinte critério: 
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LISTA AÇÃO “OPERAÇÃO ESPECIAL”
CÓDIGO NOME

9065 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
9066 TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL 
9068 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS 
9069 TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL 
9070 TRANSFERÊNCIA PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
9071 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
9072 TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9073 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
9074 TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD
9075 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS 
9078 TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES 
9080 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS 
9081 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS 
9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 
9084 CONCESSAO DE BOLSA ATLETA 
9085 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS 

9086 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS 
AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

9087 TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS 
9088 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA
9091 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANO 
9092 SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR EM SAÚDE 
9109 APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 
9112 APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK 
9118 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ressalte-se que para efeito de inclusão no Projeto de Lei Orçamentária 2020, a codificação da despesa pretendida se altera 
para Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas – PDAF deve ser da seguinte forma:

Programa de Trabalho: 12.122.6221.9068.NOVO – Transferência por meio de Descentralização de Recursos 
Financeiros para as Escolas – PDAF – Unidades Escolares. Natureza de Despesa: 33.50.43

Note que o elemento 43 (Subvenções Sociais - transferências às entidades privadas sem fins lucrativos para os serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional) está associado adequadamente à modalidade 50 (Transferências 
a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos). Importa destacar ainda que, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2020, Lei nº 6.352, de 07/08/2019, Parágrafo único do art. 28:

Art. 28. Serão consideradas emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, conforme disposto no 
art. 150, § 16, da Lei Orgânica do Distrito Federal, as programações de trabalho que contenham as subfunções 
discriminadas no Anexo XIII desta lei, e se refiram a investimentos, manutenção e desenvolvimento do ensino 
ou a ações e serviços públicos de saúde e infraestrutura urbana.

Parágrafo único. Não será permitida a suplementação de subtítulos que constam da proposta 
encaminhada pelo Poder Executivo, no caso de emendas parlamentares individuais de execução 
obrigatória, sendo imediatamente inserido novo programa de trabalho, no quadro de detalhamento de 
despesas, da unidade favorecida, com subtítulo de numeração diversa e descritor igual.



Saúde
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EIXO TEMÁTICO: SAÚDE
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde 
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.122.6202.4166.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde foi regulamentado por meio do Decreto 
31.625/2010 e tem por objetivo promover estratégia de inovação dos serviços e ações de sustentabilidade em saúde. 
Os recursos do PDPAS são destinados à manutenção e ao regular funcionamento dos serviços e das Regionais 
de Saúde, mantidas pela SES. A finalidade do PDPAS é desenvolver projetos que viabilizem a desconcentração 
administrativa e financeira e o estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas para superintendências 
regionais de saúde e unidades de referência.

Detalhamento:
Valores livres de acordo com a conveniência do parlamentar

Aquisição de equipamentos para Atenção Especializada Hospitalar
Valor: 392.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.3467.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Visa a aquisição de equipamentos necessários ao atendimento a usuários da SES/DF, tanto na realização de consultas, 
como exames e procedimentos cirúrgicos. A proposta justifica-se pela necessidade de renovação dos equipamentos 
existentes, objetivando a celeridade na realização dos atendimentos e procedimentos. A Rede SES está apta a 
operacionalizar todos os equipamentos solicitados.

Detalhamento:
06 Impressoras de cassetes histológicos: R$ 60.000,00 (Rede SES) 
02 citocentrífugas: R$ 62.000,00 (HMIB) 
07 microscópios de co-observação de ótica infinita: R$ 70.000,00 (Rede SES) 
13 impressoras térmicas tipo zebra com ribbon de resina: R$ 80.000,00  (Rede SES) 
14 impressoras térmicas tipo zebra para a impressão de pulseiras de identificação do paciente: R$ 80.000,00 (Rede SES) 
30 monitores de sinais vitais para salas de triagem: R$ 40.0000,00  (Rede SES)

Construção de Unidades Básicas de Saúde
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.301.6202.3135.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposição visa aportar recursos para complementação dos valores liberados pelo Ministério da Saúde para 
construção de Unidades Básicas de Saúde, é necessário o incremento de cerca de 1/3 do valor em construção de 
cada unidade. A construção do equipamento leva em consideração o vazio assistencial, o aumento de cobertura e  a 
disponibilidade de terrenos. 

Detalhamento:
Valores livres a partir de R$ 500 mil/unidade. 
Valores médios de R$ 1,8 milhão por unidade: 
Obras em andamento: UBSs Recanto das Emas (Monjolo) e Samambaia 
Prontas para licitar: UBSs Jardins Mangueiral, Paranoá Parque e Ceilândia 
Projeto concluído: UBS Planaltina (Pacheco) - Vale do Amanhecer, Santa Maria, Estrutural -  Setor Oeste,  Incra 8 - 
Brazlândia e Chapadinha - Brazlândia.
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Implantação de Base do SAMU
Valor: 2.800.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.3736.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Implantação de 8 bases modulares do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para descentralização do serviço, com o 
objetivo de diminuir o tempo-resposta dos atendimentos aos usuários da Rede SES/DF,  bem como dar cumprimento aos requisitos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através das Portarias de Consolidação 3 e 6/2018, referente  à promoção de condições 
adequadas de trabalho, acondicionamento de materiais, equipamentos e medicamentos para reposição nas viaturas do SAMU 192.
Detalhamento:
Valores múltiplos de R$ 350.000,00, valor de cada unidade. Em ordem de prioridade: 01 Plano Piloto, 01 Guará, 01 
Sobradinho, 02 Ceilândia, 01 Santa Maria, 01 Riacho Fundo II, 01 Paranoá. Total de 8 bases.

Aquisição de materiais permanentes de hotelaria hospitalar
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.3467.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Os serviços de internação hospitalar demandam a manutenção de estrutura adequada de materiais, a fim de garantir a 
continuidade da assistência aos pacientes. Para tanto se faz necessária a permanente renovação dos materiais e equipamentos 
destinados a acomodar e garantir condições adequadas de hotelaria dos diversos serviços especializados ofertados pela rede 
SES-DF. Integram a aquisição os seguintes itens: berço para recém-nascido, cama Fowler infantil e adulto, suporte de soro, 
poltrona de acompanhante, cadeira de rodas e cadeira de banho. Valores livres a partir de R$ 200.000,00

Aquisição de equipamentos para unidades de farmácia
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.4215.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A aquisição dos equipamentos propostos viabiliza melhoria nos serviços prestados, além de promover melhor estruturação 
das farmácias da SES-DF.
Detalhamento:
8 Placas de Aquecimento com Controle de Temperatura Digital: 2 HRT, 3 CERPIS e 3 Farmácia Viva - R$ 35.000,00; 
4 Agitadores mecânicos - 1 HRT, 1 CERPIS e 3 Farmácia Viva - R$15.000,00

Aquisição de equipamento para atenção hospitalar - kit de upgrade para acelerador linear
Valor: 2.900.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.3467.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O equipamento fornecido pelo Ministério da Saúde possui algumas restrições de tratamento que precisam ser avaliadas.  
1) Apenas uma estação Workstation. 
2) Equipamento fornecido é capaz de ofertar apenas radioterapia conformacional 3D. A obra está em andamento no Hospital 
Regional de Taguatinga (HRT) e prevê a entrega pelo Ministério da Saúde de um acelerador linear para tratamentos em 
radioterapia, porém o equipamento pode ser melhorado para ofertar maior produtividade e tecnologia em tratamento, pois 
possui algumas restrições de tratamento que precisam ser avaliadas.
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Aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.303.6202.4216.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Complementar os recursos necessários para abastecimento da rede de medicamentos destinados ao tratamento 
de pacientes que buscam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, nas farmácias de alto custo e nas 
unidades hospitalares.
Detalhamento:
Valores a partir de R$ 1.000.000,00, observados os valores abaixo, conforme destinação dos medicamentos:
Atenção Básica: R$ 10.000.000,00
Farmácia de Alto Custo: R$ 10.000.000,00
Atenção Especializada hospitalar:R$ 10.000.000,00

Fundação Hemocentro de Brasília
Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para reforma e ampliação da Fundação 
Hemocentro de Brasília
Valor: 710.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.202
Programa de Trabalho: 10.122.6202.1968.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A proposição objetiva a destinação de recursos para elaboração de projetos de reforma do Bloco B da Fundação Hemocentro 
de Brasília, com adequação dos espaços e foco na ampliação do acesso e na humanização do atendimento. O Bloco 
contempla áreas de atendimento aos usuários, em destaque o ambulatório de atendimento exclusivo das coagulopatias 
hereditárias e farmácia ambulatorial, bem como áreas administrativas de suporte.
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Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Reestruturação e Ampliação dos Serviços de Radioterapia e Oncologia
Valor: 6.100.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Destina-se a reforma e ampliação da oncologia, envolvendo também os setores da radioterapia, da hematologia e a 
integração com cuidados paliativos e equipe multiprofissional. São previstos 24 consultórios, com espaço amplo para 
acomodar pacientes cadeirantes e até mesmo acamados, sendo 6 para a hematologia, 5 para a radioterapia, 10  para a 
oncologia e 3 para a equipe multiprofissional.Esse aumento, aliado às vagas oferecidas pelos hospitais HUB e HRT, seria 
suficiente para “zerar” a fila de espera para a oncologia. Valores livres a partir de R$ 500.000,00

Serviços de Radiologia - Aquisição de aparelho de ressonância e tomógrafos
Valor: 12.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A aquisição de uma ressonância magnéticas e dois tomográfos visa aumentar a produção de serviços radiológicos, reduzir 
a fila no SISREG - atualmente em mais de 20 mil pessoas, suprir a carência na rede de saúde dos serviços de ressonância 
magnética e acelerar o tempo de resposta nos processos relacionados à radiologia. Hoje, muitos dos equipamentos 
existentes estão obsoletos e já não permitem atendimentos com qualidade. A ausência de equipamentos adequados 
colabora para a perpetuação de vários problemas, pois as condições atuais atrasam ou inviabilizam a realização dos 
atendimentos/procedimentos. Registra-se que os servidores têm total capacidade para operacionalizar os equipamentos 
solicitados, bem como as unidades estão preparadas para recebê-los e utilizá-los.
Detalhamento:
01 Ressonância Magnética: R$ 8.000.000,00 
02 Tomógrafos: R$ 4.000.000,00 (R$ 2.000.000,00 por unidade)

Implantação de Centro de Simulação Realística
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Criação de laboratório com capacitação técnica e simulação realística de alto grau de fidelidade para utilização como 
ferramenta metodológica de capacitação dos profissionais de sáude. Implantação de infraestrutura necessária para 
capacitação de toda a equipe do IGESDF de forma direta ou indireta.

Unidade de Psiquiatria - Reforma das instalações
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Plano Piloto e Sobradinho
Justificativa:
É urgente a reforma do espaço físico da Psiquiatria, para que haja separação do espaço de internação dos adultos e dos 
adolescentes, bem como ampliação do número de leitos e melhoria do espaço físico do pronto socorro. Desta forma, 
adequa-se o atendimento dessa população às previsões legais, com possibilidade de ampliação do serviço, que tem 
apresentado demanda crescente.
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Implantação de novas Unidades de Pronto Atendimento-UPAS - Equipagem e mobília
Valor: 7.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Aquisição de equipamentos e mobiliários destinados a 7 novas UPAs nas regiões do Paranoá, Ceilândia, Vicente Pires, 
Gama, Riacho Fundo 2, Planaltina, Brazlândia com o objetivo de ampliar a quantidade de atendimentos no DF, habilitar 
todas perante ao Ministério de Saúde e à Secretaria de Saúde, como também contribuir para a organização do sistema 
de referência e contrarreferência destacando-se ainda: o aumento na capilaridade do atendimento pré-hospitalar, a 
amenização de regiões atualmente sobrecarregadas para realizar aproximadamente de 12.000 atendimentos médicos por 
mês, a ampliação do parque hospitalar que acarretará melhoria substancial ao acesso do usuário à rede SES-DF. Valores 
livres, múltiplos de R$ 1.000.000,00 (valor previsto por unidade)

Modernização do Parque Tecnológico da Hemodiálise
Valor: 5.550.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A aquisição de novas máquinas de hemodiálise tem por objetivo a reestruturação do serviço de hemodiálise no Hospital 
de Base e Hospital Regional de Santa Maria para atender à elevada demanda de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em 
caráter de Urgência/Emergência. Os novos equipamentos trarão efetividade no tratamento de pacientes dialíticos e 
minimização de fila de pacientes renais. Valores livres, múltiplos de R$ 150 mil (valor total de cada equipamento)

Reforma e adequação da Central de Manipulação de Quimioterápicos
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 23.901
Programa de Trabalho: 10.302.6202.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.50.42
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A reforma do espaço físico visa reativar o processo de manipulação de quimioterápicos no Hospital de base, com o objetivo de 
otimizar e adequar o atendimento ambulatorial à assistência de alta complexidade e adequar a infraestrutura às necessidades 
normativas e operacionais. Pode haver indicação parcial



Educação
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Construção de unidades escolares de educação infantil
Valor: 8.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.365.6221.3271.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Complementação de recursos distritais para construção de 16 unidades de educação infantil, para atendimento a crianças 
de 0 a 5 anos. Parte dos serviços necessários não pode ser executada com recursos oriundos da esfera federal.
Detalhamento:
Valor de R$ 500.000,00, por unidade: Plano Piloto (Vila Telebrasília) - 01 unidade; Ceilândia - 04 unidades; Gama - 02 
unidades; Guará - 01 unidade; Planaltina - 01 unidade; Recanto das Emas - 02 unidades; Samambaia - 01 unidade;  Santa 
Maria - 02 unidades; Taguatinga - 02 unidades.

Aquisição de Kits de robótica educacional
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O kit é composto por conjunto de hardware, software e material pedagógico que, integrados, apoiam a programação e a 
montagem de projetos robóticos. A proposta visa adquirir 500 kits para atender escolas da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. Aliada às inovações tecnológicas, a Robótica Educacional destaca-se por contribuir com 
o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que promove a interdisciplinaridade e proporciona o trabalho de equipe, 
motivando e integrando os estudantes. Valores múltiplos de R$ 2.000,00 (valor estimado de cada kit)

Apoio à universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomento ao uso pedagógico de 
tecnologias digitais nas unidades de campo 
Valor: 1.190.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Projeto de implantação de conexão de dados para 74 unidades escolares do campo, por meio de enlace de rádio com 
conexão física à rede corporativa GDFNet e gerenciamento centralizado, visando integrar as unidades do campo às 
demais unidades escolares. Valores múltiplos de R$ 16.000,00 (valor unitário).

Aquisição de Kits de tecnologias de suporte pedagógico para atender as escolas que ofertam ensino 
médio no Distrito Federal
Valor: 5.700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Serão adquiridos 570 kits, que beneficiarão aproximadamente 1.900 salas de aulas do ensino médio. A utilização dos 
equipamentos estimula a aprendizagem, melhorando a comunicação com os estudantes e aprimorando as competências dos 
professores. O Kit de Tecnologias de Suporte Pedagógico é composto por: Projetor/Smart TV, Kit Sonorização, Computador e 
Wi-fi e será disponibilizado em salas de ensino médio. Valores múltiplos de R$ 10.000,00 (valor de cada kit)
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Implantação de HUBs de inovação, tecnologia e educação
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa implantar 16 HUBs de Inovação, um em cada coordenação regional de ensino, e dois centrais (FAP e 
Biblioteca Nacional), com o objetivo de ressignificar salas de informáticas de unidades regionais da rede e garantir um 
espaço inovador para promover a cultura digital dos estudantes. Hub Central: Polo de formação de agentes de inovação 
com o objetivo de gerar multiplicadores na rede de ensino. Hub Regionais: Permitirá a formação de estudantes em 
habilidades para a Quarta Revolução Industrial e estimular o espírito empreendedor. Fomento à produção de conteúdo 
digital para a rede feito por alunos, professores e setor privado. Valor de R$ 50.000,00 por unidade.

Aquisição de kits de aprendizagem em biologia e kits de aprendizagem em matemática para escolas do 
ensino médio do Distrito Federal
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.362.6221.2390.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O ensino em laboratórios promove, com aulas mais práticas e atrativas, uma aprendizagem mais significativa aos alunos, 
bem como o combate à reprovação e à evasão escolar. A captação é destinada à aquisição de 20 kits de aprendizagem 
em biologia e 25 em matemática.
Detalhamento:
Valores múltiplos de R$ 44.500,00 (valor médio por laboratório). Os kits de aprendizagem são compostos da seguinte maneira:
Kit de aprendizagem de matemática: 01- Armários em aço 2 portas; 10- Calculadoras Científicas; 01- Ciclo Trigonométrico; 
4- Círculo Fracionado (Estudante); 01- Círculo Fracionado (Professor); 01-Conjuntos de Banner Matemática (Ensino 
Médio); 01-Conjunto de Instrumentos para medição e construção em Geometria; 01- Conjunto de Sólidos Geométricos 
(planificação); 01- Conjunto de Sólidos Geométricos (com entrada para líquido - volum ); 01-Conjunto de Probabilidade; 
01- Conjunto de Matemática; 01-Conjunto para Construção de Poliédros; 01- Conjunto Poliminós; 01- Cone; 01- Dispositivo 
didático para desenhar simetrias; 01- Jogo de dados; 01- Geoplano; 01- kit (A) “”multiuso”” para Matemática e Estatística; 
01- kit (B) “”Multiuso”” para Matemática e Estatística; 01 - kit Teorema de Pitágoras; 01- Plano para Construção de Elipses; 
01- Projetor de Segmento; 01- Quadro metálico móvel para escrita com giz e com caneta para quadro branco; 01- Quadro 
Trigonométrico; 01- Recipiente Elíptico; 10 kit de relações métricas do triângulo retângulo -Aluno; 01- kit de relações 
métricas do triângulo retângulo -Professor; 01- Sólido de Revolução; 01- Talha de Arquimedes; 01- Torre de Hanói; 
Kit de aprendizagem de biologia: 01- Modelo Anatômico Torso Humano; 01- Modelo Anatômico Esqueleto Humano; 01- 
Modelo Anatômico Cérebro Humano; 01- Modelo Anatômico Coração Humano; 01- Modelo Anatômico Olho Humano; 01- Modelo 
Anatômico Ouvido Humano; 01- Modelo Anatômico Medula Espinhal; 01- Modelo Anatômico Arcada Dentária; 01- Modelo 
Anatômico Pulmão Humano; 01- Modelo Anatômico Sistema Digestório; 01- Modelo Anatômico Pélvis Feminina; 01- Modelo 
Anatômico Pélvis Masculino; 01- Manequim Dorso Adulto para Treinamento RCP. * Fora o Kit de aprendizagem  de Biologia - 
10 kits destinados para imobilização, remoção e transporte de pacientes; 10 Imobilizadores de Cabeça; 10 macas de Resgate.

Ampliação do número de escolas e de unidades administrativas conectadas à rede fibra ótica GDFNet
Valor: 7.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101

Programa de Trabalho: 12.126.6221.1471.NOVO 
12.126.8221.1471.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa: 33.90.39 R$ 5.000.000,00 
R$ 2.000.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa captar recursos para levar a rede de fibra ótica até as unidades educacionais, coordenações regionais 
e demais sedes da rede pública de ensino urbana do Distrito Federal, permitindo o acesso a plataformas online de 
aprendizagem, de gestão, de conteúdos pedagógicos digitais e outras demandas necessárias.
Detalhamento:
Unidades Escolares: R$ 5.000.000,00, com valores a partir de R$ 200.000,00
Unidades Administrativas: R$ 2.000.000,00, com valores a partir de R$ 200.000,00
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Descentralização de recursos financeiros para as Escolas - Programa PDAF
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.122.6221.9068.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 33.50.43 
44.50.42

LIVRE 
LIVRE

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Recursos de custeio para contratação pontual de serviços de manutenção, conservação, pequenos reparos e 
reformas não-estruturais de unidades escolares, bem como aquisição de material de consumo ou implementação de 
projetos pedagógicos; os recursos de capital destinam-se à aquisição de equipamentos e de material permanente. 
Os recursos do PDAF poderão ser utilizados  para aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoas físicas e/ou 
jurídicas, para a realização de manutenção corretiva ou preventiva, assim como para compra de Gás GLP, contratação de 
serviços contábeis, tarifas bancárias, ressarcimento de despesas com o Educador Social Voluntário e incentivo à cultura 
com a contratação de transporte de estudantes para eventos de cunho pedagógico.

Detalhamento:
Destinação livre para unidades escolares, com valores limitados conforme legislação específica.

Aquisição de parques infantis para escolas públicas
Valor: 17.590.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101
Programa de Trabalho: 12.365.6221.2388.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Recursos destinados à aquisição de parques infantis a serem instalados em 199 Unidades Escolares que oferecem 
Educação Infantil, padronizando os ambientes de playgrounds das escolas, atendendo às normas atuais de segurança e 
vigilância sanitária.

Detalhamento:
35 unidades escolares  - R$ 2.900.000,00 - Ceilândia 
25 unidades escolares  - R$ 2.820.000,00 - Plano Piloto 
20 unidades escolares  - R$ 2.150.000,00 - Gama 
17 unidades escolares  - R$ 1.050.000,00 - Sobradinho 
15 unidades escolares  - R$ 1.530.000,00 - Samambaia 
14 unidades escolares  - R$ 1.020.000,00 - Planaltina 
12 unidades escolares  - R$ 1.150.000,00 - Taguatinga

12 unidades escolares  - R$ 720.000,00 - Paranoá 
10 unidades escolares  - R$ 840.000,00 - Brazlândia 
10 unidades escolares  - R$ 770.000,00 - Santa Maria 
09 unidades escolares  - R$ 740.000,00 - Núcleo Bandeirante 
08 unidades escolares  - R$ 810.000,00 - São Sebastião 
07 unidades escolares  - R$ 640.000,00 - Guará 
05 unidades escolares  - R$ 450.000,00 - Recanto das Emas

Contratação de serviços de elaboração de projetos complementares e suplementares para obras de 
unidades escolares de ensino fundamental e de educação infantil
Valor: 6.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 18.101

Programa de Trabalho: 12.361.6221.1968.NOVO  
12.365.6221.1968.NOVO 

GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A captação visa suprir a necessidade da Secretaria de Educação quanto à contratação de corpo técnico de profissionais 
para a realização dos serviços de implantação de projetos arquitetônicos e elaboração de projetos complementares e 
suplementares, para obras de unidades escolares de ensino fundamental e educação infantil.

Detalhamento:
12.361.6221.1968.NOVO - Elaboração de Projetos de Ensino Fundamental - valores livres (até o total de R$ 5.000.000,00) e  
12.365.6221.1968.NOVO - Elaboração de Projetos de Educação Infantil - valores livres (até o total de R$ 1.500.000,00).
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Segurança
Pública 
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EIXO TEMÁTICO: SEGURANÇA

Secretaria de Estado de Segurança Pública
Ampliação do projeto de videomonitoramento
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.4031.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 33.90.39 
44.90.52

R$ 4.000.000,00 
R$ 1.000.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem o objetivo de reduzir os índices de criminalidade por meio da iampliação da solução de videomonitoramento. 
Os recursos solicitados serão destinados a realização de serviços de instalação de ativos existentes em depósito na 
SSP, bem como aquisição e instalação de novos equipamentos (switches, HDs, fibra ótica, nobreak), inclusive para 
reposição dos vandalizados, com extensão de garantia de storage. Além disso, são necessários investimentos para 
manutenção preventiva e corretiva de toda a solução de videomonitoramento existente no DF, o que inclui serviços de 
energização das câmeras.
Detalhamento:
Valor por Região Administrativa: R$ 500.000,00. Localidades ainda não contempladas com o videomonitoramento: 
Brazlândia, Candangolândia, Cruzeiro, Estrutural, Gama, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo 
Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, S.I.A, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho I e II, Sudoeste e Varjão.

Apoio ao projeto Segurança Comunitária e Mediação de Conflitos
Valor: 701.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a contratação de organização ou empresa para desenvolvimento de projeto em 32 escolas públicas, 
prioritariamente as de Gestão Compartilhada, no período de 2020 a 2023, com o intuito de integrar órgãos da rede de 
proteção à criança e ao adolescente, capacitar a comunidade escolar nos temas mediação de conflitos e segurança 
comunitária, além de ofertar atividades formativas no contraturno escolar e atendimento psicossocial ao corpo  discente. 
Espera-se beneficiar 32.000 pessoas diretamente, entre estudantes, professores, militares e funcionários das escolas, 
pais e responsáveis, servidores de equipamentos e integrantes da rede de proteção (CRAS, CREAS, etc).
Detalhamento:
R$ 87.625,00 para CPM CED 308 do Recanto das Emas;  
R$ 87.625,00 para CPM CED 03 de Sobradinho;   
R$ 87.625,00 para CPM CED 01 da Estrutural;   
R$ 87.625,00 para CPM CED 07 de Ceilândia;  
R$ 87.625,00 para cada uma de outras 4 escolas a serem definidas

Contratação de softwares de Business Intelligence para tratamento de dados
Valor: 4.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.1471.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa integra o Projeto Smart Security, que tem por finalidade a implantação de um ambiente de cidade inteligente em 
Brasília e tem como essência implantar recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação para auxiliar na gestão dos 
espaços públicos. Esta ação responde à necessidade de trabalhar com visualização de informações gerenciais, criação de 
painéis de visualização rápida, promover um fortalecimento da gestão das informações e proporcionar a tomada de decisão 
de maneira mais célere e eficiente, seguindo a tendência mundial de otimização dos processos de coleta, organização, 
análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios. A proposta visa 
a construção de páineis de monitoramento dos indicadores criminais, com identificação de tendências e proposição de 
planos de ação para diminuição de ocorrências, com acesso aos dados facilitados, sem centralização.
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Apoio ao programa de segurança preventiva para mulheres com medida protetiva de urgência
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto prevê ampla pesquisa com os atores envolvidos no atendimento das mulheres e agressores, treinamento para 
as Forças de Segurança e realização do I Seminário Distrital de enfrentamento ao Feminicídio. A proposição tem o intuito 
de compreender o fenômeno da subnotificação dos casos de violência doméstica e familiar e aprimorar o atendimento das 
forças de segurança e da rede de proteção no âmbito do Distrito Federal.

Aperfeiçoamento dos processos do Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOB
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.4031.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Este projeto tem por objetivo a melhoria da coordenação integrada de operações de segurança pública, mobilidade, 
fiscalização, saúde e demais serviços públicos, contribuindo para que o Distrito Federal torne-se uma Cidade Inteligente 
(Smarts Cities). O aperfeiçoamento dos processos do Centro Integrado de Operações de Brasília tem como objetivo 
melhorar os serviços prestados à população, como o registro de eventos, planejamento, execução e conclusão das 
operações, podendo gerar informações estratégicas ao Distrito Federal e, consequentemente, à população.

Promoção de oficina de sensibilização para profissionais e sociedade civil sobre as políticas penais 
no Distrito Federal
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.36
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta busca apoio para a promoção de Seminário Interdisciplinar de Sensibilização sobre as Políticas Penais, tendo 
como público-alvo a rede de parceiros que compõem o projeto Centro de Referência e Atenção ao Egresso: gestores 
públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e membros da sociedade civil que atuam em parceria com a SSP-
DF na promoção de políticas e ações de pessoas em cumprimento de penas restritivas de direito e restritivas de liberdade. 

Apoio a oficinas formativas e culturais - Picasso não Pichava
Valor: 245.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
33.90.30 
33.90.39 
44.90.52

R$ 100.000,00 
R$ 25.000,00 
R$ 120.000,00

Região Administrativa Ceilândia, Planaltina, Samambaia e Recanto das Emas
Justificativa:
A proposição busca aporte de recursos para apoio ao Programa Picasso não Pichava, que promove a capacitação de 
adolescentes e jovens, na faixa etária de 21 a 29 anos, por meio de oficinas formativas e culturais (cinema, fotografia, 
pintura em tela, serigrafia, grafite e outras) nos territórios identificados como vulneráveis social e criminalmente, com 
vistas à prevenção da criminalidade primária e terciária. Os recursos serão destinados à aquisição de materiais de 
consumo (tintas, sprays, pincéis, pigmentos acrílicos, telas e outros)  e permanentes (câmera filmadora, microfones, 
kit iluminação e outros) bem como a contratação de empresa especializada em serviços gráficos de impressão, de 
impressão fotográfica e buffet. 
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Ampliação e fortalecimento de metodologias para o atendimento e acompanhamento dos autores de 
violência doméstica e familiar contra a mulher
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Projeto objetiva subsidiar o aprimoramento de metodologias de intervenção no âmbito dos programas de atendimento 
às mulheres em medida protetiva de urgência, familiares e aos autores de violência doméstica e familiar. O proposta prevê 
a contratação de pessoa jurídica para o desenvolvimento de dois seminários e elaboração de documento orientador com 
divulgação de escopos teóricos e metodológicos das boas práticas existentes para ser aplicado no Distrito Federal.

Implementação do Centro de Referência e Atenção ao Egresso
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 33.50.41 
44.90.52

R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Trata-se de implantação do Centro de Referência e Atenção ao Egresso voltado à inclusão social da população advinda do 
sistema prisional. O projeto, por meio da aquisição de material permanente e parceria com Organização da Sociedade Civil, 
visa propiciar acesso aos direitos e aos serviços básicos, cumprindo a determinação da Lei de Execução Penal (7210/84) 
ao proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, além de racionalizar o 
sistema prisional por meio da redução da reincidência criminal. 

Promoção de cursos de capacitação  e qualificação profissional de pessoas egressas do sistema prisional
Valor: 120.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.36
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposição busca aporte de recursos para ofertar cursos de formação para pessoas em cumprimento de medida no regime 
fechado, que se encontram em progressão de pena e preparação para a liberdade e para os egressos do sistema prisional. A 
capacitação é voltada para a qualificação profissional como forma de facilitar a inclusão social dessas pessoas na sociedade, 
com vistas a racionalizar o sistema prisional por meio da redução da reincidência criminal.

Apoio ao programa de fortalecimento das políticas públicas voltadas para prevenção à criminalidade
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101
Programa de Trabalho: 06.181.6217.2775.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Parceria com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com objetivo de fortalecer as políticas 
públicas voltadas para prevenção à criminalidade no Distrito Federal. A parceria prevê contratação de consultoria técnica 
especializada com vistas a realizar estudos voltados à políticas públicas exitosas no Brasil e no Mundo. O estudo prevê 
avaliar ações sociais de prevenção à criminalidade em programas voltados à redução da violência doméstica e da situação 
de vulnerabilidade de crianças e adolescentes e ao fortalecimento das políticas penais. Objetiva-se, com o resultado 
desses estudos a ampliação dos programas ofertados aos jovens em situação de vulnerabilidade e às vítimas de violência 
doméstica, ambos realizados pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade/SSP.
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Apoio ao Projeto Juventude e Segurança do Distrito Federal (Projuven)
Valor: 1.800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.101

Programa de Trabalho:

06.181.6217.9107.NOVO 
06.181.6217.2775.NOVO 
06.181.6217.2775.NOVO 
06.181.6217.2775.NOVO 
06.181.6217.2775.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:

33.50.41 
33.90.30 
33.90.39 
33.90.39 
44.90.52

R$ 1.130.000,00 
R$ 315.000,00  
R$ 35.000,00  
R$ 120.000,00  
R$ 200.000,00 

Região Administrativa Ceilândia e Planaltina
Justificativa:
A proposta tem como objetivo acompanhar adolescentes e jovens, na faixa etária de 12 a 29 anos, em situação de 
vulnerabilidade social e criminal, priorizando aqueles em conflito com a lei, com vistas a prevenção da criminalidade 
primária e terciária.  Por meio de parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e organizações da sociedade civil, 
o projeto prevê o desenvolvimento de oficinas esportivas, formativas e culturais, bem como atendimento psicossocial 
individual e em grupo. Para 2020 está previsto o atendimento das RA’s de Ceilândia e de Planaltina, com ampliação 
do projeto em anos posteriores.
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Polícia Civil do Distrito Federal
Modernização e reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.105
Programa de Trabalho: 06.181.6217.3029.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Em decorrência de sua área de atuação, a PCDF, além de suas atribuições de apurar infrações penais e exercer as funções 
de polícia judiciária,  também presta uma série de serviços fundamentais à cidadania da população do DF, como emissão 
de documentos de identidade, emissão de antecedentes criminais, registro de ocorrências policiais, exame de vistoria 
veicular preventiva, emissão de certidão negativa de roubo e furto de veículos, licenças diversas, perícias, entre outros. 
Para o exercício de 2020, a PCDF possui importantes investimentos a realizar, entre os quais, a aquisição de viaturas 
policiais, equipamentos de investigação, de modernização da Polícia Técnica, de informática, armas, algemas, coletes 
balísticos, entre outros.

Construção da nova sede da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho II
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.105
Programa de Trabalho: 06.181.6217.3097.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho II
Justificativa:
A construção da nova sede da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II, para atendimento às necessidades da 
população, depende de expressivos investimentos em infraestrutura física, cujos projetos estão em elaboração e deverão 
estar concluídos até o final deste exercício. A unidade atenderá uma população aproximada de 100.000 pessoas.
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Polícia Militar do Distrito Federal
Elaboração de projetos para a reforma de Batalhão da Polícia Militar
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.103
Programa de Trabalho: 06.181.6217.1968.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A captação visa a contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos de reforma da sede do 3º Batalhão 
da Polícia Militar do Distrito Federal, na Asa Norte. A Unidade Policial está desocupada em razão de problemas nas 
estruturas das áreas construídas. Tem área total de 32.218 m², dos quais 4.200 m2 serão reformados, (sistema CAU/
BR x m2) situada ao lado de Secretaria de Segurança Pública. Atualmente, o 3º Batalhão está alocado no SAAN, 
longe da comunidade alvo. Com esse projeto, pretende-se que as ações preventivas ocorram de maneira mais 
eficiente, reduzindo assim o roubo a transeunte, roubo de veículo, roubo em transporte coletivo, roubo em comércio, 
roubo em residência e furto em veículo.

Elaboração de projeto de arquitetura para a construção do BPCães
Valor: 450.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.103
Programa de Trabalho: 06.181.6217.1968.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem por objeto a contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos para construção do novo 
Batalhão de Cães (BPCães). As atuais instalações do equipamento apresentam problemas estruturais, elétricos e 
hidráulicos, motivando a construção de uma nova estrutura. A área total a ser construída compreenderá 6.060m², com 
capacidade para o treinamento e alojamento de 150 cães.

Elaboração de projetos de arquitetura para próprios da PMDF
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.103
Programa de Trabalho: 06.181.6217.1968.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A presente proposta visa aporte de recursos para a construção de complexo administrativo e de um auditório para 
a Polícia Militar do Distrito Federal, objetivando a oferta de estrutura administrativa adequada para estruturação 
do policiamento ostensivo. Atualmente, as atividades são realizadas em prédios alugados ou divididos em outras 
unidades, de forma precária. A nova obra compreenderá 12.900 m² (sistema CAU/BR x m2) de área construída. 

Estruturação do policiamento ciclístico em Regiões Administrativas
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.103
Programa de Trabalho: 06.181.6217.3029.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Plano Piloto, Gama, Planaltina e Guará
Justificativa:
A presente proposta tem o objetivo de propiciar a otimização do policiamento ciclístico no Distrito Federal, por 
meio da aquisição de 36 equipamentos, que serão distribuídos entre cinco localidades: Guará, Asa Norte, Asa Sul, 
Planaltina e Gama, além de equipar a Unidade Escola, que serve de base para treinamento dos policiais envolvidos 
no serviço. Com isso, busca-se maior eficiência na aplicação do policiamento nas entre-quadras e maior efetividade 
do policiamento não motorizado.
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Aquisição de lancha para patrulhamento
Valor: 180.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.103
Programa de Trabalho: 06.181.6217.3029.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta destina-se à aquisição de uma nova lancha para apoiar o policiamente lacustre, realizado pela Polícia Militar do 
Distrito Federal, atendendo a todos os pontos dos 37,5 Km² de espelho d’água e 118,87 Km de margens do Lago Paranoá. 
Cabe ressaltar que as duas embarcações utilizadas atualmente já apresentam desgate devido ao tempo de uso. 

Contratação de assistência médica para a Polícia Militar do Distrito Federal
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 24.103
Programa de Trabalho: 10.301.8217.4057.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A contratação de serviços voltados ao tratamento de saúde dos policiais militares visa implementar ações de saúde com 
o foco na prevenção de transtornos psiquiátricos de policiais militares. Estudos indicam que as Corporações Policiais 
se destacam da população em geral e de outras categorias profissionais pela pesada carga de trabalho e sofrimento, 
ocasionando maior desgaste físico e mental.
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Desenvolvimento
 Territorial
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EIXO TEMÁTICO: SEGURANÇA

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade
Construção de ciclovias no DF   
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.101
Programa de Trabalho: 15.451.6216.3090.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

O Plano de Ciclomobilidade do DF visa promover a utilização da bicicleta nos deslocamentos diários e sua integração com 
outros modos de transporte, garantirá mais sustentabilidade e segurança para os ciclistas. Atualmente a malha cicloviária 
do DF é de 465 km. A proposta do Plano é que até 2022 seja alcançada a malha cicloviária para mais de 1,2 mil quilômetros. 
Ressalta-se, contudo, que o  plano visa ampliar os deslocamentos ativos não apenas pelo aumento da quantidade de 
ciclovias, mas também pela melhoria das conexões entre as ciclovias existentes, minimizando eventuais descontinuidades 
e aumentando a segurança dos ciclistas. Estão indicados 105,32 km de ciclovias para captação.

Detalhamento:
O valor aportado por emenda deverá abarcar integralmente a construção de uma ciclovia dentre as seguintes opções: 
1. Ciclovia de conexão ao longo da via W3 entre a ciclovia da Via S3 e a ciclovia da Via N3, total de 2km - valor: R$ 1.054.037,42 
2. Atualização de projeto e construção de 11,34 km de ciclovia São Sebastião (Detran) - valor: R$ 2.601.946,40 
3. Atualização de projeto e construção de 5,25 km de ciclovia conexão via Estrutural/SIA/Octogonal (Detran) - valor: R$ 2.708.380,90
4. Atualização de projeto e construção de 9,46 km de ciclovia Brazlândia (Detran) - valor: R$ 2.300.551,90 
5. Atualização de projeto e construção de 3,39 km de ciclovia Planaltina (Detran) - valor: R$ 654.062,81 
6. Atualização de projeto e construção de 8,93 km de ciclovia Pistão Sul (DER) - valor: R$ 3.669.047,70
7. Atualização de projeto e construção de 8,66 km de ciclovia Conexão Taguatinga – Samambaia (Detran) - valor: R$ 2.607.303,04
8. Atualização de projeto e construção de 11,36 km de ciclovia  Samambaia (Detran) - valor: R$ 4.880.647,03 
9. Atualização de projeto e construção de 10,55 km de ciclovia Sobradinho (Detran) - valor: R$ 4.993.202,35 
10. Atualização de projeto e construção de 3,41 km de ciclovia  Guará (Detran) - valor: R$ 1.773.819,06 
11. Atualização de projeto e construção de 2,86 km de ciclovia  Octogonal Sudoeste (Detran) - valor: R$ 1.163.166,50 
12. Atualização de projeto e construção de 2,81 km de ciclovia Ponte das Garças (Detran) - valor: R$ 1.333.115,75 
13. Atualização de projeto e construção de 5,14 km de ciclovia Conexão Via L4 - Ponte JK (Detran) - valor: R$ 1.741.446,60 
14. Atualização de projeto e construção de 10,29 km de ciclovia L4 Sul (DER) - valor: R$ 4.740.185,75 
15. Atualização de projeto e construção de 1,52 km de ciclovia Setor Militar Urbano (DER) - valor: R$ 1.227.447,68 
16. Atualização de projeto e construção de 1,97 km de ciclovia  Autódromo (Detran) - valor:  R$ 1.584.528,12 
17.Atualização de projeto e construção de 0,85 km de ciclovia Asa Norte (Detran) - valor: R$ 551.079,37 
18.Atualização de projeto e construção de 5,02 km de ciclovia Conexão EPIA – Setor Terminal Norte (Detran) - valor:  R$ 2.160.669,68

Implantação de paraciclos no Distrito Federal                                                
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.101
Programa de Trabalho: 26.782.6216.3090.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Está indicada nesta proposta de captação a implantação de 3 mil paraciclos em todo o DF. A implantação dos equipamentos 
visa atender a população do Distrito Federal que utiliza a bicicleta em seus deslocamentos diários, por meio da oferta de 
infraestrutura de estacionamento adequada aos ciclistas. Tal ação integra o plano de ciclomobilidade do DF, que visa 
promover a utilização da bicicleta nos deslocamentos diários e sua integração com outros modos de transporte, garantindo 
mais sustentabilidade e segurança para os ciclistas.

Detalhamento:
A implantação de paraciclos pode ser categorizada por grupos de RAs ou RAs específicas a serem contempladas, 
ou mesmo em categorias de localizações a serem destinados (escolas, órgãos governamentais, áreas de grande 
concentração de empregos, etc.) 
O valor de cada paraciclo varia em função do número total de paraciclos a serem agrupados para licitação, quanto maior 
a quantidade, menor o valor.  
O valor unitário de cada paraciclo instalado varia de R$ 700,00 a RS 1.100,00. 
Valor mínimo sugerido por emenda, em local de livre escolha do parlamentar: R$ 500.000,00
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Conclusão da reforma do terminal de ônibus de Sobradinho
Valor: 3.593.210,27
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.101
Programa de Trabalho: 28.782.6216.3182.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A reforma do terminal de ônibus urbano em Sobradinho justifica-se pela necessidade de modernização do 
equipamento, contemplando intervenções na infraestrutura, com adequação às normas de engenharia e 
acessibilidade, além de implantação de plataforma linear para embarque e desembarque de passageiros, com mais 
conforto e segurança. A reforma atenderá a uma demanda antiga da população local, bem como dos operadores 
do sistema e trabalhadores do local.

Construção de terminais urbanos
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.101
Programa de Trabalho: 28.782.6216.7220.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa atender as localidades que ainda não possuem terminais urbanos, ofertando aos usuários infraestrutura 
adequada e incentivo ao uso do  transporte coletivo. 
Detalhamento:
Terminal de Ônibus de Santa Maria: Valor total - R$ 5.717.505,86. Valor necessário para 2020 - R$ 4.500.000,00 
Terminal de Ônibus de Arapoanga: Valor total - R$ 5.500.000,00. Valor necessário para 2020 -  R$ 2.200.000,00  
Terminal de Ônibus do Itapoã:  Valor total - R$ 5.500.000,00. Valor necessário para 2020 -  R$ 2.200.000,00  
Terminal de Ônibus do Varjão: Valor Total: R$ 4.000.000,00. Valor necessário para 2020 - R$ 1.600.000,00 
O valor mínimo para captação é de R$ 500.000,00 por terminal

Construção de Terminal de Integração Ônibus-Metrô, na Estação Furnas, em Samambaia
Valor: 2.800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.101
Programa de Trabalho: 28.782.6216.7220.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Samambaia
Justificativa:
A construção do terminal busca incentivar o uso de transporte coletivo melhorando a integração entre ônibus e metrô, com 
a implantação de um equipamento compartilhado pelos dois modais, diminuindo o tempo de deslocamentos e aumentando 
a qualidade de vida da população usuária da estação Furnas, em Samambaia.

Contrução de viaduto de acesso a Sobradinho
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.101
Programa de Trabalho: 28.782.6216.5902.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A construção do viaduto tem o propósito de melhorar a fluidez da via e garantir segurança viária aos usuários. A proposta 
integra o projeto do BRT-Norte, que prevê a implantação de corredor exclusivo ofertando acesso rápido ao Plano Piloto a 
partir de Planaltina e Sobradinho.
Detalhamento:
Valores livres, a partir de R$ 500.000,00
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Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Construção de passarela em estrutura mista
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.205
Programa de Trabalho: 26.782.6216.1347.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A construção de passarelas faz-se necessária para ofertar travessia segura aos pedestres em diversos trechos de rodovias 
do Distrito Federal.  A construção será efetivada em estrutura mista e possibilitará a melhoria da fluidez do tráfego e, 
consequentemente, a redução do número de acidentes graves envolvendo pedestres.
Detalhamento:
Valores de livre escolha do parlamentar, no entanto é necessária destinação do valor integral de cada passarela para 
garantia de execução. 
Trechos a serem contemplados: 
1. km 10,2 da DF-003, trecho entre a Leroy Merlin e a DF-010 (EPAA)  
2. km 8,0 da DF-003, próxima a Água Mineral e STN 
3. km 3,9 da DF-075, próxima à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras  
4. km 19 da BR-020, próxima à comunidade Recanto do Sossego 
5. km 25 da BR-020, próxima à comunidade Nova Esperança  
6. km 17 da BR-020, próxima à comunidade do DVO 
Valor de cada equipamento: R$ 3.000.000,00

Restauração de rodovias
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.205
Programa de Trabalho: 26.782.6216.1475.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição objetiva aporte de recursos para a restauração de rodovias no Distrito Federal. A malha rodoviária possui trechos 
que apresentam desgastes no corpo estradal, buracos, deformações, sinalização incipiente, dentre outros. O incremento 
apoiará a melhoria de condições das estradas e, consequentemente, o aumento da segurança viária para os usuários.
Detalhamento:
Valor mínimo: R$ 1.000.000,00 (valor estimado por km) 
1. Restauração da DF-180 (BR-060 a DF-290), com extensão de 12,5 Km - R$ 18.000.000,00 
2. Restauração da DF-011 (DF-003 ao Eixo Monumental), com extensão de 6 Km - R$ 12.000.000,00 
3. Restauração da DF-095 (DF-003 a DF-001), com extensão de 13 Km - R$ 25.000.000,00 
4. Restauração da DF-001 (DF-480 a BR-060), com extensão de 10,5 Km - R$ 25.000.000,00 
5. Restauração da DF-345 (BR-020 a DF-230), com extensão de 9,6 Km - R$ 10.000.000,00 
6. Restauração da DF-130 (DF-230 a DF-250), com extensão de 9,2 Km - R$ 10.000.000,00 
7. Restauração da DF-285 (BR-251 ao Km 6), com extensão de 6 Km - R$ 6.000.000,00 
8. Restauração da DF-205 (DF-326 a DF-150), com extensão de 2,8 Km - R$ 3.000.000,00

Conservação de obras de arte especiais
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.205
Programa de Trabalho: 26.782.6216.2316.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O objetivo da proposição é a destinação de recursos para a realização da manutenção preventiva em Obras de Artes 
Especiais, assegurando a mobilidade e a segurança da população. A conservação prolonga a sua vida útil das estruturas, 
evitando a necessidade de intervenções mais severas e onerosas.As construções traduzem-se em pontes, passarelas 
de pedestres e viadutos sobre as rodovias do Distrito Federal.
Detalhamento:
As ações de conservação terão custo total de R$ 10.000.000,00. Ao todo, são 300 obras de arte especiais no Distrito 
Federal, cada uma com necessidades específicas de conservação, variando entre pintura, limpeza, troca de luminárias, 
sinalizações, entre outros. O aporte mínimo para cada estrutura é estimado em R$ 200.000,00.
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Apoio à implantação e ampliação de pontos de iluminação pública no 4º Distrito Rodoviário do DF        
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.205
Programa de Trabalho: 15.451.6210.1836.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Paranoá
Justificativa:
A proposição busca implantar iluminação pública no pátio do 4º Distrito Rodoviário do Distrito Federal. A unidade possui 
edificações individualizadas, contendo bens patrimoniais móveis, além da guarda de uma frota de máquinas e veículos, 
sendo necessária a implantação da melhoria visando à importância da segurança patrimonial destes equipamentos.

Pavimentação asfáltica no Distrito Federal
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.205
Programa de Trabalho: 26.782.6216.5745.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição objetiva aporte de recursos para a pavimentação asfáltica de vias no Distrito Federal. Além de aumentar a 
segurança e melhorar a fluidez das vias, a melhoria colabora diretamente com o desenvolvimento econômico e com a 
integração urbana das regiões beneficiadas, fortalecendo a presença do poder público junto a população. 
Detalhamento:
Aporte mínimo de R$ 2.000.000,00 (valor estimado por km). Trechos a serem contemplados: 
1. DF-285 - Trecho: Km-06 até o Entroncamento com a DF-100 - R$ 5.000.000,00 (pronto para licitar) 
2. DF-001 - Trecho: 7,1 Km - R$ 5.000.000,00 (pronto para licitar) 
3. DF-461 - Trecho: DF-285 a divisa com Goiás 3 Km - R$ 6.000.000,00 (depende de projeto) 
4. DF-441 - Trecho: DF-285 ao Núcleo Rural Lamarão com extensão de 5 Km - R$ 6.000.000,00 (depende de projeto) 
5. DF-440 - Trecho Condomínio RK até a VC-263, com extensão de 6,1 Km - R$ 12.000.000,00 (pronto para licitar) 
6. DF-326 - Trecho DF-205 até Sobradinho, com extensão de 10 Km - R$ 20.000.000,00 (pronto para licitar) 
7. VC-311 - Trecho DF-180 até Ceilândia/Sol Nascente, com extensão de 5 Km - R$ 10.000.000,00 (depende de projeto) 
8. DF-131 - Trecho DF-205 a DF-128, com extensão de 7 Km - R$ 14.000.000,00 (pronto para licitar) 
9. DF-371 - Trecho BR-040 a DF-290, com extensão de 3 Km - R$ 6.000.000,00 (pronto para licitar)

Ampliação da rodovia DF-250 
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.205
Programa de Trabalho: 26.782.6216.3005.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Norte, Paranoá, Itapoã, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos
Justificativa:
A ampliação (duplicação) da DF-250 - trecho do entroncamento da DF-001 até à entrada do Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, 
tem o objetivo de melhorar as condições viárias da região quanto ao escoamento da produção local, bem como proporcionar aos 
moradores da região melhores condições de deslocamento, conforme estudos e contagens de tráfegos realizados.
Detalhamento:
Valor mínimo para iniciar a execução: R$ 2.000.000,00.      



40 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Construção de passarela de pedestres sobre a linha metroviária para acesso à estação Estrada Parque, 
em Águas Claras
Valor: 1.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.206
Programa de Trabalho: 26.451.6216.1347.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Águas Claras
Justificativa:
A construção da passarela visa atender a população da área do entorno da Estação de Metrô Estrada Parque, incluindo 
moradores de diversos condomínios, usuários e funcionários do comércio local e shopping center, além de estudantes 
de três grandes faculdades da região. Estudos realizados pelo Metrô-DF projetam, para 2023, uma população de 15.500 
usuários para a estação.

Adequação de acessibilidade em estações do Metrô
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.206
Programa de Trabalho: 26.451.6216.3087.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

O projeto visa atender à Legislação pertinente e às Normas Técnicas (principalmente ABNT NBR 9050) referentes à 
Acessibilidade Universal nas estações metroviárias, requisito fundamental para o sistema metroviário e para a integração, 
principalmente no interior das estações, desde o acesso até o embarque do usuário no trem. 

Detalhamento:
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para obras de intervenção de acessibilidade da Estação Praça do Relógio 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para aquisição e instalação de piso tátil em 24 estações operacionais; 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para aquisição e instalação de corrimãos em 24 estações operacionais; 
R$ 55.000,00 (duzentos e cinco mil reais) para aquisição e instalação de mapas táteis em 12 estações (Samambaia, Samambaia Sul, 
Furnas, Taguatinga Sul, Concessionárias, Águas Claras, Feira, Shopping, Asa Sul, Galeria, Central e Praça do Relógio); 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição e instalação de assentos para pessoas obesas nas plataformas, em 24 estações operacionais; 
Total de R$ 1.630.000,00

Aquisição de material de consumo sobressalente para manutenção do Metrô
Valor: Livre
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.206
Programa de Trabalho: 26.453.6216.2756.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposição objetiva a aquisição de material sobressalente o metrô. A operação diária do sistema metroviário provoca 
o desgaste natural das peças, equipamentos e componentes em uso. A manutenção é condição imprescindível para o 
funcionamento do transporte, garantindo os padrões de segurança bem como a manutenção da qualidade do serviço 
para a população. 

Detalhamento:
Observação: os objetos podem ser executados com aportes a partir de R$ 150.000,00.  
Os valores propostos são para execução integral em 2020. 
Descrição dos itens: 
1. Peças sobressalentes de baterias para iluminação e segurança das estações - R$ 550.000,00 
2. Peças sobressalentes para os Sistemas de Freios e de Acionamento das Portas dos Trens da Série 2000 do METRÔ-DF - R$ 1.400.000,00  
3. Aquisição de sobressalentes para via permanente (AMVs AREMA e Dormentes de Madeira) - R$ 550.000,00 
Total de R$ 2.500.000,00 
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Aquisição de material permanente para manutenção do Metrô
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 26.206

Programa de Trabalho:
26.126.8216.1471.NOVO
26.453.6216.3467.NOVO
26.541.6210.4000.NOVO
26.453.6216.3467.NOVO

GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa incrementar investimentos em aquisição de material permanente para realização de manutenção no 
modal metroviário do Distrito Federal. Tais aquisições visam garantir e melhorar a qualidade dos serviços de manutenção 
do sistema, garantindo, sobretudo, a segurança da população sem que haja prejuízo na continuidade dos serviços.
Detalhamento:
Os objetos podem ser executados com aporte a partir de R$ 150.000,00.  Os valores propostos são para execução integral em 2020. 
Descrição dos itens: 
1. Aquisição e instalação de monitores Vídeo Wall para o Centro de Monitoramento de Segurança - CMS - R$ 150.000,00 
2. Aquisição e instalação de câmeras de monitoramento nas cabines dos trens e câmera de circuito fechado de TV / Retrovisor - R$ 
240.000,00. Sendo:  R$ 110.000,00  (cento e dez mil reais) para aquisição e instalação de câmeras de monitoramento nas cabines dos 
trens e R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para câmera de circuito fechado de TV / retrovisor. 
3. Aquisição de equipamentos com montagem e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica para Estação do Metrô-DF - R$ 1.000.000,00 
4. Aquisição de câmera de corpo (Body Cam) - R$ 600.000,00 
Total de R$ 1.990.000,00 
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Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal
Confecção de projeto cicloviário com urbanização de espaços públicos e acessibilidade nas vias 
transversais de Águas Claras
Valor: 1.090.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6216.3090.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Águas Claras
Justificativa:
O projeto tem como objetivo incentivar o deslocamento não motorizado de pessoas, ofertando possibilidades de 
deslocamento com acessibilidade e integração com outros modais de transporte público. Cabe ressaltar que, atualmente, 
a estrutura viária da cidade encontra-se sobrecarregada pelo excesso de veículos automotores. Espera-se, com o 
projeto, assegurar a promoção da qualidade de vida para a população e a preservação ambiental, por meio da redução 
das emissões de gases poluentes.

Projeto de revitalização do Parque Ecológico do Tororó
Valor: 1.330.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6210.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Santa Maria
Justificativa:
A proposição objetiva a implantação de infraestrutura de apoio ao ecoturismo no Parque Ecológico do Tororó, com 
instalação de guarita para vigilância, construção de um mirante e a recuperação da ciclovia e da pista de cooper/
caminhada. O local atrai praticantes de ecoturismo, que buscam caminhadas, trilhas de média dificuldade e rapel.

Requalificação da Avenida Paranoá
Valor: 2.430.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6209.1110.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Paranoá
Justificativa:
A proposição visa a requalificação da via, contemplando a implantação de pavimentação, ciclovia, drenagem, paisagismo 
e sinalização viária. O projeto atende a interesses múltiplos, como garantir a segurança e a mobilidade da população.
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Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Revitalização de Tesourinhas no Distrito Federal
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6216.1223.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Uma das características urbanísticas mais marcantes do Distrito Federal são as tesourinhas, viadutos que conferem 
ao traçado viário do Plano Piloto a singularidade de uma cidade planejada. Ocorre que com o passar dos anos essas 
estruturas sofreram com o desgaste decorrente do uso e da ação do tempo. Assim, a revitalização das tesourinhas é 
uma ação necessária não só para proporcionar segurança e garantir a fluidez do trânsito, mas também para garantir a 
preservação do conjunto urbanístico tombado do Plano Piloto. 

Elaboração de projetos para implantação do Hospital Centro-Sul, no Guará
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 14.451.6208.1968.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Guará
Justificativa:
A proposta de emenda tem como objetivo a formulação dos projetos para a construção de um novo hospital com 
28,5 mil m² de área construída, em um espaço de 70 mil m² beneficiando uma população média de 400 mil pessoas. 
A Região de Saúde Centro-Sul engloba os moradores do Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Estrutural, 
Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCia), Riacho Fundo 
I e II e Park Way.

Reforma do Hospital Regional de Sobradinho
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6210.3223.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho, Sobradinho II e Fercal
Justificativa:

A proposição visa a reforma e a abertura de 32 leitos de clínica médica no pronto-socorro do Hospital Regional de 
Sobradinho, beneficiando a população média de 190 mil pessoas. O hospital atende as regiões administrativas de 
Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. A unidade atende, principalmente, enfermidades de média e alta complexidade 
(atenção secundária à saúde), seguindo classificação de risco (gravidade do problema de saúde apresentado) que prioriza 
casos de emergência. 

Reforma e ampliação do Hospital Regional de Planaltina
Valor: 3.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.122.6202.3223.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Planaltina
Justificativa:
A proposta objetiva a reforma do bloco de apoio e diagnóstico do Hospital Regional de Planaltina, beneficiando os cerca 
de 180 mil moradores da região, que terão reforço na estrutura de saúde, com a ampliação da oferta de exames e 
adequação dos espaços físicos para atender à Resolução de Diretoria Colegiada, da ANVISA nº 50 e melhorar a questão 
de acessibilidade e ambiência.



44 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Reforma da Ala de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte
Valor: 3.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 10.302.6202.3223.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca aporte de recursos para a reforma da Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte 
(Hran). A estrutura funciona com equipe multidisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, 
entre outros profissionais, que transformam a vida de vítimas de queimaduras graves e acidentes químicos e biológicos. 

Construção da Unidade Básica de Saúde do Buritizinho, em Sobradinho
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 10.301.6202.3135.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A proposta tem por objetivo a construção de uma Unidade Básica de Saúde na região do Buritizinho, em Sobradinho. O 
equipamento é a principal porta de entrada com toda a Rede Atenção à Saúde, tendo por objetivo principal desenvolver 
uma atenção integral, que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas. 

Construção e reforma de calçadas no Distrito Federal
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6209.1110.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Com o aumento da densidade demográfica do Distrito Federal surgiu a necessidade de repensar a infraestrutura da mobilidade 
local. Busca-se com a proposição a disponibilização de infraestrutura adequada à mobilidade não motorizada, proporcionando 
à população igualdade, autonomia e segurança, bem como a integração com os demais meios de transportes.
Detalhamento:
A seleção da região administrativa a ser contemplada com a emenda fica a critério do parlamentar, sendo que o aporte 
mínimo para a execução do serviço é de 200.000,00 por localidade, conforme a disponibilidade contratual abaixo:  
Lote 03 - Taguatinga 
Lote 04 - Brazlândia 
Lote 05 - Ceilândia  
Lote 10 - Sobradinho I, II e Fercal  
Lote 11 - Samambaia e Recanto das Emas  
Lote 14 - São Sebastião e Jardim Botânico

Recapeamento da Avenida dos Pioneiros no Gama
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.101
Programa de Trabalho: 15.451.6203.2895.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Gama
Justificativa:
A proposição contempla a execução de obras de recuperação da pavimentação asfáltica, na Avenida dos Pioneiros, no 
Gama, uma das vias mais importantes da localidade. O projeto de recapeamento atende a interesses múltiplos, como 
fomentar o comércio da região, garantir a segurança pela recuperação do pavimento e a mobilidade da população pela 
acessibilidade dos pedestres. 



45Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística
Fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território do DF - Aquisição de equipamentos
Valor: 1.400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 63.101
Programa de Trabalho: 04.127.6208.2630.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a aquisição de equipamentos para subsidiar o trabalho de gestão/fiscalização territorial. A iniciativa 
demanda monitoramento preventivo presencial em locais de difícil acesso, com suporte em veículos automotores, o 
que se constitui em importante ferramenta no tocante à fiscalização do uso e ocupação do solo.  Revela-se como ação 
fundamental para garantir uma fiscalização eficiente capaz de aprimorar o planejamento territorial em uma perspectiva 
inovadora, promovendo-se a integração da gestão eficiente do território, do monitoramento e do controle social.

Fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território do DF - Imagens  Georreferenciadas
Valor: 1.400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 63.101
Programa de Trabalho: 04.127.6208.2630.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A  proposta de emenda visa a contratação de serviços de imagens de satélite georreferenciadas de alta resolução de 
todo o território do Distrito Federal, com periodicidade semanal e sistema de alerta automatizado de alterações, visando 
subsidiar o trabalho de fiscalização e planejamento territorial.

Fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território do DF - Soluções Tecnológicas
Valor: 2.600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 63.101
Programa de Trabalho: 04.127.6208.2630.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa a renovação do parque tecnológico da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF 
Legal, mediante contratação de serviços, aquisição de softwares, hardwares e demais itens e soluções tecnológicas 
necessárias a uma atuação ágil e efetiva.
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Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 
Apoio para o projeto Caravana Criativa
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

O projeto prevê para 2020 a realização de 31 palestras de Empreendedorismo e Inovação e Modelagem de Negócios, 
atendendo cerca de 1.000 beneficiários, com objetivo de ampliar a cultura empreendedora. São público alvo da iniciativa 
empreendedores e produtores culturais da Economia Criativa do Distrito Federal.

Apoio à realização de circuitos literários e malas do livro em bibliotecas Públicas do DF
Valor: 1.550.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposta visa a contratação de profissionais artísticos para promoverem debates e encontros com leitores, palestras 
na temática literária, além de capacitações e apresentações musicais, de arte urbana e exibição de filmes. Aportes a 
partir de R$ 50.000,00 por RA.

Fomento à renovação do acervo das bibliotecas e do projeto Mala do Livro
Valor: 1.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposta objetiva a aquisição de livros para o acervo das bibliotecas públicas do Distrito Federal e também para o 
Programa Mala do Livro.

Detalhamento:
A aquisição pode ser proporcional ao volume financeiro disponibilizada pelo parlamentar. Todas as bibliotecas estão 
contempladas no projeto inteiro, podendo ser fracionado o valor em cotas de  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por 
biblioteca. E R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Projeto Mala do Livro. 

Revitalização, ampliação e modernização da rede de bibliotecas de Brasília
Valor: 450.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.1694.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 33.90.39
44.90.52

R$ 400.000,00 
R$ 50.000,00

Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:

A proposta visa o aporte de recursos para a compra de equipamentos, contratação de empresa especializada em 
catalogação de acervos e treinamento em software específico para 500 servidores que tralham nas bibliotecas públicas 
e escolares do Distrito Federal.
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Fomento à cultura local por meio do Distrito Criativo
Valor: 540.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.2590.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa proposta tem como objetivo a efetivação de parceria com o Sistema S, para incentivar e fomentar a economia 
criativa do Distrito Federal, por meio da prestação de serviços de consultorias, cursos e workshops, com ênfase em 
negócios, criatividade e inovação, para a formação de uma rede colaborativa de agentes criativos, composta por 
empreendedores dos diversos segmentos. Será realizado no espaço localizado no anexo térreo da Biblioteca Nacional, 
com benefício mensal de 120 atores da economia criativa do Distrito Federal.

Apoio para realização do aniversário de 60 anos de Brasília 
Valor: 2.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Realizada na  Esplanada dos Ministérios, a festa em comemoração ao aniversário de Brasília é evento consolidado no 
calendário da Cidade, e tem como objetivo promover uma oferta diferenciada de atividades culturais e artísticas para a 
população do Distrito Federal. A proposta visa a contratação de serviços para fornecimento de estrutura (som, luz, palco e 
etc) e contratação artística para realização do evento. Aportes a partir de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Apoio para finalização do filme Profissão Livreiro
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto objetiva a finalização do documentário “Profissão Livreiro”, que conta a história de Ivan Presença e o 
Chiquinho da UnB, dois velhos livreiros de Brasília que seguem a trilha da profissão e tentam sobreviver vendendo livros 
usados.  Os valores serão destinados à gravação de entrevistas, aquisição de imagens de arquivo, edição, montagem, 
sonorização e produção de identidade visual do filme.
Detalhamento:
Finalização de Filme - Profissão Livreiro - Documentário 60 minutos - Digital. O fracionamento pode ser dar da seguinte forma:                                                                     

Gravação de mais 08 entrevistas que faltam - valor R$ 20.000,00     Aquisição de imagens de arquivo - valor R$ 10.000,00 
Edição e montagem do som - Valor R$ 30.000,00                              Criação de trilha sonora - valor R$ 10.000,00 
Tratamento e colorização valor R$ 10.000,00                                     Criação de som digital em 5.1 -  valor R$ 7.000,00 
Produção do DCP -  valor R$ 8.000,00                                               Criação e produção de Cartaz - valor R$ 5.000,00 

Revitalização do Museu da Cidade
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A presente proposta visa aporte de recursos para a revitalização do Museu da Cidade. O equipamento integra o Conjunto 
Cultural Três Poderes, na área tombada da Cidade, e necessita de revitalização geral das edificações para assegurar a 
preservação do acervo e a manutenção da sua exposição permanente.
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Revitalização do Espaço Lúcio Costa
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A proposta visa o aporte de recursos para revitalização do equipamento, com a reforma de estruturas, adaptação às 
normas de prevenção a incêndiosm revisão da maquete, entre outros. O Espaço Lúcio Costa integra o Conjunto Cultural 
Três Poderes, sendo um pequeno museu subterrâneo concebido por Oscar Niemeyer para homenagear o idealizador 
da capital, Lúcio Costa e abriga em seu acervo a Maquete de Brasília.

Revitalização da Casa do Cantador
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Ceilândia
Justificativa:
A proposta visa o aporte de recursos para a promoção da revitalização do equipamento, com a realização de 
serviços de pintura, revisões gerais, revitalização de jardins, melhorias na iluminação, entre outros.  A Casa do 
Cantador é o Palácio da Poesia e da Literatura de Cordel na Ceilândia. O local é palco de apresentações de 
grandes nomes da cultura nordestina, bem como recebe eventos de gastronomia nordestina, oficinas de música e 
trabalhos de inclusão digital.

Revitalização do Cine Brasília
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:

A presente proposta visa o aporte de recursos para revitalização de espaços no Cine Brasília. As instalações do local 
necessitam de reparos devido a deterioração natural das estruturas, bem como de uma revisão do sistema acessibilidade 
e de combate a incêndios para garantir a segurança para os frequentadores. Cabe ressaltar que o espaço abriga a 
exibição sede do Festival de Brasília do Cinema Brasileira, além de manter programações fixas para exibição de filmes, 
mostras, entre outros.

Revitalização do Museu do Catetinho
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A presente proposta visa aporte de recursos para revitalização do espaço, englobando serviços de revitalização de pisos, 
recuperação de espaços, revisão de madeiras e telhas de cobertura, pintura geral, entre outros. Cabe ressaltar que o 
Museu do Catetinho ocupa lugar de destaque na história de construção da Capital.
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Revitalização da Biblioteca Nacional        
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
O projeto tem como objetivo realizar a revitalização da estrutura predial da Biblioteca Nacional de Brasília, projetadapor Oscar 
Niemeyer. O equipamento conta com ambientes projetados para estudos, leituras e/ou pesquisas de forma tranquila e agradável. 
Além do ambiente moderno, a comunidade pode apreciar exposições, participar de eventos, minicursos e assistir às palestras.
Detalhamento:
Para 2020 o objeto pode ser fracionado em R$ 1.000.000,00 para reforma do térreo e R$ 2.000.000,00 para revitalização 
da fachada da edificação. 

Apoio ao Projeto Mosaico
Valor: 1.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem por finalidade promover cerca de 3.000 participações por região administrativa e mobilizar cerca de 50 
produtos culturais por dia, sendo o valor estimando destinado para atuação em 31 regiões administrativas. O Projeto 
Mosaico tem por objetivo valorizar novos talentos e democratizar o acesso a bens culturais reunindo artistas e públicos das 
regiões administrativas e criar oportunidades para que o potencial criativo de cada lugar seja valorizado.
Detalhamento:
O valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) é destinado às 31 RAs, podendo ser fracionado em  R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para atender 4 RAs, por indicação do parlamentar.

Expansão da rede de pontos e pontões de cultura de Brasília
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem por finalidade buscar aporte de recursos para atendimento das necessidades dos equipamentos culturais. 
Estes desenvolvem atividades culturais continuadas, articulam ações de mobilização, formação, mediação e demias 
iniciativas culturais nas localidades em que estão instalados. O valor indicado visa atender todos os pontos de cultura, 
com abertura para possibilidade de aportes de menor valor.

Apoio para realização da Virada Cultural e Esportiva do Distrito Federal
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo fomentar a cultura local em diversas RAs do Distrito Federal, durante 30 dias. Tal fomento 
dar-se-á por meio de oficinas, capacitação e apresentações artísticas diversas, promovendo a utilização dos espaços 
públicos e difundindo a economia criativa nas comunidades, culminando em 24h seguidas de atividades culturais no 
Parque da Cidade. O recurso será aplicado na contratação de estruturas, de oficineiros e oficineiras, bem como de artistas 
locais e nacionais.  A indicação da RA e o volume de recurso aportado ficam a critério do parlamentar.



50 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Apoio para realização do Réveillon de Brasília
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.2978.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Réveillon do Distrito Federal é composto por uma programação cultural, artística e transversal, focada na juventude, 
na criatividade e na sensibilização dos cidadãos quanto à importância da inovação de produtos e serviços culturais. A 
proposta visa o fomento para contratação de estrutura (som, luz, palco e etc) e contratação artística. Aportes a partir de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Apoio para realização do Carnaval de Brasília
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.2815.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Carnaval já é um evento consolidado no caléndário da cidade e vem crescendo a cada ano. O escopo da proposta é 
fomentar a atividade carnavalesca, desburocratizando a organização da festividade, além de valorizar a diversidade e a 
espontaneidade das manifestações artísticas e zelar pelo ordenamento da ocupação do espaço público durante os dias 
de folia, considerando sempre como máxima do Carnaval um evento público  e democrático. A proposta visa o fomento 
para contratação de estrutura (som, luz, palco e etc) e contratação artística. Aportes a partir de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais.

Revitalização do Memorial dos Povos Indígenas
Valor: 4.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3350.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Construído a partir de projeto de Oscar Niemeyer na década de 1980, o edifício do Memorial dos Povos Indígenas necessita 
de manutenção devido ao desgaste natural ocorrido desde a inauguração. Além disso, o desenvolvimento técnico e 
científico no campo da museologia exige adaptações à infraestrutura do museu, cuja coleção, constituída basicamente 
por material orgânico, já se encontra em deterioração. O Memorial também precisa adequar-se às normas de segurança 
e acessibilidade definidas pela legislação. As reformas previstas permitirão um aprimoramento do serviço oferecido pelo 
museu, inclusive em termos tecnológicos, gerando aumento estimado de visitação constante no decorrer dos anos.
Detalhamento:
O projeto pode ser executado inteiramente no decorrer do ano de 2020, já que trata-se de reformas específicas no edifício. 
Por outro lado, os projetos menores podem ser executados por meio de aportes parcelados de R$ 250 mil.

Revitalização do Panteão da Pátria
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.3178.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A presente proposta visa aporte de recursos para revitalização do espaço, englobando serviços de pintura, restauração, 
manutenção corretiva, reformas de espaços, entre outros. O Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves é um dos 
pontos turísticos mais visitados de Brasília, sobretudo devido a sua localização, na Praça dos Três Poderes. Construído na 
década de 1980 a partir de projeto de Oscar Niemeyer, ele abriga a memória dos heróis nacionais, que incorporaram os 
valores mais simbólicos do espírito cívico brasileiro. O projeto pode ser executado a partir de aportes de R$ 500 mil.
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Apoio ao Projeto Carnaval Social
Valor: 1.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.2815.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa o fomento para contratação de estrutura (som, luz, palco e etc) e contratação artística. O objetivo do 
projeto é promover o reconhecimento do carnaval como elemento de entretenimento para todas as idades, com atividades 
para toda a família, bem como, a descentralização das atividades do carnaval para as Regiões Administrativas, visando 
democratizar as ações estatais do carnaval, garantindo o acesso das áreas periféricas, com a realização de atividades 
sócio-culturais atreladas ao calendário do carnaval.

Realização do Laboratório do Carnaval e Economia Social
Valor: 1.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 16.101
Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.NOVO
GND 3 - Outras Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto prevê a promoção de intercâmbios e workshops com a escola de samba carioca Vila Isabel, com profissionais 
consagrados do carnaval em temas como: história do samba, samba enredo, percussão, mestre sala e porta bandeira, 
coreografias, entre ourtos, visando possibilitar a reestruturação do carnaval tardicional das escolas de samba do distrito Federal. 
Detalhamento:
O programa ocorrerá por etapas em um núcleo central no parque da cidade e em diversas regiões administrativas. À 
medida em que uma ação for concluída, outra será iniciada, com execução integral em 2020. Dependendo do valor 
aportado, a planilha orçamentária e o plano de trabalho podem ser ajustados.
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Implantação de rotas acessíveis aos Centros de Ensino Especial
Valor: 8.285.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.101
Programa de Trabalho: 15.451.6216.3087.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a implantação de rotas acessíveis para acesso aos Centros de Ensino Especial, garantindo 
acessibilidade e deslocamento seguro dos usuários até estes equipamentos. A acessibilidade aos espaços públicos é 
um dos princípios da Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, definida pela Lei nº 4.317/ 2009, que 
prevê que os locais deverão ser adequados para facilitar o acesso às pessoas com deficiência, em conformidade com a 
legislação de acessibilidade em vigor, buscando-se aprimorar seus mobiliários, espaços físicos e arquiteturas e remover 
todas as barreiras visíveis e invisíveis do ambiente.
Detalhamento:
1. Rota acessível ao Centro de Ensino Especial nº 01 - Brazlândia - R$1.500.000,00 
2. Rota acessível ao Centro de Ensino Especial nº 02 da QNO 12 - Ceilândia - R$2.000.000,00 
3. Projeto de rota acessível ao Centro de Ensino Especial nº 01 - Gama - R$1.500.000,00 
4. Rota acessível ao Centro de Ensino Especial nº 1 - Samambaia - R$ 900.000,00 
5. Rota acessível ao Centro de Ensino Especial nº 1 de Sobradinho -R$ 650.000,00 
6. Rota acessível ao Centro de Ensino Especial nº 1 - QNJ 20 - Taguatinga - R$1.132.000,00 
7. Rota acessível ao Centro de Ensino Fundamental da Quadra 308 - Santa Maria - R$ 600.000,00 
8. Rota acessível ao Instituto Federal de Brasília - 610 Norte - Plano Piloto - R$ 600.000,00

Implantação de Mobilidade Ativa no entorno das Estações do Metrô 
Valor: 10.165.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.101
Programa de Trabalho: 15.451.6216.3087.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposição visa a implantação de infraestrutura no entorno das estações do Metrô, propiciando o deslocamento não 
motorizado e a integração com o modal. No Distrito Federal, estima-se que 23% dos deslocamentos são realizados de 
forma não motorizada. As melhorias visam o incentivo à modalidade de deslocamento e garantia de segurança viária 
ao pedestres e ciclistas.  

Detalhamento:
1. Mobilidade Ativa do SESC, QNN 17/19 em direção a estação Ceilândia Centro - Ceilândia - R$ 1.300.000,00 
2. Mobilidade Ativa da QNN 20 à estação Ceilândia Centro - Ceilândia - R$ 1.500.000,00 
3. Mobilidade Ativa no Entorno da Estação da 114 Sul - Plano Piloto - R$ 1.715.000,00 
4. Mobilidade Ativa no Entorno da Estação da 112 Sul e Acessibilidade ao SGAS 912/612 - R$ 1.907.000,00 
5. Mobilidade Ativa no Entorno da Estação Feira e Acessibilidade na Feira do Guará - R$ 1.700.000,00 
6. Rota Acessível no IFB Furnas à Estação Taguatinga Sul - Samambaia/Taguatinga - R$ 1.200.000,00 
7. Rota do Terminal Sol Nascente/ Escola Técnica/CAIC - QNP 22 - Ceilândia - R$ 1.800.000,00

Requalificação da Avenida Independência, em Planaltina
Valor: 2.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.101
Programa De Trabalho: 15.451.6208.3089.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Planaltina
Justificativa:
O Projeto traz a melhoria das condições de acessibilidade nas calçadas ao longo das áreas comerciais da via, com o 
alargamento das calçadas e a inserção de uma ciclovia posicionada no canteiro central, conferindo conforto e segurança 
aos pedestre e ciclistas, além de melhorar o conceito urbanístico da localidade.
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Reurbanização da praça da estação do Metrô Ceilândia Centro
Valor: 2.620.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.101
Programa de Trabalho: 15.451.6208.3089.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Ceilândia
Justificativa:
A proposição visa a reurbanização do espaço no entorno da estação Ceilândia Centro, local com grande fluxo de 
pessoas, de forma a proporcionar melhores condições para o deslocamento e garantia de acessibilidade. A qualificação 
do espaço também impacta na melhoria da segurança da área e no fomento à economia da região.  

Recuperação da Praça dos Orixás
Valor: 1.900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.101
Programa de Trabalho: 15.451.6208.3089.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
O projeto trata da recuperação do espaço público às margens do lago Paranoá, próximo à Ponte Costa e Silva, 
denominado Praça dos Orixás, contemplando a valorização do seu potencial cultural e de lazer.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
Regularização de áreas de interesse social em todo o Distrito Federal
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.209
Programa de Trabalho: 15.127.6208.4011.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A emenda objetiva a contratação de empresas para a elaboração de projetos de regularização para as áreas de 
interesse social, promovendo o ordenamento territorial por meio da execução de política de regularização fundiária. O 
procedimento legitima a posse ou a propriedade de imóveis em áreas urbanas, assegurando exercício pleno do direito 
constitucional à moradia ao cidadão.
Detalhamento:
Os projetos serão contratados para as seguintes regiões:  
1. Recanto das Emas (Água Quente): Valor para 2020 R$ 300.000,00/ Valor total R$ 6.600.000,00 
2. Trecho I do Sol Nascente: Valor para 2020 R$ 700.000,00/ Valor total R$ 1.183.000,00 
3. Trecho II do Sol Nascente: Valor para 2020 R$ 700.000,00/ Valor total R$ 1.153.000,00 
4. Gama (Engenho das Lajes): Valor para 2020 R$ 250.000,00/ Valor total R$ 1.560.000,00 
5. Estrutural: Valor para 2020 R$ 600.000,00/ Valor total regularização R$ 1.480.000,00/ Valor total para titulação dos imóveis R$ 800.000,00 
6. Itapoã: Valor para 2020 R$ 500.000,00/ Valor total para regularização R$ 1.420.000,00/ Valor total para titulação dos imóveis R$ 145.000,00 
7. São Sebastião (Morro da Cruz): Valor para 2020 R$ 1.600.000,00/ Valor total R$ 6.400.000,00 
8. Núcleo Bandeirante (Vila Cauhy): Valor para 2020 R$  200.000,00/ Valor total R$ 1.200.000,00 
9. Ceilândia (Condomínio Privê): Valor para 2020 R$  280.000,00/ Valor total R$ 280.000,00 
10.  São Sebastião: Valor para 2020 R$ 1.600.000,00; Valor regularização R$ 2.450.000,00; Valor para titulação dos imóveis R$ 2.300.000,00 
11. Vicente Pires (Vila São José): Valor para 2020 R$  160.000,00/ Valor total R$ 14.800.000,00 
12. Ceilândia (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 2.900.000,00/ Valor total R$ 2.900.000,00 
13. Planaltina (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 2.600.000,00/ Valor total R$ 2.600.000,00 
14. Recanto das Emas (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 2.500.000,00/ Valor total R$  2.500.000,00 
15. Riacho Fundo II (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 2.000.000,00/ Valor total R$ 2.000.000,00 
16. Samambaia (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 6.000.000,00/ Valor total R$ 6.000.000,00 
17. Santa Maria (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 1.800.000,00/ Valor total R$ 1.800.000,00 
18. Sobradinho II (Titulação de imóveis): Valor para 2020 R$ 1.400.000,00/ Valor total R$ 1.400.000,00
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Prestação de serviço de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para a construção de 
unidades habitacionais no Distrito Federal
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.209
Programa de Trabalho: 16.482.6208.1213.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo realocar as famílias em situação de vulnerabilidade, em uma edificação denominada “Módulo 
Embrião”, com área aproximada de 40m², de modo a possibilitar uma estrutura inicial básica, que possibilite a autogestão 
das posteriores etapas construtivas de suas moradias, propiciando qualidade à casa e ao espaço público, alcançando 
aspectos de dignidade, salubridade, acessibilidade e segurança. A esse atendimento acrescenta-se o acompanhamento 
técnico realizado por uma equipe multidisciplinar – composta por arquitetos, engenheiros e assistentes sociais – de 
forma a assegurar o fortalecimento do vínculo com a nova localidade onde serão realocadas e o desenvolvimento do 
projeto legal, em atendimento às normas exigidas para aprovação nas respectivas regiões administrativas.
Detalhamento:
Nas Regiões Administrativas que forem classificadas como Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS), conforme definido no 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT. 
1. Valor unitário para cada Módulo Embrião está previsto em R$ 39.500,00, sendo possível a captação de recursos múltiplos desse valor. 
2. Estima-se que em 2020 sejam atendidas até 250 famílias, classificadas como vulneráveis, cadastradas no Programa Habitacional da CODHAB 
3. Para a concretização desse eixo de atendimento, estima-se a aplicação de R$ 9.875.000,00.

Prestação de serviço de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social para melhorias de 
unidades habitacionais no Distrito Federal
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.209
Programa de Trabalho: 16.482.6208.3571.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo prestar a assistência técnica em unidades habitacionais em condições insalubres ou inseguras, 
por meio de empresas especializadas, compostas por uma equipe multidisciplinar de arquitetos, engenheiros e assistentes 
sociais. Serão desenvolvidos laudos sociais, projetos de arquitetura e engenharia e a execução da reforma das habitações.
Detalhamento:
Nas Regiões Administrativas que forem classificadas como Áreas de Regularização de Interesse Social, conforme definido no Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (atualização pela LC nº 803/09) e que forem objeto da execução da 
Política Habitacional definida pela Codhab/DF. 
1. A execução das melhorias pode ser realizada na RA indicada pelo parlamentar considerando um aporte mínimo de R$ 1.000.000,00. 
2. O subsídio pretendido para a execução de cada reforma é de até R$ 20.000,00, que engloba a contratação de empresa previamente 
credenciada, que fornecerá o material e a mão de obra. 
3. Para o ano de 2020, existe a previsão de aplicação de R$ 8.000.000,00, sendo que R$ 3.000.000,00 serão destinados à execução de 
reforma, ponderando-se que a meta estipulada será atendida conforme disponibilidade orçamentária.

Realização de obras de infraestrutura na 3ª etapa do Riacho Fundo II
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 28.209
Programa de Trabalho: 15.451.6210.1110.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Riacho Fundo II
Justificativa:
O projeto tem como objetivo a contratação de empresas especializadas para execução de obras de infraestrutura 
externa ao empreendimento Riacho Fundo II 3ª Etapa, no que se refere a drenagem, pavimentação, energia elétrica, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando fornecer infraestrutura básica para as 3.033 unidades 
habitacionais previstas para o bairro, com previsão populacional de 10.009 habitantes, em uma área de 148,34 hectares.         
Detalhamento:
Drenagem e pavimentação já licitada - valor R$ 32.000.000,00
Licitação água e esgoto em andamento (fase final) - valor R$ 13.000.000,00 
Valor mínimo para captação: R$ 1.000.000,00
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Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal
Apoio ao Programa Compete
Valor: 5.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.2631.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposição objetiva dar continuidade ao Programa Compete Brasília, que tem como premissa incentivar a participação 
de atletas e paratletas de alto rendimento, das mais diversas modalidades, em campeonatos nacionais e internacionais, 
por meio da concessão de transporte aéreo e/ou transporte terrestre.

Apoio ao Programa Boleiros
Valor: 1.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.9080.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 30.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A captação visa reativar o Programa Boleiros, que foi criado por meio de Decreto Nº32.889/2011, considerando a 
necessidade de incremento de apoio governamental à prática do futebol amador. Tal prática propicia desenvolvimento 
social e lúdico nas relações entre praticantes e comunidade em geral. Nesse sentido o programa oferece apoio por meio 
de serviços de arbitragem às Ligas de Futebol Amador do Distrito Federal.

Apoio ao Programa Eventos Desportivos
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.811.6206.9080.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Apoio a realização de eventos e competições que possibilitem e incentivem a prática de vivências esportivas com 
a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da 
educação e na preservação do meio ambiente, bem como competições desportivas de rendimento e de alto rendimento 
que contribuam para a consolidação do Distrito Federal como capital esportiva.

Detalhamento:
1. Copa do Mundo de Triathlon (03 a 05/04/2020) valor: R$ 2.000.000,00 
 2. Liga das Nações da Confederação Brasileira de Vôlei (20/05 a 05/06/2020) valor: R$ 3.000.000,00 
 3. Grand Slam de Judô (outubro/2020) valor: R$ 3.000.000,00 
 4. Confederação Brasileira de Tênis (abril, maio, julho e setembro/2020) valor: R$ 1.500.000,00 total dos eventos 
 I. Open Beach de Tênis (abril/2020) 
 II. 11º Iff Seniors (abril/2020) 
 III.. Sulamericano – 14 Anos (maio/2020) 
 IV. Open de Tênis de Cadeira de Rodas (julho/2020) 
 V. Aberto de Tênis Profissional (setembro/2020) 
 5. Jogos Escolares (novembro/2020) valor R$ 3.000.000,00 
 6. Jogos Universitários (novembro/2020) valor R$ 3.000.000,00 
 7. Pré-Olímpico de Basquete Masculino (junho/2020) valor R$2.000.000,00 
 8. Festival Internacional de Remada Rosa – Dragon Boat (19 a 22/03/2020) valor R$500.000,00 
 9. Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem (17 a 20/09/2020) valor R$ 500.000,00 
 10. Virada Esportiva e Cultural valor: R$3.000.000,00
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Construção de Pista de Skate
Valor: 1.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.3596.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A construção de Pista de Skate para atendimento às modalidades park e street tem como objetivo ampliar a oferta de 
equipamentos para a prática do desporto do skateboard olímpico com qualidade. 
Detalhamento:
Park - valor: R$ 800.000,00  e Street - valor: R$ 700.000,00

Reforma e ampliação de Centro Olímpico e Paralímpico
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.3048.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação visa melhorar os equipamentos públicos para a oferta da prática do esporte e do lazer.

Construção de piscina semi-olímpica do Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho
Valor: 1.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.3596.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A construção visa a implantação de piscina semi-olímpica de modo a equiparar o COP de Sobradinho com os demais 
centros olímpicos do Distrito Federal, que já possuem a estrutura.

Reforma de pista de skate do Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.3048.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A reforma do equipamento objetiva a adequação da estrutura para oferta do desporto do skateboard olímpico, propiciando 
o desenvolvimento técnico esportivo da modalidade.

Construção de pista de skate do Centro Olímpico e Paralímpico Parque da Vaquejada
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 34.101
Programa de Trabalho: 27.812.6206.3596.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Ceilândia
Justificativa:
O Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada, em Ceilândia, comporta a construção de uma Pista de Skate, 
contribuindo para a oferta de mais uma modalidade esportiva para ampliar o atendimento à população.
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Desenvolvimento
Econômico
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EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Implantação de sistema de esgotamento sanitário em comunidades rurais do DF
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.7316.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Estima-se que apenas 2% das propriedades rurais do Distrito Federal possuam saneamento básico, o que reflete, em 
vários aspectos, na saúde e nas atividades produtivas desta população. Com a proposição pretende-se universalizar o 
acesso ao serviço, com a implantação de saneamento básico em comunidades rurais do DF, por meio da aquisição e 
instalação de conjuntos de fossa séptica , compostos por filtro anaeróbico, com capacidade mínima de tratamento de 
90% dos resíduos.

Apoio à inclusão sócio-produtiva de famílias de agricultores assentados por meio de projeto de irrigação
Valor: 120.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.1848.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa São Sebastião, Paranoá e Ceilândia
Justificativa:
Pretende-se, por meio desta proposta, aportar recursos para viabilizar a perfuração de poços tubulares profundos, 
reservatórios coletivos superficiais e sistema de distribuição da água, que irão subsidiar atividades de irrigação, atendendo 
à necessidade de  ampliação das ações que visem o alcance da universalização do direito ao acesso à água, especialmente 
para comunidades mais carentes e assentados da reforma agrária.
Detalhamento:
O custo individual para cada poço é estimado em R$ 120.000,00

Implantação de unidade demonstrativa de produção de tilápia, em Sistema RAS, na Granja Modelo do Ipê
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.2620.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Pretende-se implementar unidade demonstrativa de produção de tilápia na Granja Modelo do Ipê, utilizando o Sistema 
de Recirculação de Água (RAS), buscando, com isso, diversificar a atuação local e atender a crescente demanda dos 
produtores por alternativas de produção com sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica.

Implantação de unidade demonstrativa de produção de lambari, em Sistema RAS, na Granja Modelo do Ipê
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.2620.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A utilização do Sistema de Recirculação de Água (RAS) permite a produção de pescados em regiões com pouca 
disponibilidade de água, com maior biosseguridade e mínimo impacto ambiental. No Brasil, esse sistema ainda é pouco 
aplicado, mas apresenta-se como tendência mundial em diversos países como Israel, Alemanha, EUA e Canadá. Busca-
se, por meio desta proposta, aporte de recursos para a implantação de unidade demonstrativa no DF para produção de 
lambari (astianax altiparanae) utilizando como modelo o sistema RAS.
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Implantação de sistema de produção de mudas de árvores nativas do Cerrado em tubetes
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.608.6201.4113.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52 
33.90.30

R$ 70.000,00 
R$ 30.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Busca-se aporte de recursos para implantação de unidade demonstrativa visando a produção de mudas de árvores nativas 
em tubetes, com área de 105 m² e capacidade produtiva de 10.000 mudas ao ano. O método de produção de mudas em 
tubetes permite um melhor aproveitamento do espaço e maior produtividade. 

Implantação de unidade demonstrativa de armazenamento de sementes
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.4113.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52 
33.90.30

R$ 90.000,00 
R$ 10.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A iniciativa visa fortalecer a implantação de sistemas agroflorestais por meio de disponibilização de espécies nativas e 
adaptadas, além de apoiar o programa Reflorestar nas atividades de reabilitação ambiental e outras de interesse da Seagri.

Implantação de unidade demonstrativa de produção de frutíferas do Cerrado
Valor: 80.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.2620.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
33.90.30 
33.90.39 
44.90.52

R$ 25.000,00 
R$ 10.000,00 
R$ 45.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Busca-se com este projeto a implantação de duas unidades demonstrativas, sendo uma em plantio solteiro (monocultura) 
e outra em Sistema de Agrofloresta (SAF), para a produção de frutas do cerrado, objetivando apresentar aos agricultores 
as exigências nutricionais, luminosidade e principalmente as necessidades hídricas das diferentes espécies de frutas do 
cerrado, desde o preparo das mudas até a colheita dos frutos. Com a implantação de unidades de fruticultura na Granja do 
Ipê os produtores e visitantes poderão ter acesso aos processos produtivos, bem como avaliação financeira da atividade, 
possibilitando aplicação e desenvolvimento dessa cadeia produtiva em nossa região.

Implantação de unidade demonstrativa de produção de flores e plantas do cerrado
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.2620.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
44.90.52 
33.90.30 
33.90.39

R$ 35.000,00 
R$ 5.000,00 
R$ 10.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Busca-se a implantação de uma unidade demonstrativa na Granja do Ipê para a transferência de tecnologia na produção 
de flores e plantas do cerrado, objetivando apresentar as exigências nutricionais, luminosidade e as necessidades hídricas, 
desde o preparo das mudas até a o ponto adequado de comercialização. 



60 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Construção da Morangolândia no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.605.6201.3534.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Brazlândia
Justificativa:

Decorre da previsão legal de incrementar novas atividades durante a relização do evento Festa do Morango, em Brazlândia. 
A festa também é o que se pode chamar de uma feira, com uma área batizada de Morangolândia, onde são ofertados os 
mais diversos tipos de produtos da fruta. A proposta visa a realização de serviços referentes à construção de um galpão 
em estrutura metálica, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Núcleo - 06 - BR 080 km 13, Área Especial, Brazlândia, para 
exposição de produtos agrícolas.

Reforma do edifício da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural da Seagri
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.451.8201.3903.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

O prédio da Subsecretaria de Desenvolvimento Rural, datado de 1984, deteriorou-se com o tempo e nunca passou por uma 
reforma que atendesse às atuais demandas por conforto térmico e direcionamento de fluxos que um ambiente corporativo/
institucional requer, inclusive no tocante à acessibilidade. A reforma trará maior conforto para os usuários da edificação, 
tanto servidores como visitantes, contribuindo para uma melhoria no atendimento ao público.

Prestação itinerante de serviços relativos à Defesa Agropecuária por meio de escritório móvel
Valor: 320.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.304.6201.2957.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Os seis postos da Seagri distribuídos no Gama, em Brazlândia, em Sobradinho, em Planaltina, no Rio Preto e Sede são 
responsáveis por cerca de 20.000 atendimentos/ano. A presente proposta de emenda visa capilarizar a prestação de 
serviços a fim de atender áreas rurais mais distantes dos postos de atendimento já implantados, por meio da aquisição de 
van adaptada para prestação de serviços itinerantes.

Fomento a projeto de microchipagem de equídeos do Distrito Federal         
Valor: 845.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.304.6201.2612.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A microchipagem de todos os equídeos do DF beneficia aos criadores no sentido de permitir a identificação individual dos 
animais de maneira precisa, sobretudo aqueles que transitam para eventos agropecuários com frequência. Essa melhoria 
do controle sanitário da população favorece economicamente a cadeia da equideocultura do DF e otimiza o serviço da 
Defesa Agropecuária. Os médicos veterinários habilitados para o Programa Nacional de Sanidade de Equídeos (PNSE) 
no DF também seriam envolvidos no projeto, executando a microchipagem dos animais configurando, também, mais um 
campo de trabalho para esses profissionais.
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Reforma da base operacional de defesa agropecuária de Planaltina 
Valor: 700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.451.8201.3903.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A Base Operacional de Planaltina, unidade descentralizada da Diretoria de Sanidade e Fiscalização, desenvolve atividades 
de defesa agropecuária de grande importância para o agronegócio no Distrito Federal. A unidade está instalada de forma 
provisória em local alugado. A proposta visa reformar a unidade própria da Seagri para reativá-la a fim de que sejam prestados 
serviços ao público em ambiente adequado, acolhedor, inovador e que promova a inclusão social e interação entre o Governo 
e a população, além de reduzir os custos de aluguel com a devolução do imóvel alugado para a unidade provisória.

Controle do uso irregular de agrotóxicos e afins no Distrito Federal
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101

Programa de Trabalho: 20.304.6201.2612.NOVO 
20.126.6101.1471.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52 
33.90.39

R$ 350.000,00 
R$ 50.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa objetiva promover a evolução das propriedades rurais que utilizam agrotóxicos, de III - Vermelho para I - Verde, 
emitindo, ao produtor que cumpre as normas para o uso dos agrotóxicos, selo para valorizar seu produto no mercado. 
O projeto visa classificar as propriedades de acordo com o nível de atendimento das normas legais, contemplando a 
implementação de sistema eletrônico para registro das coordenadas geográficas do local onde o agrotóxico será utilizado 
no momento da emissão da receita agronômica e o planejamento de ações educativas para estes produtores.

Estruturação da atividade de monitoramento do trânsito de animais, vegetais e de produtos agropecuários 
Valor: 1.100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101

Programa de Trabalho: 20.304.6201.2612.NOVO 
20.126.8201.1471.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52 
33.90.30

R$ 800.000,00 
R$ 300.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a aquisição de 12 veículos equipados com rotolight; duas aeronaves teleguiadas, não tripulada, tipo 
drone; 12 rastreadores veiculares juntamente com o software de acompanhamento via internet e a aquisição do serviço 
de manutenção dos rastreadores e software. Os equipamentos são necessários para melhoria na prestação de serviço 
à sociedade visando o combate à circulação de doenças dos animais e de produtos de origem animal clandestinos que 
colocam em risco a saúde da população do DF.

Construção e reforma de espaços para albergamento de animais de grande porte apreendidos em vias 
públicas do Distrito Federal                                        
Valor: 700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.304.6201.1766.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca aporte de recursos para construir e reformar espaços para albergamento de animais apreendidos 
e para ofertar local adequado de trabalho aos profissionais responsáveis pelo atendimento aos animais apreendidos. A 
melhoria das instalações visa melhor atender as demandas da sociedade e também de vários órgãos que necessitam de 
espaço específico para o alojamento de animais. 
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Criação do Centro de Capacitação para Manipuladores de Alimentos
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.451.6201.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição objetiva o desenvolvimento de sistema de gerenciamento de informações sanitárias como forma de trazer 
maior celeridade às análises dos documentos e consequentemente aos processos de registros solicitados junto à Dipova 
por parte dos produtores das agroindustrias.

Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
Valor: 3.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.606.6207.2889.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O objetivo da ação é promover o acesso à alimentação e o incentivo a agricultura familiar por meio da aquisição e destinação 
de alimentos às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas por entidades da rede 
socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

Apoio à aquisição de tubulação para abastecer o Canal Olhos D’água no Gama
Valor: 156.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.101
Programa de Trabalho: 20.606.6207.4119.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Gama
Justificativa:
A presente proposta visa subsidiar a aquisição de materiais para construção de sistema de tubulação para abastecimento 
de água no canal olhos d’água, de forma a oportunizar melhores condições de acesso à água aos atendidos pelo canal.
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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fortalecimento do programa de agroindústria e processamento artesanal
Valor: 264.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.4107.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
33.90.30 
33.90.39 
44.90.52

R$ 2.000,00 
R$ 28.000,00 
R$ 234.000,00

Região Administrativa Gama, São Sebastião e Sobradinho
Justificativa:
A proposta visa implantar equipamentos móveis, tipo reboque em plataforma trailer, processadores de mandioca no 
Gama,  São Sebastião e Sobradinho. A iniciativa visa oferecer meios para profissionalização da produção para pequenos 
produtores, com segurança e higiene, atendendo a demanda de mercado por produtos deste tipo. A Emater incentiva, 
capacita e apoia a implantação e a legalização de pequenas agroindústrias e unidades de processamento artesanal. A 
categoria do Processamento Artesanal é composta por pequenas agroindústrias, cuja mão de obra é familiar e processam 
produtos de origem animal e vegetal. 

Fomento e divulgação da agroindústrialização e das Boas Práticas de Fabricação
Valor: 40.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.2620.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa: 33.90.30 
33.90.39

R$ 20.000,00 
R$ 20.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de capacitar produtores rurais, por meio de material técnico na área de Boas Práticas de 
Fabricação, e ofertar manual com plantas baixas para orientação aos empreendedores em agroindustria na área animal.

Instalação de Sistemas Simplificados de Saneamento Rural
Valor: 700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.126.6209.7316.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Park Way
Justificativa:
O projeto tem o objetivo de implantar sistema de esgotamento sanitário no Núcleo Rural Vargem Bonita, que possui 
características singulares de solo, pois o lençol freático está localizado a uma profundidade de menos de 50 centímetros 
da superfície, o que exige a utilização de tecnologia de sistema de esgotamento sanitário específico, com custo maior do 
que em localidades que não possuem a característica de solo enxarcado.

Apoio ao Circuito Rajadinha como produto turístico na área rural do DF
Valor: 70.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa:
33.90.30 
33.90.39 
33.90.14

R$ 10.000,00 
R$ 37.000,00 
R$ 23.000,00

Região Administrativa Planaltina
Justificativa:
O Circuito Rajadinha é um projeto piloto que vem se tornando referência do trabalho da Emater-DF na área de turismo 
rural. Associar a produção local ao turismo é uma oportunidade para a inclusão socioprodutiva dos pequenos produtores 
rurais no processo de comercialização. É necessário promover capacitações para que os integrantes do Circuito com o 
intuito de adequar os produtos e serviços oferecidos, articular e fomentar a criação de arranjos produtivos que possam se 
integrar ao Circuito e viabilizar ações de comercialização e marketing para a promoção do Circuito Rajadinha.
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Apoio ao projeto de integração campo-cidade de valorização do saber tradicional dos agricultores familiares
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa: 33.90.30
33.90.39

R$ 20.000,00
R$ 280.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto visa realizar a Feira DF Rural, Saberes, Cores e Sabores para divulgar trabalhos desenvolvidos pelo sistema 
agricultura do GDF junto ao público rural nas áreas de Desenvolvimento Humano e Social, Agroecologia, Agricultura 
Urbana; promover e comercializar produtos da área rural na área de artesanato, agroindústria e produtos orgânicos, 
promover a valorização do produto local, realizar oficinas, promover concurso de pratos regionais, resgatar atividades 
culturais e promover integração campo cidade.

Apoio para realização do Salão dos Produtores de Flores e de Plantas Ornamentais na feira Fest Flor Brasil
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.4090.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa:
33.90.33
33.90.39
33.90.36

R$ 20.000,00
R$ 260.000,00
R$ 20.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A Feira Nacional da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais – Fest Flor Brasil reúne toda a cadeia produtiva de flores 
e de plantas ornamentais do país e do Distrito Federal. A Emater-DF promove dentro desta feira nacional o Salão dos Produtores 
de Flores e de Plantas Ornamentais do DF e Entorno com objetivo de proporcionar visibilidade dos seus produtos nacionalmente, 
promover interação com os elos da cadeia produtiva, proporcionar negócios e aumento da renda dos produtores.

Implantação de unidade demonstrativa de criação de peixes em sistema de BioFlocos
Valor: 120.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.2620.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
44.90.52 
33.90.30 
33.90.39

R$ 80.000,00 
R$ 30.000,00 
R$ 10.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O mercado de pescado em Brasília é altamente atrativo para os produtores locais. No entanto, as limitações hídricas 
têm impedido o avanço da criação de peixes. A criação em BioFlocos é uma alternativa ao sistema convencional com 
redução significativa no uso de água e também no uso de rações. O uso do sistema de BioFlocos poderá ampliar de forma 
sustentável a oferta local de peixes.

Implantação de unidade demonstrativa de aquaponia
Valor: 90.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.2620.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
44.90.52 
33.90.30 
33.90.39

R$ 60.000,00 
R$ 20.000,00 
R$ 10.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A produção integrada de peixes, camarões e vegetais pode ser uma resposta à busca de sustentabilidade e competitividade da 
cadeia da aquicultura. Produzir mais com menos é o objetivo tanto da aquicultura como da agricultura. A adoção da aquaponia 
pelos produtores depende do desenvolvimento de inovações tecnológicas para a viabilidade técnica e comercial do sistema.
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Fomento a métodos coletivos de Assistência Técnica e Extensão Rural
Valor: 1.300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.2173.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
33.90.30        
33.90.39        
33.90.31        
44.90.52

R$ 100.000,00  
R$ 1.130.000,00                   
R$ 20.000,00                 
R$ 50.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A Emater-DF desenvolve várias ações de apoio ao desenvolvimento da agricultura, principalmente para agricultura familiar, 
desde feiras para comercialização e apresentação dos produtos oriundos da agricultura familiar para a sociedade como 
mutirões para trabalhar as políticas de assistência técnica e extensão rural. Essas ações da Emater têm como objetivos: 
provocar mudanças de comportamento do público rural; proporcionar conhecimento sobre produção, agroecologia, saúde, 
segurança alimentar e nutricional, organização social e econômica, sistemas de saneamento, meio ambiente, dentre 
outros; proporcionar maior acesso à atividade voltada para saúde, espaços de comercialização de produção agrícola e não 
agrícola (agroindústria, artesanato e turismo) e atividades culturais.

Detalhamento:
Agrobrasília - R$ 700.000,00         
Festa Morango  (atividades e metodologias técnicas) - R$ 200.000,00         
Feira da Colônia (Promoção/fomento para produção associada ao turismo) - R$ 40.000,00 
Festa do Pimentão  (atividades e metodologias técnicas) - R$ 15.000,00         
Expoampa  (atividades e metodologias técnicas) - R$ 25.000,00 Semana técnica da Vargem Bonita - R$ 10.000,00 
Encontro Técnico do Maracujá - R$ 10.000,00 
Outros métodos coletivos de ATER a serem realizados no âmbito do DF tanto na área rural como na área urbana - R$ 300.000,00

Aquisição de equipamentos digitais para o monitoramento da qualidade de água em sistemas de 
aquicultura intensiva
Valor: 60.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.8201.3467.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

A proposta visa apoiar as atividades da Emater por intermédio da aquisição de equipamentos destinados à capacitação de 
aquicultores em sistemas intensivos de produção de peixes e camarões, em visitas, dias especiais e dias de campo que 
ocorrerão nas unidades de referência e unidades de observação. O acesso às novas tecnologias e inovações produtivas 
oferecerá maior competitividade aos aquicultores locais, e favorecerá o uso racional da água, produzindo mais com menos 
utilização de água.

Desenvolvimento de aplicativo para recepção e distribuição de alimentos para a rede socioassistencial
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.126.6201.1471.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

Atualmente a execução do PAA-Termo de Adesão se dá por meio do software COMPINST, desenvolvido pela 
EMATER-DF, para gerenciamento da oferta de produtos pelos beneficiários fornecedores. A recepção e distribuição 
de alimentos é feita pela SEAGRI-DF em parceria com a CEASA - Banco de Alimentos com ferramentas auxiliares. 
Diante do crescimento das Compras Públicas e  da crescente funcionalidade do COMPINST, se faz necessário o 
desenvolvimento de módulo de recepção e distribuição de alimentos para a rede socioassistencial e migração do 
sistema para aplicativo de smartphone.
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Apoio ao programa de juventude e sucessão rural - Filhos deste Solo
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.2173.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O programa tem o objetivo de proporcionar condições para os jovens viverem e se desenvolverem com qualidade 
no espaço rural dotando-os de competências e habilidades para inclusão socioeconômica sustentável, com novas 
perspectivas culturais, sociais e empreendedoras para a propriedade e comunidade a que está inserido, proporcionando  
o desenvolvimento rural, integrando políticas públicas existentes para propor novas ações de forma a alterar o cenário de 
esvaziamento do campo pelos jovens e ofertar novas oportunidades para permanecerem e se desenvolverem “neste solo”.

Apoio ao projeto Inclusão socioprodutiva da mulher rural do DF
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.606.6201.4240.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:

33.90.30 
33.90.39 
33.90.33 
33.90.31 
44.90.52 
33.90.36 
33.90.14

R$ 27.500,00  
R$ 328.152,00 
R$ 50.400,00                                 
R$ 20.000,00   
R$ 20.000,00                            
R$ 8.500,00                         
R$ 44.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação objetiva apoiar o projeto Inclusão Socioprodutiva das Mulheres Rurais do DF, que tem o intuito de valorizar, 
empoderar e incluir este público. Hoje as mulheres representam cerca de 35% do público atendido pela Emater, sendo que 
11,38% são jovens, 59,8% adultas e 28,18% idosas, totalizando 8.681 mulheres atendidas. Na atividade produtiva elas 
representam 32% em um universo de 18.108 beneficiários. 

Aquisição de equipamentos para apoio à gestão ambiental
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 14.203
Programa de Trabalho: 20.122.6201.3467.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Aquisição de equipamentos para apoio aos serviços prestados pela gerencia de Meio Ambiente da empresa: aquisição 
de 17 níveis ópticos a laser. Estes equipamentos servirão para apoiar implantação de práticas conservacionistas como 
terraceamento, curvas de nível, baciões, recuperação de estradas, barramento, etc.
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Secretaria de Estado de Turismo
Apoio à Festa das Nações
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de apoiar a realização da Festa das Nações, plataforma promocional a todas as embaixadas, 
para promoção de seus países por meio da cultura, mostra gastronômica e atividades para residentes e turistas. Haverá 
estandes de divulgação, gastronomia típica, apresentações culturais, entre outros.

Apoio à Festa dos Estados
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de apoiar a realização da Festa dos Estados. A ação permitirá divulgar a riqueza cultural do 
Brasil e os estados terão oportunidade de promover sua cultura, gastronomia, manifestações culturais, entre outros. Na 
oportunidade, os estados poderão promover turisticamente seus produtos, destinos e serviços turísticos. 

Apoio ao projeto Brasil Central
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto Brasil Central objetiva potencializar o turismo na região Centro-Oeste. A proposição obejtiva a realização de 
um grande encontro técnico e promocional para que todos os estados possam realizar reuniões técnicas, conferências, 
tomadas de decisões, bem como mostras culturais dos seus estados para o público final. 

Apoio ao Festival de Gastronomia
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Trata-se de festival gastronômico com o intuito de promover Brasília como 3º maior pólo gastronômico do Brasil. Reunirá 
os principais restaurantes, com mostras gastronômicas, oficinas e comercialização de pratos para turistas e residentes. 

Apoio à Procissão Dom Bosco
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
No dia 28 de agosto é comemorado o dia do padroeiro do Distrito Federal, Dom Bosco. Nesse dia é realizada procissão 
com cerca de 3 mil pessoas. O intuito do projeto é inserir o evento em calendário de turismo religioso do Brasil  atraindo 
mais fiéis à cidade e promovendo o sincretismo religioso que a cidade oferece. 
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Apoio à estruturação de eventos no Lago Paranoá 
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de apoir eventos que efetivamente promovam a cidade, bem como são fundamentais na indução 
de turistas para a cidade. A Secretaria de Turismo poderá apoiar com a logística, divulgação e infraestrutura do evento. O 
evento visa movimentar as atividades no Lago Paranoá e inserir Brasília no circuito de competições que o local pode receber. 

Apoio ao II Encontro Internacional de Turismo Audiovisual
Valor: 830.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A força do Turismo Audiovisual está na união de duas grandes tendências internacionais de negócios criativos: a experiência 
turística e a produção audiovisual. O setor audiovisual cresce 8% ao ano há 10 anos, o que pode se constituir em um 
segmento vital para geração de renda, emprego e arrecadação no Distrito Federal.

Apoio ao Projeto Contém Design
Valor: 525.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Brasília é Cidade Criativa do Design pela UNESCO e se afirma como um polo expressivo de originalidade. Para promover os designers 
de Brasília, o projeto visa estabelecer um espaço mensal, no Complexo Cultural da República João Herculino, para exposição de 
produtos e serviços, reafirmação da cidade como centro de inovação e estímulo à cadeia produtiva da economia criativa.

Apoio ao 1º Salão do Turismo DF e Regiões Administrativas
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A jornada do turista atual está ligada a plataformas digitais. O projeto do Marketplace pretende unir em um único ambiente 
mapas, roteiros, produtos, serviços, ofertas turísticas, conteúdos segmentados utilizando os mais modernos recursos 
tecnológicos da gamificação, da realidade aumentada, do 3D, da geolocalização etc.

Apoio ao Projeto Panela Candanga
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta é promover um festival e uma feira gastronômica para celebrar os produtos do Cerrado e proporcionar uma experiência 
singular com a culinária candanga. É trazer para cada prato a história dos seus ingredientes. É oferecer novos modos de entender 
a comida e de se identificar com a própria cultura. É incentivar a produção local de ingredientes do Distrito Federal.
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Apoio ao Projeto BSB Design Week
Valor: 700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Brasília é Cidade Criativa do Design pela UNESCO e se afirma como um polo expressivo de originalidade. Como qualquer 
grande centro urbano que se destaca pela produção do design local, a promoção de uma semana dedicada ao tema, com 
estudos de caso, palestras, seminários e workshops para discussão de trabalhos e tendências, é uma prática  que coloca 
Brasília como centro de inovação e estímulo à cadeia produtiva da economia criativa.

Apoio à qualificação e profissionalização de artesãos vinculados ao Programa de Artesanato Brasileiro
Valor: 450.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Por meio de programas de qualificação e profissionalização, retirar os artesãos da informalidade promovendo conhecimentos 
em gestão empreendedora, marketing digital, comunicação bilingue e produção de peças artesanais com maior valor agregado.

Apoio ao Turismo Cívico 360º
Valor: 1.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Posicionar o turismo cívico como a plataforma ideal para primeira captação do turista brasiliense, brasileiro e estrangeiro, 
valorizando produtos como a Visitação Institucional Integrada em Brasília - ViiBra, Residência Oficial de Águas Claras 
- ROAC, Embaixadas de Portas Abertas e Solenidade de Troca da Bandeira (Bandeirão).  Nos percursos, valorizar a 
produção associada ao turismo, especialmente aquela relacionada ao design, artesanato e gastronomia.

Apoio ao projeto de ativações nos Centros de Atendimento ao Turista - CATs
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Ser referência em qualidade de atendimento e informação, para o acolhimento do turista com o melhor que Brasília 
tem a oferecer. A proposta é integrar aos CATs as diversas manifestações artísticas e culturais da cidade, promovendo 
ativações com música, exposições, teatro, arte urbana, design, artesanato, tecnologia e conveniências, divulgando todos 
os segmentos turísticos do Distrito Federal e ampliando a visão do visitante.

Apoio ao Projeto Trilha Sonora e Poética de Brasília
Valor: 620.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A intervenção criativa de designers, grafiteiros, escultores e artistas plásticos sob a perspectiva da música pode fazer de 
Brasília um polo para contemplação auditiva e sensorial da música e da poesia criada a partir de seus habitantes e visitantes.
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Apoio à conservação das estruturas físicas de equipamentos turísticos 
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 27.695.6002.2396.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal e Entorno
Justificativa:
A proposta tem como objetivo apoiar a conservação de equipamentos turísticos do Distrito Federal que apresentam 
necessidade de manutenção e recuperação em suas estruturas. 

Manutenção das estruturas, mobiliários e equipamentos dos próprios da Secretaria de Turismo
Valor: 150.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 27.695.6002.2396.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Plano Piloto e Sobradinho
Justificativa:
A proposta visa apoiar a manutenção dos próprios sob a gestão da Secretaria de Turismo e sua sede administrativa. 

Apoio ao projeto de melhorias da sinalização turística do DF 
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3074.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal e Entorno
Justificativa:
A proposta tem como objetivo apoiar a implementação de novas placas para direcionamento de turistas e divulgação de 
Brasília no Distrito Federal e Entorno.

Implementação de acessibilidade sustentável nos equipamentos turísticos da SETUR
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3854.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa tem como objetivo implementar tecnologias sustentáveis de acessibilidade na sede da Secretaria de Turismo 
e em equipamentos turísticos do DF.

Apoio à revitalização e requalificação de edificação da SETUR, localizada na SQS 308 
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.8207.3903.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
O edifício localizado na entrada da SQS 308 encontra-se desativado e inutilizado há mais de 4 anos. A SETUR pretende 
desenvolver um projeto relacionado à arquitetura e atendimento ao turista, tendo em vista que a SQS 308 possui um 
elevado fluxo turístico, em face ao seu tombamento e relevância histórica para o DF. 
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Apoio à revitalização da Casa do Artesão 
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6219.NOVA.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Planaltina
Justificativa:
A proposição visa aporte de recursos para revitalização da Casa do Artesão, em Planaltina, transformando o local em um 
potencial atrativo turístico. Cabe destacar que o artesanato produzido na localidade possui elevado valor cultural.

Reforma e manutenção de equipamentos turísticos na Orla do Lago Paranoá 
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.2885.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo apoiar a revitalização de edificações e espaços públicos na Orla do Lago Paranoá para 
promover o devido atendimento à população do Distrito Federal e  turistas. 

Contratação de serviços técnicos e consultorias para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3983.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de contratar empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para 
implementação de novos equipamentos turísticos e revitalização dos existentes.

Elaboração de plano de marketing turístico de Brasília 
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3213.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Plano tem como objetivo atuar de maneira segmentada no intuito de otimizar custos e delimitar ações que a SETUR 
executará durante o exercício, focado nos públicos nacional e internacional, contemplando diagnóstico de oferta e 
mapeamento de segmentos e nichos da demanda.

Implantação do Prêmio Turismo Brasília de práticas sustentáveis e inovadoras da indústria turística do DF
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3213.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa apoiar a criação do Prêmio Candango do Turismo como forma de incentivar as iniciativas turísticas do 
Distrito Federal, as práticas sustentáveis, bem como o reconhecimento do Governo do Distrito Federal pela inovação 
aplicada dando possibilidade de promoção em nível nacional. 
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Apoio à promoção de ações em comemoração aos 60 anos de Brasília 
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.4090.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo apoiar a divulgação e comemoração dos 60 anos de Brasília com diversas ações, campanhas 
locais, nacionais e internacionais. Com enorme potencial para atrair turistas, é preciso elaborar estratégia de comunicação 
e atuação para as festas e o ano comemorativo, desde folhetos a filmes, a ativações e intervenções.  

Realização de pesquisa e mapeamento de mercados-alvos para a promoção turística por interesse da 
cidade de Brasília por meio de startups
Valor: 350.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3711.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
É necessário identificar quais mercados o produto Brasília tem mais vocação para atendimento à demanda turística, 
realizando convergência entre a oferta e a demanda por produtos e serviços turísticos que a cidade dispõe. Atuar com foco 
na demanda pode contribuir para focar gastos e delimitar ações que a SETUR irá executar durante o exercício de 2020. 

Ações promocionais de Brasília como Patrimônio Cultural Mundial
Valor: 350.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3213.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa apoiar a promoção de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, utilizando da atividade turística 
como ferramenta para reposicionar Brasília e preservar suas características de tombamento.

Apoio ao Concurso Novo Olhar de Brasília de fotografia e vídeo
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.4012.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Estimular fotógrafos profissionais e amadores a ampliarem o olhar sobre Brasília, por meio de um concurso público sobre 
a experiência nos mais variados segmentos turísticos, com a concessão de direito de uso das imagens inscritas. 

Apoio à Promoção Internacional de Brasília nas principais feiras de turismo no exterior
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 27.101
Programa de Trabalho: 23.695.6207.3213.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo promover Brasília como destino nas principais Feiras Internacionais, destacando a cidade 
e o seu potencial turístico. 
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Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Implementação de laboratórios Include em regiões administrativas do DF
Valor: 2.400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.9118.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41 
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição contextualiza-se na implementação de laboratórios de acesso ao público, para atender jovens de 10 a 18 
anos moradores de regiões com alta vulnerabilidade social, onde serão inseridos em programas de iniciação científica 
com acesso a realidade virtual, impressora 3D e matérias como robótica, mecatrônica, mecânica e elétrica. Os alunos vão 
construir, ao final do curso, drones, robôs entre outros tipos de automação. Valor unitário R$ 120.000,00

GovTech, desburocratização e modernização dos serviços públicos
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6203.3046.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41 
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A implantação do Governo Digital visa oferecer serviços de forma mais acessível ao cidadão, além de trazer diminuição 
na burocracia, com a implantação de plataformas tecnológicas, além do desenvolvimento de uma cultura de inovação no 
setor público. A iniciativa visa o desenvolvimento de políticas e iniciativas que foquem na digitalização, na modernização e 
na desburocratização dos serviços prestados pelo Governo do Distrito Federal.

Co-realização da Campus Party Brasília
Valor: 3.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.9118.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A Campus Party é o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo. A realização da edição Brasília 
tem o intuito de apresentar a evolução tecnológica para a população do DF, proporcionar experiências, formar futuros 
profissionais envolvendo estudantes de escolas públicas, proporcionando acesso à iniciação científica, sabendo que as 
tecnologias existentes são acessíveis a ela. 

Evento: GameCom - Fomento à participação em eventos internacionais de jogos eletrônicos, competição 
e-sports, palestras,  workshops e  empreendedorismo no segmento de games
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.9118.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41 
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa apoio para participação no evento, uma vez que o Brasil é o 3º maior mercado de consumo de jogos 
eletrônicos do mundo, além de atrair grandes eventos para a capital, promover o turismo e capacitar novos talentos para 
estimular o desenvolvimento de jogos e gerar empregos nesse segmento.
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Apoio ao Programa Reciclo - Tech 
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.4089.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa capacitar anualmente cerca de 1.000 pessoas, a partir de 14 anos, por meio de curso de informática 
básica, manutenção de computadores, redes, robótica e qualificação profissional ou mesmo conhecimento para a inclusão 
digital de pessoas à procura do primeiro emprego. O projeto pretende ainda contribuir para a inclusão sócio digital da 
população, capacitação digital, descarte de equipamentos e bens de informática da administração pública, de maneira 
correta e sustentável, bem como a reciclagem desses bens, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Apoio a projetos de promoção do intercâmbio e da difusão da ciência, tecnologia e inovação  
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa operacionalizar e financiar propostas nas áreas de desenvolvimento tecnológico, rural e biodiversidade 
para um conjunto de atividades de cooperação entre instituições brasileiras e estrangeiras, proporcionando troca de 
conhecimento entre países, abrindo oportunidades de crescimento rural, tecnológico e biodiversidade.

Apoio à capacitação em diversas áreas do setor produtivo
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.4089.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O setor produtivo do DF tem um grande potencial de desenvolvimento tecnológico em alguns setores específicos. A 
consolidação desses setores, por meio da qualificação técnica, permite não apenas o aumento da sua competitividade, 
mas também a ampliação de vagas formais de trabalho em áreas com maior potencial de contratação. Alguns desses 
setores, como o de TI, oferecem oportunidades de remuneração acima da média da massa salarial do DF. Esse programa 
justifica-se tanto pela possibilidade de ampliação da produção local e de sua qualidade, quanto pela contribuição na 
redução dos índices de desemprego, visando capacitar em novas tecnologias cerca de 25 mil profissionais.
Detalhamento:
Valor de R$ 900 mil por capacitação, conforme segue: 
1. Área de Produção Industrial
 2. Área de  Construção Civil 
3. Área de Automotivo Mecânico 
4. Área de Desenvolvimento Rural 
5. Área de Indústria Alimentícia 
6. Área de Indústria Têxtil

Manutenção e administração do Planetário
Valor: 4.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.2998.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
A proposição visa a manutenção do planetário de Brasília, no qual 25.180 alunos de 223 escolas públicas e 6.169 alunos 
de escolas privadas desenvolveram atividades. O equipamento iniciou seu funcionamento em 1974 e passou a ser um dos 
pontos turísticos mais visitados de Brasília. Hoje conta com elevador panorâmico, sistema de projeção Power Dome VIII 
e sistema de ar condicionado. Em 2018, recebeu oito eventos de repercussão nacional e internacional, além da visita de 
108.955 pessoas no decorrer do ano, sendo que além desse quantitativo houve 8.975 visitantes de outros estados e 464 
de outros países. Valor livre, de acordo com a escolha do parlamentar
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Apoio à adequação tecnológica - Processos produtivos
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.4015.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O processo de adequação tecnológica e aprimoramento de processos produtivos internos é a estratégia chave para 
trazer os setores produtivos do DF para o nível de qualidade e produtividade do século XXI. Esse projeto é essencial para 
garantir que esses setores alcancem níveis de qualidade, que lhes permitam obter certificações importantes e implementar 
estratégias de abertura de novos mercados para seus produtos.

Detalhamento:
Valor de R$ 800 mil por captação refere-se ao valor por setor/produtos: 
1. Comércio e Varejo 
2. Construção Civil 
3. Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC 
4. Indústria de Alimentos 
5. Indústria Têxtil 
6. Indústria de Móveis

Apoio à adequação tecnológica - Produtos
Valor: LIVRE
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.4015.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:

O processo de adequação tecnológica e aprimoramento de processos produtivos internos é a estratégia chave para 
trazer os setores produtivos do DF para o nível de qualidade e produtividade do século XXI. Esse projeto é essencial para 
garantir que esses setores alcancem níveis de qualidade, que lhes permitam obter certificações importantes e implementar 
estratégias de abertura de novos mercados para seus produtos.

Detalhamento:
Valor de R$ 230 mil por captação refere-se ao valor por setor/produtos: 
1. Comércio e Varejo 
2. Construção Civil 
3. Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC 
4. Indústria de Alimentos 
5. Indústria Têxtil 
6. Indústria de Móveis

Projeto Cyber Arena Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.5832.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa:

33.90.14 
33.90.30 
33.90.33 
33.90.36 
33.90.39

R$ 50.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 500.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 150.000,00

Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Apoiar a operação de Centro de Segurança Cibernética (Cyber Arena: ambientes virtuais onde ciber ataques reais 
são realizados em réplicas de sistemas de TI verdadeiros) no Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, voltado para a 
capacitação de recursos humanos específicos e dedicados ao tema, com foco em empresas, no Governo, em instituições 
operadoras de infraestruturas críticas, bem como em alunos dos níveis superior e médio; para a realização de pesquisa 
e desenvolvimento em segurança cibernética, e para a oferta de serviços de monitoramento de risco cibernético e de 
mitigação para empresas, com vistas a contribuir para a digitalização da economia brasileira.
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Implantação de projeto de Apoio à Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Parque Tecnológico 
de Brasília - BIOTIC
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 40.101
Programa de Trabalho: 19.573.6207.4015.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e  4 - Investimento

Natureza da Despesa:

33.90.14 
33.90.30 
33.90.33 
33.90.36 
33.90.39 
44.90.52

R$ 50.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 500.000,00 
R$ 100.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 150.000,00

Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Apoiar a implantação e operação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Parque Tecnológico de Brasília - 
BIOTIC. O projeto tem por objetivo o fomento tecnológico através do apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento 
para as empresas incubadas, possibilitando a formação de recursos humanos que atuem em projetos de pesquisa 
aplicada, desenvolvimento de talentos e desenvolvimento tecnológico das empresas para suportar o processo de 
incubação de empresas com colaboração em projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, e ainda de ações 
voltadas para a consolidação das empresas incubadas no mercado, como  meio de minimizar as taxas de mortalidade 
destes empreendimentos. 
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Desenvolvimento
Social
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EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretaria de Estado de Trabalho
Ampliação de cursos do Programa Fábrica Social
Valor: 1.900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 25.101
Programa de Trabalho: 11.333.6207.2667.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52
33.90.39

R$ 400.000,00
R$ 1.500.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo ampliar a oferta de cursos do Programa Fábrica Social a fim de contemplar outras qualificações 
profissionais em segmentos econômicos de potencial relevante, para fins de contratação e/ou de empreendedorismo, 
tais como: eletricista; hospitalidade e turismo; manutenção de aparelhos de refrigeração e ar-condicionado; mecânica e 
manutenção em aparelhos eletrodomésticos (linha branca); hospitalidade aplicada na área de alimentos e bebidas. 

Implantação e implementação do Centro de Empreendimentos Econômicos e Sociais
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 25.101
Programa de Trabalho: 11.333.6207.3045.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação visa a implantação e implementação do Centro de Empreendimentos Econômicos e Sociais, sendo esperado como 
principal resultado que os alunos do programa Fábrica Social tenham autonomia suficiente para gerir seus próprios negócios 
ou ingressem formalmente e mantenham-se no mercado de trabalho, diminuindo a taxa de desemprego no Distrito Federal, 
deixando a condição de beneficiários de programas de transferência de renda, passando a ter independência financeira.

Implantação do Programa de Apoio a Inclusão da Pessoa com Deficiência (PAIPD)                                                      
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 25.101
Programa de Trabalho: 11.333.6207.2667.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto visa propiciar formas de melhorar o acesso à qualificação profissional de pessoas com deficiência, objetivando 
conectar a demanda com a oferta de vagas. A implementação do projeto ocorrerá por meio de oferta de orientação 
profissional, de cursos profissionalizantes e de indicação para vagas em aberto no mercado de trabalho.

Implantação do Programa Qualifica DF
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 25.101
Programa de Trabalho: 11.333.6207.2900.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Programa Qualifica DF é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho que se destina a promoção de cursos profissionalizantes 
para a população do Distrito Federal e entorno, no sentido de fortalecer a intermediação de mão de obra para inserção 
e manutenção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Espera-se qualificar 30 mil pessoas, dentre trabalhadores, 
potenciais empreendedores e empreendedores residentes no Distrito Federal, com idade a partir de 16 anos.
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Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Apoio ao Programa Sejus mais perto do Cidadão 
Valor: 3.600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo contratar empresa para prestar apoio logístico e de infraestrutura para possibilitar a 
execução do programa Sejus mais perto do Cidadão. A iniciativa tem como objetivo aproximar a população dos serviços 
disponibilizados pelo Estado, por meio de ações itinerantes nas diversas regiões administrativas. Em cada edição são 
realizados aproximadamente 5 mil atendimentos em serviços diversos, ofertados pela própria Secretaria de Justiça e por 
órgãos parceiros.

Elaboração de projeto para construção de Unidade de Internação em Sobradinho
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.1825.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A proposta visa aporte de recursos para contratação de serviços de elaboração de projetos, visando a construção da sede 
definitiva da Unidade de Internação de Sobradinho, que funciona provisóriamente nas proximidades da Penitenciária do 
Distrito Federal (Papuda).

Construção e equipagem de dois Conselhos Tutelares
Valor: 2.600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.3009.NOVO
GND 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.51
44.90.52

R$ 2.400.000,00
R$ 200.000,00

Região Administrativa SCIA (Estrutural) e Núcleo Bandeirante
Justificativa:
Busca-se apoio para a construção de duas sedes para Conselhos Tutelares, que atualmente funcionam em prédios 
alugados, ao custo estimado de R$ 720 mil ao ano. A construção e equipagem dos equipamentos, no modelo previsto pelo 
Ministério de Direitos Humanos, é essencial para melhorar o atendimento à população, criando um espaço de referência, 
com sede própria. 

Aquisição de kits de equipamentos e materiais para os conselhos tutelares
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.2579.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52
33.90.30

R$ 1.600.000,00
R$ 400.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo dotar os Conselhos Tutelares de melhores condições para o atendimento aos usuário, por 
meio da aquisição de 40 kits compostos por: 1 bebê conforto; 1 assento elevação; 1 banheira com trocador; 9 computadores; 
6  aparelhos telefônicos; 10 cadeiras de escritório giratória; 2 cadeiras longarina (3 lugares) da sala de espera; 1 tenda 3x3 
dobrável sanfonada; 20 cadeiras de plástico poltrona; 2 rastreadores veiculares/ GPS; e 2 aparelhos de ar condicionado.
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Implantação de Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil no Distrito Federal
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9078.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição tem o objetivo de apoiar o reestabelecimento do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil (PETI), 
promovendo a revisão de valores repassados à família e a inserção dos adolescentes e jovens em programas de 
aprendizagem. Está prevista a contratação de entidade para capacitar 100 adolescentes em situação de trabalho infantil, 
incluindo a concessão de bolsa auxílio aos capacitandos.

Contratação de instituições de ensino para ministrar cursos profissionalizantes nas Unidades do 
Sistema Socioeducativo
Valor: 2.300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9107.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo ofertar formação no âmbito da educação profissional aos adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida socioeducativa, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades básicas para 
inserção no mercado de trabalho, além de competências pessoal (aprender a ser), relacional (aprender a conviver), 
cognitiva (aprender a conhecer) e produtiva (aprender a fazer), essenciais ao retorno à convivência social e comunitária. 

Apoio ao Projeto Horta
Valor: 380.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Projeto de Horta nas Unidades do Sistema Socioeducativo tem como meta apoiar o convívio comunitário para auxiliar 
a ressocialização dos socioeducandos das unidades: Planaltina, São Sebastião, Unidade de Saída Sistemática, Santa 
Maria; Semi Liberdade: Recanto das Emas, Taguatinga; e Meio Aberto: Gama.

Implantação de Espaços DF Criança
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.3045.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
44.90.51
44.90.52
33.90.39
33.90.30

R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O DF Criança é um programa de caráter intersetorial, com a finalidade de ampliar o acesso, integrar e monitorar as 
políticas públicas voltadas à promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente no Distrito Federal, tendo 
como foco o combate a toda forma de violência e abandono e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, 
considerando sua família e seu contexto social e de vida. Os espaços DF Criança, estimados em R$ 500 mil cada, serão 
locais acolhedores, com atividades voltadas para o bem estar de crianças e adolescentes, prioritariamente, instalados nas 
regiões administrativas, em lugares de fácil acesso à população. 
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Apoio para equipagem dos setores da Sejus que ofertam serviços à comunidade
Valor: 2.320.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.126.6211.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O objeto da captação é adquirir equipamentos de tecnologia da informação, EPI´s, equipamentos de comunicação e 
uniformes para melhoria do atendimento à comunidade dos serviços ofertados pelas subsecretarias vinculadas à Secretaria 
de Justica e Cidadania.

Apoio à contratação de serviços gráficos para criação de campanhas de conscientização e prevenção 
pela Sejus 
Valor: 7.270.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.122.6211.2461.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Com a proposta pretende-se contratar serviços gráficos para campanhas de promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes e enfrentamento às violações de direitos
Detalhamento:
1. SUBPCA - promoção dos direitos de crianças e adolescentes e enfrentamento às violações de direitos - R$ 1 milhão 
- desenvolvimento de gibis temáticos, associados a peças teatrais, vídeos ou animação com os seguintes temas: empoderamento; respeito às 
diferenças; amizade e cuidado entre meninas; cuidado com o corpo e a mente; como meninas e meninos podem se apoiar; igualdade; poder das 
palavras e dos atos - R$ 4 milhões - aquisição de plataforma de gravação, streaming e gerenciamento de conteúdo - R$ 120 mil
2. SUBED - produção de material informativo da campanha de prevenção ao uso de drogas. Será inserido no site e em redes sociais, bem 
como distribuídos em campanhas realizadas no DF - R$ 150 mil
3. SUBIDOSO - elaboração e distribuição de 100 mil cartilhas informativas, cujo conteúdo abrangerá cuidados com a saúde e informações sobre 
o Estatuto do Idoso (Lei 10.7841/2003), além de demais direitos dos idosos. Nela o idoso encontrará dicas e informações importantes, que podem 
ajudá-lo em seus direitos e será elaborada com linguagem de fácil entendimento R$ 2 milhões.

Apoio à aquisição de veículos para atendimento das demandas da comunidade quanto aos serviços 
no escopo da Sejus
Valor: 9.175.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.122.6211.2989.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto prevê a aquisição dos seguintes veículos:  
2 ônibus adaptados para a unidade móvel do Na Hora; 
2 veículos para atendimento à vítimas de violência; 
2 veículos para atendimento à Subsecretaria de Enfrentamento às drogas; 
4 veículos para atendimento à Subsecretaria de Assistencia Funeral; 
1 caminhão tipo toco para atendimento às necessidades da Funap; 
2 carretas para atendimento ao idoso; 
40 veículos para atendimento aos conselhos tutelares; 
33 veículos para atendimento as ações e demandas inerentes a pasta.
Detalhamento:
NA HORA - Aquisição de dois 2 (dois) ônibus adaptados para a unidade móvel  - R$ 1 milhão; 
SUBAV - Aquisição de 2 (dois)veículos para atendimento a vítimas de violência SUBAV- R$ 300 mil 
SUBED - Aquisição de 2 (dois) veículos para atendimento a Subsecretaria de Enfrentamento às drogas - R$ 500 mil 
SUAF - Aquisição de 4 (quatro)veículos para atendimento a Subsecretaria de Assistencia Funeral  - R$  220.000,00 
FUNAP - Aquisição de 1(um) caminhão “”TOCO”” para atendimento  - R$ 837 mil 
SUBIDOSO - Aquisição de 2(duas) carretas para atendimento a idoso - R$ 2 milhões 
SUBPCA - Aquisição de 40(quarenta) veículos para atendimento aos conselhos tutelares - R$ 2.5 milhões 
SUBDHIR - Aquisição de 33(trinta e tres) veículos para atendimento as ações e demandas inerentes a pasta  - R$ 1,82 milhão
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Apoio a projeto esportivo
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto visa a execução de gincanas com perguntas e respostas, treino funcional, pula corda, cabo de guerra, queimada, 
handebol, futsal, gincana de torta na cara, jogos de tabuleiros, jogos escolares, campeonatos, além de apresentação de 
dança e canto, palestra motivacional e sorteio de premiações aos participantes.

Apoio ao desenvolvimento de ações de cunho educativo, preventivo e protetivo
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação objetiva apoio para realização de campanha de conscientização sobre o abuso de drogas ilícitas, voltado a 
estudantes do ensino fundamental. O objetivo da campanha é mobilizar o apoio e inspirar a população a atuar de forma 
integrada na construção de uma resposta ao problema das drogas. 

Apoio a realização de cursos profissionalizantes para capacitação de adictos em fase final de tratamento 
Valor: 2.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.2782.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de capacitação 
e profissionalização, por meio de aulas teóricas e práticas, de forma itinerante, para as Comunidades Terapêuticas do 
Distrito Federal/RIDE, no Programa Qualifica CTs, cujo o foco é capacitar os adictos em fase final de tratamento para 
reinserção social. A proposta visa preparar usuários para o retorno ao lar no caso dos acolhimentos e retomada de 
atividades cotidianas relevantes, como o trabalho e o estudo.

Capacitação de servidores da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência
Valor: 280.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.128.6211.4088.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca apoio para a capacitação de psicólogos e assistentes sociais que atuam nos núcleos do Pró-Vítima na 
técnica de Constelação Familiar. O curso terá a duração de 06 meses, com 18 módulos de 8 horas, totalizando 144 horas, 
e atenderá 40 servidores.  
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Aquisição de kits em Telecentro para apoio e desenvolvimento de ações para os vulneráveis atendidos 
Valor: 3.100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.2782.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a disponibilização de kit com os itens mínimos necessários para a abertura dos Telecentros, que serão 
unidades vinculadas a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, criada em parceria com todas as regiões 
administrativas, para atuar no atendimento, acompanhamento e monitoramento das violações de Direitos Humanos, no 
enfrentamento das desigualdades étnicas  e superação de todos os tipos de  violência e Intolerância religiosa.

Apoio ao Projeto Ama - Autismo
Valor: 1.100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.2782.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de ofertar atendimento a jovens e adultos em situação de Proteção Social Especial, em 
conformidade com a Política Nacional de Asssistência Social.

Apoio ao projeto Cidadania Trans para reinserção social de pessoas trans 
Valor: 577.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.2782.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Plano Piloto
Justificativa:
Promover os direitos humanos e a cidadania e oferecer condições e trajetórias de recuperação de oportunidades de vida 
para Travestis e Transexuais em situação de vulnerabilidade social por meio de cursos profissionalizantes.

Apoio ao Projeto Ecovida
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6210.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto Ecovida prevê a aquisição de sistema de placas solares, captação de água e wi-fi comunitário gratuito, visando a 
preservação e educação ambiental, criação de novos postos de trabalho e redução das emissões de CO2. Estima-se que 
o investimento seja pago em 7 anos, por meio da redução dos custos de consumo.

Apoio ao desenvolvimento de ações de cunho educativo, preventivo e protetivo edição 2020 de inclusão
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4121.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa objetiva a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e apoio ao cumprimento da Lei de 
Cotas. A ação será desenvolvida em dia específico, “Dia D”, reunindo em um mesmo local empregadores com vagas 
disponíveis e pessoas com deficiência em busca de colocação profissional. 



84 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Apoio ao projeto Qualificar para Reintegrar
Valor: 406.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6217.2426.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto propõe-se a desenvolver ações de capacitação técnica para presos dos regimes fechado e semiaberto, 
ministrados, preferencialmente, por órgãos do terceiro setor (SENAI, SENAC, etc), no interior dos estabelecimentos 
penais, para que possam criar condições reais de geração de trabalho e renda a este público.

Acompanhamento a egressos do sistema socioeducativo 
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.08
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo promover a reintegração social e a não reincidência infracional dos jovens do sistema 
socioeducativo. A meta é acompanhar 25 adolescentes egressos da Unidade de Internação de Saída Sistemática no período 
de 12 meses, por meio da implementação de ações voltadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais e a 
geração de oportunidades, visando a reintegração social e a não reincidência infracional. Para incentivar a participação e 
evitar a evasão, o projeto prevê bolsas-auxílio compostas por valor mensal que inclui transporte e alimentação, no valor 
individual de R$ 799,00. As atividades serão realizadas em uma sala da Sejus, uma vez por semana.

Construção de cozinha para preparação de alimentação dos socioeducandos
Valor: 336.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.1564.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A ação visa a adequação estrutural nas Unidades de Internação de Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas e 
Saídas Sistemáticas, para a instalação de local apropriado para o preparo de alimentos. A iniciativa pretende oportunizar 
aos socioeducandos a elaboração de alimentos para consumo próprio, garantindo melhorias na qualidade das refeições 
servidas e redução de custos contratuais.  

Aquisição de materiais esportivos para realização de atividades nas unidades do sistema socioeducativo
Valor: 30.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.4217.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem o objetivo de viabilizar a prática de atividades esportivas detro das unidades de internação. A prática do 
esporte por meio das atividades de iniciação esportiva contribui para o desenvolvimento humano, social e cognitivo, bem 
como para redução de índices de criminalidade, transformação social e qualidade de vida dos socioeducandos. O projeto 
beneficiará os cerca de 3.500 adolescentes do Sistema Socioeducativo.
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Programa Universidade da Criança do DF
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.2461.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:

44.90.52
33.90.14
33.90.30
33.90.33
33.90.36
33.90.39

R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 150.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O programa é baseado em experiência de sucesso implementada em outros estados, e visa formar líderes/multiplicadores 
que garantam o engajamento da sociedade no atendimento às necessidades da primeira infância. Tem como objetivo 
sensibilizar autoridades, profissionais e sociedade civil sobre a aplicação do Marco Legal da 1ª Infância.

Implantação do Programa Bercinho Acolhedor
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa: 33.90.32
33.90.36

R$ 1.950.000,00
R$ 50.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade infantil por meio da distribuição de um kit de primeira infância, 
composto por: roupinhas, lençóis, colchonete, brinquedos e itens de apoio à amamentação embalados numa caixa de 
plástico que poderá ser usada como berço/banheira durante os primeiros meses de vida do bebê. A meta é atender 500 
mães, que deverão estar realizando pré-natal. Além do kit, também será ofertado às mães curso sobre desenvolvimento 
integral e primeira infância.

Aquisição de equipamentos para implantação do Projeto Cine UAMA
Valor: 150.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.3467.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Ressignificação e qualificação do atendimento socioeducativo no meio aberto, tornando o espaço das Unidades de 
Atendimento em Meio Aberto (UAMA) mais interessante, atrativo para os adolescentes, fortalecendo os aspectos 
pedagógico e cultural da medida. Para implantar o projeto, está prevista a aquisição de datashows, notebooks, telões para 
as 15 UAMAS.

Apoio ao projeto Deficiência, Esporte e o Sistema Socioeducativo Rugby em cadeira de rodas
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.242.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O valor da captação será destinado à aquisição de materiais de consumo para o desenvolvimento do projeto, que visa realizar, 
de maneira itinerante, atividades de sensibilização e conscientização aos socioeducandos sobre a questão da deficiência e 
a importância do esporte. Além disso, busca-se fazer uma relação com as escolhas que levaram os adolescentes a estar em 
cumprimento de medida socioeducativa e as escolhas que eles têm para se afastar do contexto infracional. 



86 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Implantação de Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Valor: 1.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa De Trabalho: 14.243.6211.9107.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta consiste em implantar uma central de informações contendo mapeamento preciso do cenário da infância e 
adolescência do DF, por meio da contratação de instituição especializada no desenvolvimento de pesquisas e diagnósticos. 
Os levantamentos do observatório viabilizarão o estudo e a análise de evidências para construção de indicadores  precisos  
na construção de políticas públicas de resultado. 

Mapeamento das tradições culturais e saberes das comunidades e povos tradicionais indígenas, 
ciganas e de terreiros do Distrito Federal
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 13.392.6211.9113.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo recuperar e mapear as tradições culturais e saberes das comunidades indigenas, por meio 
de parceria com Organização da Sociedade Civil.  A correta identificação das famílias possibilita que elas tenham acesso 
a ações e políticas específicas que visem à melhoria de suas condições de vida.

Apoio ao desenvolvimento de ações de cunho educativo, preventivo e protetivo à população negra
Valor: 1.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.2782.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem o objetivo de mapear e diagnosticar pontos de melhoria no atendimentos à população negra, promovendo 
o desenvolvimento e equidade de oportunidades. A iniciativa será desenvolvida envolvendo os seguintes tópicos: saúde 
da população negra no Distrito Federal; empoderamento da mulher negra e força da raça, com a difusão da cultura negra 
em todos os seus aspectos.
Detalhamento:
1. Saúde da População Negra no Distrito Federal - R$ 500.000,00 
2. Empoderamento da mulher negra -  R$ 200.000,00 
3. Força da Raça -  R$ 500.000,00

Aquisição de kits para apoio à acessibilidade, mobilidade e cidadania
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.242.6211.2782.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.32
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Distribuição gratuita de materiais necessários para atender as necessidades básicas de  pessoas com deficiência visual. 
Está prevista a aquisição de 1.500 lupas, bengalas, reglet, punção e materiais para escrita em braile para formação de kits.
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Prêmio de educação das relações étnico-raciais
Valor: 150.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 13.392.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto prevê seleção e premiação de projetos construídos por alunos de escolas públicas sobre a diversidade 
etnicorracial, bem como a elaboração de material didático criado a partir da seleção dos melhores projetos. Haverá 
contratação de empresa para publicação das Boas Práticas das escolas vencedoras.

Apoio ao Projeto Construindo Músicas nas escolas do DF
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9070.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto visa estimular as habilidades psicomotoras, bem como a socialização, sensibilidade, percepção, criatividade e a 
autoestima dos estudantes por meio da música, dança e trabalhos manuais. 

Oferta de cursos de capacitação, workshops, palestras e seminários às pessoas com deficiência 
Valor: 30.000.00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.242.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal e profissional, mudar a 
atitude das pessoas, aumentar sua motivação, desenvolver habilidades, sobretudo, aquelas diretamente relacionadas com 
o desempenho pessoal e profissional, e mudança de atitude: de negativas por mais favoráveis.

Apoio ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
Valor: 20.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.242.6211.4090.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O objetivo do evento é promover a conscientização sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das 
pessoas com deficiência na sociedade e a promoção do respeito à diversidade. O evento terá duração de cinco dias e 
contará com palestras, seminários, cursos de capacitação, oficinas e workshops. 

Reforma e equipagem de Centros de Convivência da Pessoa Idosa
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.101
Programa de Trabalho: 14.241.6211.1564.NOVO
GND 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.51
44.90.52

R$ 500.000,00
R$ 500.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta tem como objetivo a reforma e compra de equipamentos para os Centros de Convivência da Pessoa Idosa, quais 
são desenvolvidas ações de atenção à terceira idade, com intuito de elevar a qualidade de vida e promover a convivência social.
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Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso
Apoio à construção de um galpão para implementação da Casa da Farinha
Valor: 461.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.201
Programa de Trabalho: 14.122.6217.3534.NOVO
GND 4 - Investimento 
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação tem como objetivo apoiar a construção de um galpão com instalações físicas, elétricas, hidráulicas e demais 
estruturas necessárias para implementação de uma casa de farinha na Fazenda Papuda, com aquisição de equipamentos 
necessários para todo o processo de produção de farinha. O local dispõe de condições para o desenvolvimento desse 
projeto, que poderá proporcionar a utilização de mão de obra de aproximadamente 200 apenados por ano.

Instituto de Defesa do Consumidor
Modernização e Universalização do Sistema de Atendimento do Procon DF
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 44.202
Programa De Trabalho: 14.126.8211.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto visa melhorar o atendimento ao consumidor nas unidades do Procon e fora delas, a partir da aquisição de 20 
totens de autoatendimento, sendo dois para instalação na unidade sede do Procon e outras 18 em pontos estratégicos 
da cidade: Rodoviária do Plano Piloto, estação central do Metrô, Rodoviária Interestadual, Aeroporto e em regiões 
administrativas: Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Guará I e II, São Sebastião e Samambaia. A aquisição inclui 
fornecimento dos equipamentos, instalação, configuração de software, manutenção e treinamento para os servidores 
envolvidos na operação dos totens. 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Elaboração de projetos executivos para reforma de unidades socioassistenciais
Valor: 5.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.122.6228.1968.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa suprir a necessidade da Secretaria de contratação de serviços de engenharia. A medida tem o propósito 
de viabilizar a elaboração de projetos executivos para reformas e manutenções dos 91 equipamentos sociais sob a tutela 
da Secretaria. As reformas têm o objetivo de adequar os espaços, segundo as normas do SUAS, e as manutenções têm o 
objetivo de recuperar espaços degradados pelo tempo. Valores a partir de R$ 1.000.000,00.

Apoio à reforma e manutenção de unidades socioassistenciais
Valor: 10.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 11.244.6228.1564.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O objetivo da ação é apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação de 91 unidades que ofertam serviços de 
proteção social básica e especial do SUAS, possibilitando a melhoria das condições de atendimento, a ampliação do 
acesso aos serviços e o aprimoramento da sua gestão. Valores a partir de R$ 1.000.000,00.

Reconstrução do Centro de Convivência da Ceilândia Norte
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.244.6228.1235.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Ceilândia
Justificativa:
A proposição objetiva a construção de um novo equipamento público, com condições adequadas para atendimento à 
população, tendo em vista que a atual edificação encontra-se em condições precárias, devido a idade avançada da 
estrutura e a impossibilidade técnica de realização de reparos e manutenção.

Apoio à implantação do programa Mãezinha Brasiliense
Valor: 4.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.244.6228.4187.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.32
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O auxílio natalidade é um benefício eventual tipificado na Lei Orgânica da Assistência Social desde 1993. No Distrito 
Federal, este benefício vem sendo concedido regularmente como garantia do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS. Pode ser concedido em pecúnia ou em bens, no caso o kit enxoval. O valor estimado do beneficio é de R$ 250,00 
com uma média de 16.000 mães por ano. Valores a partir de R$ 500.000,00.



90 Caderno de Sugestões de Emendas Distritais - PLOA 2020

Apoio ao projeto de modernização da gestão da informação
Valor: 4.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.126.8228.1471.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo contratar  consultoria na área de gestão e planejamento para melhoria de processos internos de 
trabalho, automação de processos via BPM, criação de metas e indicadores de desempenho para as unidades, ferramenta 
informatizada de gestão com BI e estudo para desburocratização de processos e serviços oferecidos pela Secretaria.

Reforma do complexo socioassistencial do setor F Norte, em Taguatinga 
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho:  08.244.6228.1564.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Taguatinga
Justificativa:
O complexo socioassistencial do Setor F Norte, localizado na Área Especial módulo 2, QNF 24, em Taguatinga, necessita 
de reforma em alguns espaços para aprimorar e qualificar a oferta dos serviços já existentes e viabilizar a oferta de 
novos serviços. Será necessário pavimentar o espaço, adequar as instalações elétricas, reformar o espaço de múltiplas 
atividades, revitalizar o coreto, entre outras adaptações para trânsito (acessível) e atendimento dos idosos. 

Apoio à ampliação do número de vagas para o Serviço de Acolhimento Institucional de Adolescentes
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.244.6228.9073.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Serviço de Acolhimento Institucional de Adolescentes acolhe crianças e adolescentes em medidas protetivas por 
determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade 
de cuidado e proteção por sua família. O projeto visa a contratação de organização para oferta de 20 vagas para 
acolhimento desse público. O serviço está voltado à preservação e fortalecimento das relações familiares e comunitárias 
das crianças e dos adolescentes.

Apoio à implantação do Programa Progredir
Valor: 16.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.244.6228.4188.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Progredir é um conjunto de ações do Governo Federal para promover a autonomia por meio da geração de emprego e 
renda das famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Programa Bolsa Família. O plano reúne qualificação 
profissional para 8.375 pessoas, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho, a fim de 
contribuir para fortalecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica.  No Distrito Federal a 
qualificação profissional das famílias inscritas no CadÚnico ocorrerá por meio do projeto “Aprova Mais Social” e do 
projeto “Parte o Futuro”. Valor de livre escolha do parlamentar.
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Construção de quadras poliesportivas cobertas nos centros de convivência Guariroba e Riacho Fundo I
Valor: 1.600.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.244.6228.1745.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Ceilândia e Riacho Fundo I
Justificativa:
A captação visa subsidiar a construção de quadras poliesportivas cobertas nos centros de convivência Guariroba e Riacho 
Fundo I. As estruturas serão utilizadas como espaços de referência para a execução das ações planejadas com grupos e 
famílias atendidas nos equipamentos. 
Detalhamento:
Cecon Guariroba - QNN 16, Módulo “A” Ceilândia Sul -  R$ 800.000,00 
Riacho Fundo I - QS 12, A/E Lote F Riacho Fundo I - R$ 800.000,00

Apoio à implantação de uma Cozinha Comunitária no Centro POP de Taguatinga
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 2-Seguridade Social
UO 17.101
Programa de Trabalho: 08.244.6228.3195.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Taguatinga
Justificativa:
As instalações apoiadas têm capacidade mínima de produção de 200 refeições diárias, com funcionamento de, no mínimo, 
cinco dias por semana. As Cozinhas Comunitárias são equipamentos públicos implantados por meio de convênio formalizado 
entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Distrito Federal para fornecer refeições saudáveis, 
com preço acessível as famílias em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social urbanas. 
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Secretaria de Estado da Mulher
Apoio ao Projeto Empreende Mais Mulher -  Capacitação profissional e empoderamento
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4240.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa capacitar cerca de 3 mil mulheres em situação de violência e vulnerabilidade financeira, visando a inserção 
no mercado de trabalho, promoção da autonomia econômica e resgate de sua cidadania. O projeto será implantado em 
Taguatinga e beneficiará também mulheres de regiões administrativas próximas.

Construção de um Centro de Atendimento à Mulher em São Sebastião
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.3051.NOVO 
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa São Sebastião
Justificativa:
Busca-se, por meio da proposição, aporte de recursos para construção de um Centro de Atendimento à Mulher, na região 
administrativa de São Sebastião, visando suprir a demanda por atendimento especializado às mulheres em situação de 
violência e vulnerabilidade financeira daquela região. 

Construção de um Centro de Atendimento à Mulher no Itapoã
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.3051.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Itapoã
Justificativa:
Busca-se, por meio da proposição, aporte de recursos para construção de um Centro de Atendimento à Mulher, na região 
administrativa ddo Itapoã, visando suprir a demanda por atendimento especializado às mulheres em situação de violência 
e vulnerabilidade financeira daquela região. 

Ampliação e manutenção do serviço itinerante de enfrentamento à Violência contra a Mulher
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4213.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação visa apoio ao serviço, realizado em regiões onde não há equipamentos de atendimento às mulheres instalado, 
com o suporte de unidades móveis adaptadas. O serviço oferece atendimento psicológico, social, jurídico e orientação e 
assistência em geral. Paralelamente, são realizadas atividades lúdicas e educativas, de sensibilização e conscientização. 

Ampliação do  Centro de Atendimento à Mulher - CEAM de Planaltina
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.1564.NOVO
GND 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.51
44.90.52

R$ 400.000,00
R$ 100.000,00

Região Administrativa Planaltina
Justificativa:
A captação objetiva aportar recursos para a ampliação do Centro de Atendimento à Mulher da região administrativa de 
Planaltina, visando a melhoria na oferta do serviço às mulheres daquela localidade e de regiões próximas.
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Apoio ao Projeto Amor sem Violência - Quem namora Cuida
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4213.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto “Amor Sem violência, quem namora cuida” é uma parceria entre as Secretarias da Mulher, da Juventude e 
de Educação e tem como meta promover ações sobre relações saudáveis entre os jovens, por meio de contratação de 
empresa para produção de material gráfico, produção de vídeos e atividades artísticas e culturais, rodas de conversa, 
palestras educativas, dinâmicas de grupo, com premiação de concursos de redação abordando o tema, visando sensibilizar 
cerca de 150 mil alunos do ensino fundamental II da rede pública e privada do Distrito Federal.

Implantação da Casa da Mulher em Ceilândia 
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.3051.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Ceilândia
Justificativa:
A captação objetiva aportar recursos para a construção do equipamento, na região administrativa de Ceilândia. A Casa 
da Mulher é um espaço de acolhimento e atendimento humanizado e tem por objetivo prestar assistência integral e 
humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados, garantindo 
condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias.

Apoio à realização de cursos voltados ao planejamento reprodutivo e saúde da mulher
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4240.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa apoio para a realização dos cursos, por meio da contratação de empresa para confecção de material 
didático e disponibilização de profissionais. O curso tem por objetivo viabilizar o planejamento reprodutivo de mulheres e 
potencializar seus conhecimentos, permitir acesso a recursos técnicos e científicos da saúde e respeitar suas escolhas 
reprodutivas. A garantia de acesso ao planejamento familiar voluntário tem o potencial de ampliar a autonomia das mulheres 
e, ainda, reduzir em um terço as mortes maternas e, em até 20%, as mortes infantis.

Implantação da Carreta de Saúde da Mulher 
Valor: 4.760.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 57.101
Programa de Trabalho: 14.422.6211.4240.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Busca-se apoio para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de unidade móvel de 
saúde, provida de equipamentos específicos, para realização de exames de mamografia e ultrassonografia. A proposição 
objetiva oferecer o serviço às mulheres do Distrito Federal, principalmente àquelas que se encontram na faixa de risco do 
câncer de mama, permitindo o diagnóstico e consequentemente ações públicas para minimizar a ocorrência da enfermidade.
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Secretaria de Estado da Juventude
Implantação do Programa Renova Juventude
Valor: 1.500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.2794.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca apoio para a oferta de cursos de capacitação e aulas preparatórias para exames públicos, visando 
a qualificação acadêmica, por meio de atividades de ensino não formal, como aulões presencial ou trasmissão de aulas 
pela internet. 

Apoio à implementação de novos Centros de Juventude
Valor: 4.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101

Programa de Trabalho: 14.243.6211.3045.NOVO
14.243.6211.9087.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52
33.50.43

R$ 400.000,00
R$ 3.600.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição da emenda destina-se à implementação de quatro novos Centros da Juventude nas regiões administrativas 
do Itapoã, Taguatinga, Planaltina e Brazlândia, Nos equipamentos são ofertadas ações como: políticas de qualificação 
profissional, atividades de convivência, inclusão digital, cultura, esporte, lazer, formação para o empreendedorismo, 
assistência social, prevenção do uso de drogas ilícitas, ação social e comunitária.
Detalhamento:
O custo individual para cada RA, com instalações físicas, compra de equipamentos/mobiliários e gestão (anual), está 
estimado em R$ 1 milhão

Apoio à implementação  do Projeto Lab_Juventude
Valor: 1.550.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca aporte de recursos para implementação do projeto no Distrito Federal. A iniciativa visa incentivar a 
criatividade para soluções inovadoras aos problemas da juventude do DF, como aprendizado para atender várias camadas 
de sua vida social, protagonismo para autorresponsabilidade e capacitação para autonomia e empreendedorismo no 
mercado de trabalho.

Apoio ao projeto Estúdio Social
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo selecionar 50 bandas, grupos e artistas para realizar gravação no estúdio do próprio projeto 
e, ainda, produzir videoclipes. Além disso, serão formados grupos de canto e percussão com pessoas de extrema 
vulnerabilidade social, realizando apresentações na Rodoviária do Plano Piloto, Praça do Relógio, Feira da Torre de TV, 
Complexo Cultural de Samambaia e Parque do Guará.
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Apoio à implementação do Projeto EduLivre do Distrito Federal
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa visa a oferta de capacitação para jovens, por meio de trilhas de conhecimento, em modalidade à distância, voltadas 
à formação para o mercado de trabalho em consonância com as necessidades de qualficação estipuladas pelos empregadores.

Apoio à implementação do projeto Sala do Empreendedor
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto tem como objetivo disponibilizar locais com acesso à internet e estrutura adequada para que jovens aprendam 
e divulguem, em formato de panfletagem, sobre o empreendedorismo. A iniciativa permitirá mapear as deficiências e a 
vocação de cada participante do programa, para desenvolver cursos de capacitação e aprimoramento, com o propósito 
de projetar novos empreendimentos.

Apoio ao Encontro Distrital das Empresas Juniores do DF
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto propõe incentivar o empreendedorismo supervisionado nas instituições de ensino superior do Distrito Federal, 
proporcionando aos jovens entrar em contato com o mercado de trabalho escolhido, além de submetê-los a uma primeira 
experiência profissional. 

Apoio à implementação do programa Juventude Cidadã: os jovens em movimento
Valor: 700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O programa consiste na implementação de um programa de voluntariado jovem, na cidade e no campo, com ações de 
escuta ativa, formação para a juventude em direitos humanos, ciência política, participação nos espaços de poder e 
atividades de prestação de serviço à comunidade. A iniciativa visa atender à necessidade de ouvir a demanda dos jovens, 
dando a eles senso de responsabilidade, capacitação focada nas necessidades da população e do mercado e trazendo 
esses indivíduos para mais perto do Estado.
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Implantação da Galeria da Juventude na Estação do Metrô 106/107 sul 
Valor: 700.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.3045.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa:
44.90.52
33.90.39
33.90.30

R$ 150.000,00
R$ 500.000,00
R$ 50.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Para implantação do espaço na nova Galeria do Metrô, localizada na 106/107 sul, faz-se necessária a equipagem e a 
contratação de empresa para oferecer capacitação aos jovens. O espaço adequado servirá também para melhor receber 
as expressões culturais dos jovens do Distrito Federal e, neste propósito, servir como ponto de encontro das culturas e 
apoio ao acesso de serviços prestados à juventude do DF.

Apoio à implementação do Jogo Oasis Juventude e Periferia do DF 
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa apoio para a realização de um grande mutirão de mobilização jovem, com apoio da ferramenta “O 
Jogo Oasis”, composta por jogadores e comunidades e voltada à mobilização cidadã para a realização de sonhos 
coletivos. O projeto tem o objetivo de unir e mobilizar a juventude brasiliense para a elaboração de modelos criativos 
com o intuito da inclusão social. 

Apoio ao projeto Casa de Criatividade e Inovação
Valor: 890.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto objetiva a execução de trabalho participativo e direto com 300 jovens - artistas potenciais -, em diversas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal. O objetivo é promover o empreendedorismo, a criatividade e o apoio à comercialização 
a partir de produção de peças de artesanato, design, moda e/ou utensílios, utilizando matéria prima e ideias oriundas dos 
locais onde será realizado o projeto. 

Apoio à realização da Feira do Estudante do Distrito Federal
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Evento pretende promover o encontro entre profissionais e estudantes, escolas, entidades governamentais e comunidade 
em geral, com abordagem de temas como; profissões do futuro, estágio, intercâmbio, ENEM, orientações para o primeiro 
emprego, estímulo ao hábito de leitura, além de possibilidade de negócios e de promoção de cultura por meio de diversas 
programações e ambientes.
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Apoio ao Programa Jovem Exportador
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Busca-se apoio para aumentar a qualidade de produtos e/ou serviços das empresas participantes do Núcleo Setorial 
Jovem Exportador, por meio da padronização de processos e adequação dos produtos, visando ampliar a participação das 
empresas no mercado nacional e internacional.

Implementação do Centro Móvel da Juventude
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto objetiva levar cursos de capacitação e demais atividades que ocorrem nos Centros da Juventude do DF a 
localidades que não tenham acesso a esses equipamentos.

Apoio ao Programa Jovem Rural
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.4091.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O projeto é uma ação para a juventude rural do Distrito Federal que associa formação cidadã com base nos princípios 
agroecológicos, estímulo à geração de renda e ampliação do acesso às políticas públicas e tecnologias sociais. 

Apoio ao Projeto Juventude Mais Ativa na Prevenção 
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta do projeto Juventude Mais Ativa na Prevenção é o desenvolvimento de ações, projetos e campanhas de cunho 
preventivo e educativo para a  juventude do DF, a fim de minimizar problemas como: disseminação de DSTs, gravidez 
precoce e abuso de álcool e outras drogas.

Apoio ao Projeto Gente da Gente
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101
Programa de Trabalho: 14.243.6211.9087.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.43
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa promover nas comunidades carentes e rurais do DF eventos em caráter de esporte e lazer, como forma de 
entretenimento, contribuindo positivamente para o bem-estar físico, social e psicológico das comunidades. 
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Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade 
Atendimento Itinerante à Comunidade 
Valor: 3.600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 61.101
Programa de Trabalho: 08.244.6203.2957.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa destinação de recursos para a implantação de estrutura móvel, que permita a ampliação do atendimento 
à comunidade, de forma itinerante, em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. A operação será realizada por 
meio de contratação de empresa especializada na prestação dos serviços.

Implantação de projeto de capacitação da comunidade 
Valor: 2.200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101

Programa de Trabalho:
08.244.6211.4089.NOVO
08.244.6211.4089.NOVO
08.244.6211.4089.NOVO
08.244.6211.9107.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa:
33.90.30
33.90.36
33.90.39
33.50.43

R$ 100.000,00
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ 1.500.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação objetiva promover, em parceria com instituições públicas e/ou privadas, cursos voltados para a capacitação de 
jovens e adultos, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade social. 

Implantação de projeto de tecnologias sociais para realização de ações de atendimento à comunidade
Valor: 2.800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-FISCAL
UO 60.101

Programa de Trabalho: 08.244.6211.9107.NOVO
08.244.6211.1471.NOVO

GND 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza da Despesa: 33.50.43
33.90.39

R$ 2.500.000,00
R$ 300.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação objetiva apoio ao projeto de tecnologias sociais, que consiste na realização de ações de capacitação comunitária 
ou social. A iniciativa será implementada por meio da realização de chamamento público para contratação de entidades ou 
organizações da sociedade Civil para a realização das atividades. Objetiva-se, com o projeto, otimizar o gerenciamento de 
políticas públicas, com a identificação de prioridades e necessidades das comunidades atendidas, sobretudo em casos de 
desassistência a grupos vulneráveis. 
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Meio
Ambiente
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EIXO TEMÁTICO: MEIO AMBIENTE
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal 
Apoio à campanha de educação ambiental e de saúde pública sobre capivaras na orla do Lago Paranoá
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.9088.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a produção de material informativo, em formato digital e impresso, visando a conscientização da população 
sobre a importância da população de capivaras, instalada na região da orla do Lago Paranoá, evitando a disseminação 
de informações falsas sobre a espécie. O informativo integra as ações de educação ambiental desenvolvidas pelo órgão e 
será divulgado nas regiões administrativas impactadas e nas Unidades de Conservação na Orla do Lago.

Contratação de infraestrutura para realização do Projeto Orquestra Sinfônica nos Parques
Valor: 480.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.542.6210.2837.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A iniciativa tem por objetivo possibilitar a realização de 12 apresentações da Orquestra Sinfônica em Parques do DF, 
propiciando o acesso a esse patrimônio cultural a toda população e estimulando a ocupação dos espaços públicos. A ação 
será composta também pela realização de feiras orgânicas e de ações de educação ambiental.
Detalhamento:
Cada contratação está orçada em R$ 40 mil, incluindo transporte, palco, microfones individuais para cada músico e 
sonorização.  Estão previstas apresentações nos parques Águas Claras, Guará, Sudoeste, Samambaia, Jardim Botânico, 
Taguatinga, Sobradinho, Gama, Lago Norte e Lago Sul.

Aquisição de equipamentos de proteção individual e abafadores para combate aos incêndios florestais
Valor: 150.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.542.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta objetiva a aquisição equipamentos de proteção individual, visando munir adequadamente os combatentes para 
o trabalho de combate a incêndio e, com isso, minimizar os danos causados por este tipo de ocorrência. 
Detalhamento:
Cada abafador custa R$ 150,00. Cada conjunto de equipamentos de proteção individual custa R$ 1.400,00. 
O kit contém camiseta, calça, coturno, casaco com proteção anti queimaduras (gandola), chapéu e óculos de proteção 
contra fagulhas e outros materiais espalhados pelo vento, todos fabricados em materiais não combustíveis.

Instalação de caixas d’água em unidades de conservação prioritárias para otimizar o combate aos 
incêndios florestais 
Valor: 350.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa De Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A instalação de caixas d’água tem como objetivo otimizar o combate aos incêndios florestais no Distrito Federal, uma vez que 
os reservatórios serão utilizados para abastecer os aviões e caminhões de combate a incêndios, visando assim uma maior 
eficiência na redução da área queimada no Distrito Federal. Ao todo serão instaladas 7 caixas d’água, já adquiridas, com 
capacidade de 30.000 a 80.000 litros, em Planaltina, Paranoá, Sobradinho, Jardim Botânico, Gama, São Sebastião e Brazlândia.
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Capacitação em sistemas agroflorestais para produtores rurais, servidores públicos e multiplicadores 
Valor: 120.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.128.6201.4089.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a formação de três turmas para capacitação de produtores rurais em sistemas agroflestais, com 50 
participantes cada, ao valor de R$ 40.000,00 por turma. O curso terá carga horária de 12 horas, divididas em 3 dias, 
incluindo alimentação aos participantes, sendo beneficiados diretamente 150 participantes e cerca de 800 indiretamente. 
A técnica consiste na combinação do plantio de espécies florestais com culturas agrícolas e/ou pecuária, procurando obter 
melhor aproveitamento no uso dos recursos naturais.

Realização de obras que permitam o reúso de efluentes da estação de tratamento de esgoto de 
Brazlândia para irrigação, por pequenos produtores rurais
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3860.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Brazlândia
Justificativa:
O projeto tem como objetivo empregar tecnologias voltadas para o tratamento adequado de efluentes da Estação de 
Tratamento de Esgoto de Brazlândia possibilitando seu uso para a irrigação, com água encanada distribuída sem custo 
para pequenos produtores rurais da região, com custos de operação e manutenção à conta da CAESB. A iniciativa 
vislumbra-se como uma alternativa para o uso racional da água.

Apoio para produção das cartilhas Flora do Cerrado e Fauna do Cerrado
Valor: 40.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.451.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição objetiva a confecção de cartilhas informativas sobre o Cerrado, em formato impresso, com tiragem de 3 mil 
exemplares cada, destinados a distribuição para alunos da rede pública e parceiros dos órgãos ambientais. Os encartes 
englobarão temas afetos ao Cerrado, sendo uma envolvendo a vegetação nativa “Cartilha Flora do Cerrado” e outra a 
diversidade dos animais, como lobos, tamanduás e grandes felinos, “Cartilha Flora do Cerrado”.
Detalhamento:
Cartilha Flora: contratação de serviços para elaboração do projeto gráfico, diagramação e impressão de 3 mil 
exemplares. Montante de recursos: R$ 40.000,00.         
Cartilha Fauna: contratação de serviços para elaboração do projeto gráfico, diagramação e impressão de 3 mil 
exemplares. Montante de recursos: R$ 40.000,00.

Produção da Cartilha Manejo Sustentável das Águas Pluviais
Valor: 40.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa apoiar a produção de material informativo sobre o manejo das águas da chuva no Distrito Federal.  O 
encarte será confeccionado em formato digital e impresso, com previsão de divulgação em site e redes sociais. O conteúdo 
englobará desenhos, mapas e textos explicativos e servirá também como material auxiliar para ações de educação 
ambiental do Projeto Parque Educador. 
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Produção do Atlas Ambiental do Distrito Federal 
Valor: 550.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3220.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa a confecção do Atlas Ambiental do Distrito Federal, em formato impresso e meio digital. A publicação 
consiste em um conjunto de mapas temáticos, acompanhados de textos explicativos, advindos e associados à infraestrutura 
de dados espaciais ambientais do DF. O encarte tem por objetivo divulgar as informações do território, para fomento 
do conhecimento e pertencimento por toda a população, bem como constituir material auxiliar nas ações de Educação 
Ambiental para o ensino fundamental e médio.

Detalhamento:
Produção de conteúdo técnico do Atlas Ambiental do Distrito Federal nas seguintes versões: Para o Sistema Educacional 
Distrital com proposição adequada às faixas etárias adotadas; e para edição bilíngue, português e inglês. Montante de 
recursos para as duas versões: R$ 300.000,00; Elaboração de projeto gráfico, diagramação e serviços de impressão 
nas seguintes quantidades: 3.000 (três mil) exemplares do Atlas Ambiental para o Sistema Educacional Distrital; e 2.000 
(dois mil) exemplares do Atlas Ambiental para a edição de luxo bilíngue. Montante de recursos para as duas versões do 
Atlas: R$ 250.000,00. 

Contratação de serviço de transporte de estudantes da rede pública para o projeto Parque Educador
Valor: 371.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.2699.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A emenda proposta destina-se à contratação de serviço de locação de ônibus para o transporte de estudantes da rede 
pública para as atividades que são desenvolvidas por professores especializados, no âmbito do projeto Parque Educador. 
A iniciativa integra o Programa Brasília nos Parques e visa propiciar educação ambiental aos alunos. As atividades serão 
desenvolvidas nos seguintes locais: Parque Ecológico Saburo Onoyama (Taguatinga), Parque Ecológico de Águas Claras, 
Parque Ecológico Três Meninas (Samambaia), Parque Ecológico Dom Bosco (Lago Sul), Parque Ecológico Riacho Fundo 
e Parque Ecológico Sucupira/ESECAE (Planaltina). Serão contratadas 576 diárias durante todo o ano letivo de 2020, 
disponibilizando um ônibus com capacidade para 40 usuários sentados para cada um dos 6 parques/UCS, 3 dias por 
semana, em dois turnos, atendendo a um total de 2.800 estudantes (valor atual da diária: R$ 644,00).

Realização de aceiro mecânico em unidades de conservação em quatro regiões: Central, Oeste, 
Sul e Norte
Valor: 784.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.2562.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Aceiro é um mecanismo de proteção que consiste no desbaste de um terreno em volta de parques e de unidades de 
conservação (UCs) para impedir propagação de incêndios florestais, reduzindo os riscos de queimadas. É importante 
realizar os aceiros em todos os Parques e Reservas, considerando que a característica seca da vegetação do bioma 
cerrado é propícia à ocorrência de incêndios, garantindo a preservação da fauna e da flora.

Detalhamento:
Cada aceiro deve ser executado integralmente para que tenha funcionalidade, pois as áreas são interligadas pela vegetação permitindo 
que os incêndios se alastrem. 
1 - Aceiro Central - 109.000 m² de Aceiro Mecânico nas UCs do Plano Piloto, Lago Norte, Lago Sul e Jardim Botânico - R$ 270.000,00 
2 - Aceiro Oeste - 38.000 m² de Aceiro Mecânico nas UCs do Taguatinga, Samambaia e Guará - R$ 95.000,00 
3 - Aceiro Sul - 49.000 m² de Aceiro Mecânico nas UCs do Parque Way, Gama e Santa Maria - R$ 121.000,00 
4 - Aceiro Norte - 120.000 m² de Aceiro Mecânico nas UCs de Sobradinho, Paranoá e Planaltina - R$ 298.000,00
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Produção de material educativo sobre a prevenção a incêndios florestais no Distrito Federal
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.9107.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca apoio para a confecção de material de conscientização sobre prevenção a incêndios florestais no 
Distrito Federal. O material proposto visa sensibilizar e educar a população para colaborar com a prevenção. Há previsão 
para a produção de 10 mil revistas e de 10 mil folders. 

Renovação e ampliação das licenças coorporativas de sistemas de informações geográficas
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.542.6210.2534.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição busca atender à necessidade de renovação e ampliação do parque de softwares e de soluções integradas 
de geoinformação (Sistema de informações geográficas) disponíveis na Secretaria de Meio Ambiente. Tais sistemas são 
subsidiários para o tratamento de informações geoespaciais, que servem para melhorar a gestão da qualidade ambiental, 
viabiliza o planejamento territorial sustentável e geram respostas mais rápidas às demandas dos cidadãos.

Aquisição de máquinas para triturar vidro para uso nas Instalações de Recuperação de Resíduos
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A reciclagem de vidro depende de sua trituração para posterior comercialização. A aquisição de máquinas de triturar vidro 
objetiva viabilizar que esse processo de reciclagem aconteça nas Instalações de Recuperação de Resíduos -IRRs - com o uso 
de máquinas de pequeno porte (com capacidade para triturar 200-300 kg/h  de vidro) e máquinas de maior porte (até 2.000 kg/h).  
Essa iniciativa fortalece a reciclagem de embalagens de vidro no Distrito Federal, criando uma nova cadeia produtiva que 
gerará emprego e renda para moradores do DF.

Detalhamento:
Aquisição de 10 máquinas de pequeno porte ao custo individual de R$ 60.000,00, incluindo frete e instalação e duas  
máquinas de grande porte  ao custo de R$ 150.000,00, incluindo frete e instalação. 

Contratação de empresa para desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos 
do Distrito Federal
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.101
Programa de Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa o desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão Sustentável, que será instrumento para a gestão 
de resíduos sólidos eficiente, com abordagem de modelos multidisciplinares, integrando o gerenciamento e os assuntos 
operacionais, econômicos, tecnológicos, legislativos e ambientais dos resíduos sólidos do DF. 
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Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal
Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental
Valor: 1.150.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.542.6210.1994.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 30.90.39 
44.90.52

R$ 750.000,00
R$ 400.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A modernização na análise e concessão do licenciamento ambiental confere maior confiabilidade ao processo e busca 
minimizar danos ao Cerrado. A digitalização, gestão documental e correto armazenamento de processos de licenciamento 
ambiental permitirá acesso imediato à informação desejada sem que seja necessário o desarquivamento físico de 
documentos/processos e facilitará a consulta no processo ao localizar palavras usando o recurso de busca, atingindo 
assim o objetivo de reduzir em 50% o tempo de análise pelo órgão licenciador. Além de atender demandas de acesso a 
informação por parte da sociedade, órgãos de controle e legislativo federal e distrital.

Construção de parquinhos infantis em Parques do Distrito Federal
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3902.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa promover a implementação de parquinhos infantis nos diversos Parques existentes em todo o DF, com o objetivo 
de contribuir significativamente para a oferta de espaços de lazer gratuitos, democráticos e de qualidade para a sociedade do 
DF, trazendo benefícios para toda a população, em especial as crianças. O valor indicado para captação refere-se ao valor 
individual/por parque. A  Região Administrativa para implantação fica condicionada à escolha do parlamentar.

Implementação de sistema de iluminação em parques do Distrito Federal com foco na promoção do 
uso do espaço público no período noturno com qualidade e segurança
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.1836.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição objetiva a implementação de sistema de iluminação em Parques do Distrito Federal, viabilizando o uso de 
pistas de caminhada, quadras poliesportivas e aparelhos de ginástica de forma segura e incentivando a democratização 
do uso do espaço público, sobretudo para aqueles usuários que trabalham durante o dia e buscam alternativas seguras de 
promoção de saúde e qualidade de vida no contraturno. O valor indicado para captação refere-se ao valor individual/
por parque. A  Região Administrativa para implantação fica condicionada à escolha do parlamentar.

Implementação de espaços e estruturas de esporte, lazer, arte e cultura no Distrito Federal
Valor: 770.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.52
44.90.51

R$ 50.000,00
R$ 720.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa a implementação de estruturas em parques do DF, como guarita de vigilância, módulo de banheiros 
públicos com acessibilidade, quadra poliesportiva, pista de skate, ponto de encontro comunitário - PEC, pergolados, 
duchas, bebedouros, bancos e placas de sinalização/educação ambiental, de acordo com a demanda e a característica de 
cada equipamento. Com isso, busca-se ofertar à população espaços públicos estruturados, que proporcionem a qualidade 
de vida e incentivem à prática esportiva. O valor indicado para captação refere-se ao valor individual/por parque. A  
Região Administrativa para implantação fica condicionada à escolha do parlamentar. 
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Promoção de Educação Ambiental em Unidades de Conservação e Parques - Programa Ambiente com Ciência
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Programa Ambiente com Ciência visa à ocupação qualificada de ambientes de divulgação científica sob a administração 
do Ibram, integrante da Rede de Divulgação Científica do Distrito Federal, por meio da implantação de exposições 
permanentes, nos Parques do DF, e de instrumentos ecopedagógicos desenvolvidos no âmbito do Programa. A proposta 
central do Programa é oferecer instrumentos pedagógicos que auxiliem os educadores em suas atividades de ações 
educativas de forma interativa e divertida. Por meio de maquetes, modelos e experimentos científicos, busca-se simular 
fenômenos complexos de modo “experiencial”, tornando o processo cognitivo mais divertido e natural.

 Programa Parquear Cultura e Arte nos Parques
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Programa Parquear visa incentivar a ocupação dos Parques do DF pela população, através da realização de atividades 
artísticas e lúdicas em ambiente natural, como: apresentação de palhaços, músicos, contação de histórias, teatro, 
exposições, entre outras. Essas ações pretendem dar vitalidade aos parques e torná-los mais divertidos e atrativos para 
a população, como opção de lazer. O valor indicado para captação refere-se ao valor total para implementação do 
Programa, no entanto, é possível a destinação de outros valores por parte do parlamentar.

Manutenção e ampliação dos serviços médicos veterinários no Hospital Veterinário Público (HVEP) 
Valor: 3.600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.542.6210.9088.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.50.41
Região Administrativa Taguatinga
Justificativa:
Implementado em 2018, o Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (HVEP) é gerido pelo Ibram, em parceria 
com a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa-SP). Durante o primeiro ano 
de funcionamento foram atendidos 14.298 animais (cães e gatos) e realizados 95.428 procedimentos veterinários, 
alcançando altos índices de satisfação por parte dos tutores de animais beneficiados com os serviços gratuitos. Do total 
de participantes, 94% recomendariam o HVEP para um amigo ou parente. Busca-se com esta proposta aporte de recursos 
para subsidiar a manutenção dos serviços, com a consequente ampliação do atendimento gratuito para até 18 mil animais 
por ano. O valor indicado para captação refere-se ao custo anual do equipamento, podendo ser destinado outros 
valores por parte do parlamentar.

Manutenção e ampliação do programa de sanidade de animais domésticos (cães e gatos)
Valor: 1.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.542.6210.2536.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Atualmente, o programa de castração implementado pelo Ibram, em parceria com a clínica Medicina com Carinho, possui 
orçamento para realização de aproximadamente 7,2 mil cirurgias ao ano. A pesquisa de satisfação para o serviço ainda 
indica que 94% dos tutores participantes atribuíram notas ótimo/bom para a forma de organização do cadastro para 
castração, bem como 90% classificaram como ótimo/bom o atendimento recebido da clínica. Busca-se com esta proposta 
aporte de recursos para manutenção dos serviços, bem como sua ampliação. O valor indicado para captação refere-se 
ao custo anual do equipamento, podendo ser destinado outros valores por parte do parlamentar.
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Aquisição de Câmeras de Vigilância e Monitoramento para Parque
Valor: 121.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3467.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 33.90.39
44.90.52

R$ 83.000,00
R$ 38.000,00

Região Administrativa Taguatinga
Justificativa:
A proposta visa a aquisição e instalação dos seguintes equipamentos: Duas (3) Action Cam (Câmera 18 MP, vídeo 0 5.2 
K30, captura esférica, overcapture, bateria removível, à prova d’água, vídeo com lapso de tempo, GPS). Os equipamentos 
serão instalados no Parque do Cortado, em Taguatinga, e utilizados para segurança pública e realização de estudos 
ambientais diversos necessários para criação de unidades de conservação, elaboração de planos de manejo, monitoramento 
ambiental, conferência dos estudos recebidos, produção de material para atividades de educação ambiental  e de dados 
para subsidiar a gestão das unidades de conservação. 

Ampliação do Programa Parque Educador 
Valor: 800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.541.6210.4094.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O Programa Parque Educador leva educação ambiental para cerca de 15 mil crianças das escolas públicas do DF. No 
horário escolar os alunos são levados por ônibus até os parques onde são recebidos por professores capacitados em 
educação ambiental. Toda didática das aulas são direcionadas para questões do meio ambiente, sustentabilidade e 
preservação. O contato com a natureza busca ainda sensibilizar os alunos quanto a importância dos Parques Ecológicos. 
Atualmente, cerca de 15% das escolas públicas do DF são contempladas com o Programa Parque Educador. Busca-se 
com esta proposta ampliar o atendimento para todas as escolas públicas do DF.

Implantação de Internet em parques do Distrito Federal
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.208
Programa de Trabalho: 18.126.6210.1471.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 30.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
Esta proposta compreende a estruturação de bases para recebimento de sinal de intranet, internet e telefonia da rede 
GDFNET nos parques de gestão do Ibram, viabilizando o fornecimento de internet gratuita aos frequentadores. Em 
consonância, a instalação do serviço também possibilitará a instalação de câmeras de vigilância integradas à Secretaria 
de Segurança Pública, potencializando o aumento da segurança nas unidades. Por Região Administrativa a depender da 
escolha do Parlamentar. O valor indicado para captação refere-se ao valor individual/por parque
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Jardim Botânico de Brasília
Construção da portaria do Centro de Excelência do Cerrado do Jardim Botânico de Brasília
Valor: 480.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3191.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
A captação objetiva a realização de adaptações arquitetônicas no Centro de Excelência do Cerrado, localizado no Jardim 
Botânico de Brasília, para que o local abrigue a futura Escola Superior do Meio Ambiente do Distrito Federal. Pretende-se, 
por meio desta proposição, construir uma portaria para acesso ao Centro. 

Construção da portaria principal do Jardim Botânico de Brasília
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3191.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
Busca-se por meio desta proposta atender a necessidade de ampliação das formas de acesso ao Jardim Botânico de 
Brasília para pedestres, ciclistas e veículos de passeio, tendo em vista o que nos últimos anos o fluxo de visitantes tem 
aumentando consideravelmente no local.

Implantação de paisagismo, sistema de tratamento biológico e sistema de drenagem nos lagos 
ornamentais do Jardim Botânico de Brasília
Valor: 230.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.2932.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
A captação objetiva a contratação de empresa especializada em serviços de paisagismo, sistema de tratamento biológico e 
sistema de drenagem nos lagos ornamentais para realização de melhorias no Jardim Botânico de Brasília. O espaço é um 
importante ponto de lazer, pesquisa e educação ambiental par a população do Distrito Federal e possui aproximadamente 
500 hectares de área destinada à visitação. 

Construção do Herbário do Jardim Botânico de Brasília
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3191.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
Busca-se apoio para qualificação do Herbário Ezechias Paulo Heringer, localizado no Jardim Botânico de Brasília, por 
meio da instalação de uma sala climatizada em 18ºC e com baixo índice de umidade. A melhoria visa a proteção da coleção 
de plantas herborizadas no Jardim que, sob as corretas condições de conservação, estarão a salvo do ataque de insetos 
e fungos evitando, dessa forma, a perda da amostras. 
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Reforma e ampliação do laboratório multidisciplinar de reprodução in vitro de espécies ameaçadas de 
extinção do Jardim Botânico de Brasília
Valor: 400.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3191.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
A proposição objetiva apoio para reforma e ampliação do Laboratório de Reprodução “In Vitro”, do Jardim Botânico de 
Brasília, que tem a função de realizar pesquisa, reprodução e manutenção de espécies ameaçadas de extinção. Por meio 
do laboratório o JBB pode garantir a reprodução rápida e eficaz de quase 100% das sementes viáveis, gerando milhares 
de mudas. Além disso, alimenta  o projeto “Orquídeas nas Quadras”, que consiste na introdução de espécies ameaçadas 
de extinção em árvores do Cerrado, existentes em áreas verdes das quadras do DF.

Reforma e ampliação do laboratório de fauna do Jardim Botânico de Brasília
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3191.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
Busca-se apoio para reforma e ampliação do laboratório de fauna do Jardim Botânico visando promover melhoria dos 
locais de armazenagem de materiais específicos e da qualidade do ambiente de trabalho para os funcionários. A ampliação 
prevê também a realização da taxidermia de animais mortos nas rodovias próximas ao JBB e, posteriormente, inclui-los 
dentro do Espaço Rede Ciência, como forma de educar os visitantes sobre a preservação da fauna do Cerrado Brasileiro.

Construção da casa do pesquisador no Jardim Botânico de Brasília
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.106
Programa de Trabalho: 18.541.6210.NOVA.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Lago Sul
Justificativa:
A proposição busca aporte de recursos para a construção de local específico para abrigar pesquisadores de outros estados 
que vierem a realizar pesquisas dentro do Jardim Botânico de Brasília, visando a ampliação do conhecimento técnico-
científico e a preservação do bioma cerrado. 
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Fundação Jardim Zoológico de Brasília
Cercamento das margens de córrego entre o Zoológico e a Candangolândia
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.122.6210.3191.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Busca-se aporte de recursos para o cercamento em alambrado, com extensão de 1.800 m², nas margens do córrego entre 
o Zoológico e a Candangolândia. A iniciativa é motivada pela necessidade de proteção da área do Zoológico de Brasília, a 
falta de cercamento expõe o local ao risco de invasão por cães e outros animais de vida livre, que podem levar doenças e 
parasitas para os animais sob a tutela da Fundação, além de possibilitar a entrada indevida de pessoas no local, gerando 
prejuízos financeiros e risco de acidentes.

Implantação de pontos de energia fotovoltaica no Zoológico de Brasília
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.122.6210.3270.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
A instalação de pontos de captação solar busca implementar um projeto sustentável e economicamente viável para 
produção de energia limpa que poderá alimentar sistemas da infraestrutura do Zoológico. A etapa inicial do projeto prevê a 
implantação e geração de energia com potência aproximada de 43,89 Kwp, o que se traduz na estimativa de 5.159 Kwh/
mês. Com um payback médio de 5,5 anos e vida útil superior a 25 anos, o sistema irá gerar uma economia aproximada 
de R$ 2.634.865,59.

Readequação do recinto das ariranhas no Zoológico de Brasília
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
A readequação do recinto de ariranhas tem como objetivo proporcionar um ambiente com as condições ideais para a 
manutenção e a reprodução da espécie. As principais intervenções consistem em troca de vidros na parte interna dos 
recintos e colocação de bomba com filtro biológico para melhorar a qualidade da água e proporcionar melhor controle 
sanitário dos animais e do ambiente. Como são recintos dotados de visualização subaquática, o tratamento da água 
possibilitará ao visitante uma melhor visualização do comportamento natural dos animais, ampliando o aspecto educativo 
preconizado para um zoológico moderno.

Readequação do recinto dos pequenos primatas no Zoológico de Brasília
Valor: 200.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
As principais intervenções consistem de troca de telas, colocação de vidros na parte frontal dos recintos, pintura e 
remodelagem dos cabeamentos e finalização de dois recintos iniciados em 2017. Atualmente o Zoológico mantém 11 
espécies de primatas e participa ativamente do programa nacional para conservação do Sagui Bicolor, Mico Leão da Cara 
Dourada e Mico Leão Dourado, com histórico reprodutivo recente de Sagui Bicolor. As três espécies constam com algum 
grau de ameaça pelas listas internacionais e nacionais de conservação. A proposta da readequação é fazer do setor de 
pequenos primatas um ambiente que proporcione, ao mesmo tempo, as condições ideais para a manutenção desses 
pequenos animais como, também, possibilitar uma melhor visualização do ambiente em geral para os visitantes. 
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Requalificação do recinto dos elefantes no Zoológico de Brasília
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Busca-se aporte de recursos para reforma do recinto visando adequá-lo à chegada de mais um elefante. Serão construídos 
bretes e paredes de treino para possibilitar atividades de condicionamento animal e, posteriormente, procedimentos clínicos 
simples com segurança para a equipe e os animais. O Zoólogico de Brasília é uma das duas instituições brasileiras que 
mantêm elefantes de origem africana, tendo como  compromisso manter essa espécie em um alto padrão de bem-estar e 
trabalhar em conjunto pela conservação da espécie.

Revitalização de recintos no Zoológico de Brasília
Valor: 2.300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.30
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Busca-se com a proposição aporte de recursos para revitalização do cercamento de recintos no Zoológico de Brasília, 
visando a manutenção dos espaços, melhor acondicionamento dos animais e a prevenção de fugas. A Fundação mantém 
sob os seus cuidados mais de 900 animais dentre aves, répteis e mamíferos em uma área aproximada de 139 hectares de 
área. Valores a partir de R$ 200.000,00 possibilitam a aquisição de materiais para manutenção de recintos de animais.

Contratação de projetos para requalificação de recintos e projetos diversos no Zoológico de Brasília
Valor: 600.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Busca-se aporte de recursos para contratação de empresa especializada em elaboração de projetos para a requalificação 
de recintos. As propostas de readequações contemplam diversos ambientes, como as ilhas dos primatas, os recintos dos 
teiús, o Serpentário, e os recintos dos grandes felinos, de forma que os ambientes proporcionem os mais altos padrões de 
bem-estar para as espécies, bem como segurança para os funcionários envolvidos nos cuidados dos animais.

Requalificação do recinto aviário central no Zoológico de Brasília
Valor: 900.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
A proposição visa a contratação de empresa especializada para reforma do espaço. A restauração do aviário do Zoológico 
de Brasília habilitará uma área de 2.017m² tornando-o o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. Com a 
melhoria será possível ampliar o número de espécies protegidas, além de possibilitar a prática de voo e a reprodução de 
aves silvestres ameaçadas.
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Revitalização do Teatro de Arena do Zoológico de Brasília
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.122.6210.3191.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
A captação objetiva a contratação de empresa especializada para reforma das instalações do Teatro Arena do Zoológico 
de Brasília, possibilitando, dessa forma, melhor servir ao público usuário do local. 

Renovação do parque de computadores do Zoológico de Brasília
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.122.8210.1471.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Busca-se aporte de recursos para a substituição de 80 conjuntos de computadores e 20 nobreacks. Cabe destacar que, 
atualmente, o Zoológico conta com um parque de informática com máquinas obsoletas, que contam de 5 a 10 anos de uso, 
o que dificulta o desenvolvimento dos trabalhos por técnicos da FJZB. 

Aquisição de um veículo tipo van adaptada para funcionar como serpentário itinerante
Valor: 350.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.1142.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Propõe-se a aquisição de veículo customizado para a implantação do serpentário itinerante, que permitirá levar 
conhecimento e informação para a população, especialmente em áreas rurais, promovendo a preservação de espécies 
através da difusão do conhecimento. 

Revitalização do espaço água do Zoológico de Brasília
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.122.6210.3191.NOVO
GND 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 44.90.51
44.90.52

R$ 200.000,00
R$ 100.000,00

Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
Busca-se aporte de recursos para contratação de empresa especializada em reforma de próprios e aquisição de bens de 
capital, visando a revitalização do Espaço Água, no Jardim Zoológico de Brasília. Com a melhoria, estima-se o incremento 
na arrecadação, possibilitando a realização de eventos externos no local. 

Revitalização da casa dos invertebrados do Zoológico de Brasília
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.541.6210.3129.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Candangolândia
Justificativa:
A Casa dos Invertebrados é uma instalação importante para atender as demandas de educação ambiental da população. 
Atualmente a estrutura necessita de reparos para possibilitar seu funcionamento. Com a proposição, busca-se aporte para 
contratação de empresa especializada para reforma das instalações.
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Renovação da frota da Fundação Jardim Zoológico de Brasília
Valor: 500.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 21.207
Programa de Trabalho: 18.122.6210.1142.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.52
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A captação objetiva a aquisição de veículos para transporte de animais e de visitantes no Jardim Zoológico de Brasília, 
englobando a compra de dois veículos de passeio, dois tratores, um utilitário, uma van de 12 lugares, trailer para transporte 
de animais e dois vagões destinados ao transporte de visitantes. A renovação da frota justifica-se tendo em vista a avançada 
idade da frota atual, que apresenta desgastes naturais pelo tempo de uso.

Serviço de Limpeza Urbana do DF
Construção de Pontos de Entrega Voluntária - PEV (Papa entulho)
Valor: 300.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.214
Programa de Trabalho: 15.452.6209.3002.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
O papa entulho é um serviço gratuito de recebimento de até 1m³ de entulhos, móveis velhos e outros volumosos, podas e 
resíduos recicláveis, sendo eficiente para inibir o descarte irregular em áreas públicas e possibilitar a diminuição do custo 
para o SLU. Espera-se a implantação de 62 equipamentos, sendo que há sete unidades em operação, três em obras e 
quatro em processo de licitação.
Detalhamento:
O valor da captação refere-se ao valor unitário de cada PEV. Podem ser implantados um ou mais nas seguintes RAs: São Sebastião, 
Lago Sul, Planaltina, Itapoã, Fercal, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Gama, Ceilândia, Brazlândia, Park Way, Santa Maria, Lago 
Norte, Paranoá, Candangolândia, Samambaia, Plano Piloto, Varjão, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Guará e Sobradinho II.

Construção de galpão para a implantação da Instalação de Recuperação de Resíduo (IRR) - Sobradinho
Valor: 1.800.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 22.214
Programa de Trabalho: 15.452.6209.3013.NOVO
GND 4 - Investimento
Natureza da Despesa: 44.90.51
Região Administrativa Sobradinho
Justificativa:
A construção do galpão para a implantação da Instalação de Recuperação de Resíduo (IRR), no Núcleo de Limpeza de 
Sobradinho, objetiva a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis em centros de triagem de resíduos 
sólidos, bem como fomentar a reciclagem e a sustentabilidade. A unidade atenderá às cooperativas existentes na região 
norte do DF, possibilitando condições dignas de trabalho aos trabalhadores, que atualmente estão instalados sob tendas.
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Gestão e
Estratégia
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EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Modernização do parque tecnológico da Controladoria-Geral do DF
Valor: 3.122.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 45.101
Programa de Trabalho: 04.126.6203.1471.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes e 4 - Investimento

Natureza da Despesa: 33.90.39 
44.90.52

R$ 1.317.000,00 
R$ 1.805.000,00

Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A Controladoria-Geral do DF é o órgão gestor de sistemas como o Portal da Transparência, Siga Brasília e Ouvidoria. A 
modernização do Parque Tecnológico do órgão prevê a aquisição de equipamentos, licenças de softwares, solução de 
conectividade e armazenamento de dados, e resultará em maior produtividade e melhoria da segurança de dados.

Apoio ao projeto De Olho na Saúde - Edição 2020, integrante do Plano de Combate à Corrupção
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 45.101
Programa de Trabalho: 04.121.6203.4093.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa apoio ao projeto De Olho na Saúde, integrante do Plano de Combate à Corrupção, que prevê a realização 
de auditorias cívicas em unidades de saúde e premiação aos particpantes, com apoio da população, fortalecendo o 
controle social sobre a gestão pública.

Apoio ao projeto De Olho na Educação - Edição 2020, integrante do Plano de Combate à Corrupção
Valor: 250.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 45.101
Programa de Trabalho: 04.121.6203.4093.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição visa apoio ao projeto De Olho na Educação, integrante do Plano de Combate à Corrupção, que prevê a 
realização de oficinas e premiação para o envolvimento de estudantes de escolas públicas em temas relacionados ao 
controle social, ética e cidadania, fortalecendo o controle social sobre a gestão pública. 

Apoio para premiação de ações de inovação em controle social, integrante do Plano de Combate à Corrupção
Valor: 50.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 45.101
Programa de Trabalho: 04.121.6203.4093.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição objetiva subsidiar a premiação de ações de inovação na temática do controle social. O projeto integra o Plano de 
Combate à Corrupção, que busca aperfeiçoar mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento.

Apoio ao Plano de Combate à Corrupção por meio de desenvolvimento do Novo Siga Brasília
Valor: 100.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 45.101
Programa de Trabalho: 04.121.6203.4093.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposição, integrante do Plano de Combate à Corrupção, objetiva a contratação de empresa para o desenvolvimento 
de novo aplicativo Siga Brasília e tem o propósito de estimular a participação da sociedade no controle da gestão pública.  
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Procuradoria-Geral do Distrito Federal
Implantação de sistema de apoio à recuperação de créditos da dívida ativa, por meio de serviço de 
cobrança especializada 
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 12.101
Programa de Trabalho:  03.091.6203.2895.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A implementação da proposição tem como objetivo o incremento da recuperação de crédito inscrito em Dívida Ativa do Distrito 
Federal, mediante estratégia de cobrança que identifique devedores inscritos com alto potencial de pagamento e negativação 
em cadastro nacional de inadimplentes. Cabe ressaltar que, além de potencializar a expectativa de arrecadação, o valor de 
cada execução fiscal que atualmente é de R$ 8.000,00 cai para aproximadamente R$ 26,00 por devedor. 

Apoio para o desenvolvimento de sistema informatizado de subsídio à gestão de pendências fiscais 
no âmbito da PGDF
Valor: 2.000.000,00
Esfera Orçamentária: 1-Fiscal
UO 12.101
Programa de Trabalho:  03.126.6203.2895.NOVO
GND 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza da Despesa: 33.90.39
Região Administrativa Distrito Federal
Justificativa:
A proposta visa a implantação de canais digitais (portal Web e Aplicativo), que forneçam informações e serviços no 
âmbito da regularização fiscal. A solução permitirá ao cidadão a gestão de débitos a partir de serviços como consultar 
informações tributárias e não-tributárias, quitar dívidas e emitir comprovantes. O principal objetivo desta iniciativa é 
assegurar maior acessibilidade e transparência aos cidadãos que espontaneamente ou em decorrência de ações de 
cobrança busquem a regularização de sua situação fiscal junto à PGDF. 
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Conheça o
Plano Estratégico
do DF 2019/2060
http://www.gestao.df.gov.br/pedf.php
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Secretaria
de Economia


