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Senhoras e Senhores Parlamentares, 

Ao completar quase três anos à frente do Governo de Brasília, percebo que superamos 

grandes desafios em prol da sociedade. Avançamos na Saúde, na Educação, na 

Segurança e em diversas outras áreas. Ainda existem dificuldades imensas a serem 

equacionadas, mas meu propósito permanece inabalável em conseguir entregar mais 

resultados à população, algo que só é possível com o apoio dos mais diversos atores 

políticos, sociais e econômicos. 

O momento em que vivemos é conturbado, quer pela política, quer pela economia, 

mas isso não nos deve impedir de enxergar, com clareza, os objetivos do nosso governo: 

recuperar o orgulho de viver em Brasília, por meio de uma sociedade mais justa, mais 

equilibrada, menos violenta. Uma cidade onde podemos ter a estabilidade necessária 

para o desenvolvimento socioeconômico, para a melhoria da educação e para a redução 

do desemprego. 

Em 2016, quando, pela primeira vez, apresentamos a Vossas Excelências um Caderno 

de Sugestões de Emendas, elencamos ali os projetos mais relevantes para a população 

do Distrito Federal, com maior possibilidade de execução de emendas parlamentares, 

porque aqueles eram os projetos com maior probabilidade de realização. Vossas 

Excelências, naquela ocasião, confiaram no que lhes foi apresentado e alocaram parte 

das emendas na forma sugerida, o que gerou resultados positivos.

Este ano, renovo a exitosa iniciativa: apresento-lhes o Caderno de Sugestões de Emendas 

Distritais 2018 – PLOA 2018, elaborado de forma conjunta pelas Secretarias de Estado, 

que elencaram os projetos relevantes para a população do Distrito Federal.  As sugestões 

aqui contidas são tecnicamente exequíveis, beneficiando decisivamente a população 

de Brasília. Essa é uma sugestão do Governo a Vossas Excelências, que possuem, como 

é da prerrogativa parlamentar, a mais ampla liberdade de escolha de projetos para 

destinar as emendas parlamentares. 

Brasília, capital do nosso Brasil, sempre contou com a grandeza de espírito de 

nossos representantes. É nosso dever mantê-la com os melhores serviços públicos e 

investimentos que beneficiem as gerações presentes e futuras. Com esse intuito, é 

que lhes peço que considerem os projetos apresentados neste Caderno quando forem 

decidir a alocação das emendas parlamentares.

Governador Rodrigo Rollemberg

CARTA DO GOVERNADOR
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VALOR  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.101 -  - Secretaria de Estado de Mobilidade-SEMOB

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.451.6210.1866.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A proposta de instalação de 1.000 paraciclos em todo o DF fo-
menta a mobilidade ativa e valoriza ciclistas da cidade. O objetivo é ofertar maior 
segurança aos ciclistas em tempos de número crescente de acidentes envolven-
do carros e bicicletas. Além disso, estimula mais pessoas a aderir esse tipo de 
transporte, com benefícios para o meio ambiente, e promoção de bem-estar e 
qualidade de vida de quem o adota. 

IMPLANTAÇÃO DE 1.000 PARACICLOS EM TODO O DF
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VALOR:  R$ 250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.101 - Secretaria de Estado de Mobilidade-SEMOB

PROGRAMA DE TRABALHO:  26.451.6216.1506.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA:  A implantação de paradas seletivas compostas de dois ou três 
abrigos (paradas de ônibus) visa organizar o embarque e desembarque, segundo 
os grupos de passageiros, em função de seu destino.

A proposta de implantação de Paradas Seletivas prevê a melhoria do conforto 
para os usuários e um menor tempo de embarque e desembarque no transporte 
coletivo com consequente redução dos tempos de viagem. Há também, a me-
lhoria na informação aos usuários, pois será implantado espaços para divulga-
ção das linhas de ônibus. A implantação será na parada localizada na Avenida 
Hélio Prates, em frente à Feira Central de Ceilândia, sentido bairros e na via EPIG, 
sentido SIA/Guará, na altura da Octogonal. A parada seletiva na Avenida Hélio 
Prates deverá ser implantada com ao menos três abrigos, onde serão definidas as 
linhas que terão paradas programadas individualmente em função dos destinos. 
A parada seletiva na via EPIG deverá ser implantada com ao menos dois abrigos, 
onde serão definidas as linhas que terão paradas programadas individualmente 
em função dos destinos.

IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS SELETIVAS

SEMOB
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VALOR: POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.205 - Departamento de Estradas de Rodagem-DER

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.6216.3361.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A proposta de emenda ajudará na melhoria e na fluidez do trân-
sito nas localidades beneficiadas e visa aumentar a segurança na mobilidade de 
pessoas e cargas.

CONSTRUÇÃO DE PONTES

> CÓRREGO VEREDA GRANDE 
DF-205 (20 metros de extensão) 
R$665.000,00

> CÓRREGO MARIA VELHA 
DF-205 (15 metros de extensão) 
R$ 498.750,00

> CÓRREGO RIO PIPIRIPAU 
DF-205 (20 metros de extensão) 
R$ 665.000,00

> RIBEIRÃO EXTREMA 
VC-173 (30 metros de extensão) 
R$ 997.500,00

> CÓRREGO BARBATIMÃO 
DF-320 (15 metros de extensão)  
R$ 498.750,00

> CÓRREGO MENTIRA/CONTAGEM 
VC-201 Km15  
R$357.000,00

> RIBEIRÃO SALINAS 
VC-205 Km 0  
R$525.000,00

> RIBEIRÃO PEDREIRA 
VC-201 Km 2

        R$ 210.000,00

> RIBEIRÃO BATALHA 
VC-201 Km 8 

        R$ 210.000,00 

> RIO BELCHIOR 
VC-311 
R$340.000,00
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> CÓRREGO JIBÓIA 
VC -321

           R$180.000,00

>  RIO PONTE ALTA 
VC-379   

           R$ 300.000,00

>  RIBEIRÃO CARIRU 
DF-120

           R$ 460.000,00

>  CÓRREGO LAMARÃO 
DF -120         

           R$80.000,00 

>  CÓRREGO PONTINHA 
DF-295 

           R$ 280.000,00 

>  CÓRREGO JARDIM 
DF-260 

           R$ 700.000,00

>  CÓRREGO SÃO BERNARDO 
DF-100

           R$520.000,00

> CÓRREGO STANISLAU 
R$ 250.000,00

VALOR:  R$ 400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.205 - Departamento de Estradas de Rodagem-DER

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.451.6001.1984.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A proposta de emenda tem o objetivo de melhorar as condições 
de trabalho da Polícia Rodoviária por meio da construção/restauração de postos 
do Batalhão de Polícia Rodoviária nas rodovias do DF, provendo mais qualidade 
e segurança no ambiente de trabalho, bem como na prestação de serviços aos 
cidadãos.

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA 



Companhia do 
Metropolitano do DF ›

METRÔ
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VALOR:  R$ 400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.126.6001.1471.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA:  A proposta de emenda visa expandir o serviço de acesso à in-
ternet aos usuários nas estações do METRÔ-DF da 102 Sul, 108 Sul, 112 Sul, 114 Sul, 
Asa Sul, Shopping, Guará, Arniqueiras, Concessionárias, Praça do Relógio, Centro 
Metropolitano, Ceilândia Sul, Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte, Ceilân-
dia, Taguatinga Sul, Furnas, Samambaia Sul e Samambaia. A Companhia oferece 
o sinal atualmente em quatro estações (Central, Galeria, Águas Claras e Feira), 
desta maneira teremos usuários mais satisfeitos com os serviços oferecidos.

IMPLANTAÇÃO DA REDE WI-FI EM 20 ESTAÇÕES DO METRÔ 
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VALOR:  R$ 120.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.451.6216.3087.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA:  A implantação de mapas em braille nas 24 estações opera-
cionais do METRÔ-DF é uma iniciativa de acessibilidade de suma importância 
para pessoas com deficiência visual. Desta forma, a melhoria na sinalização é 
um dos facilitadores que proporciona melhores condições de acessibilidade e 
segurança dentro do sistema metroviário para usuários com necessidades espe-
ciais. A estações a serem contempladas com a proposta são: Central, Galeria, 102 
Sul, 108 Sul, 112 Sul, 114 Sul, Asa Sul, Shopping, Guará, Feira, Arniqueiras, Águas 
Claras, Concessionárias, Praça do Relógio, Centro Metropolitano, Ceilândia Sul, 
Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte, Ceilândia, Taguatinga Sul, Furnas, 
Samambaia Sul e  Samambaia.

INSTALAÇÃO DE MAPAS EM BRAILLE NAS ESTAÇÕES DO METRÔ - DF

VALOR:  R$ 150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO:  26.453.6216.3277.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA:  Para se promover o desenvolvimento tecnológico do sistema de 
transporte público coletivo sobre trilhos, o Metrô DF apresenta proposta de aqui-
sição de equipamentos e material permanente para instalação do laboratório 
de inovações para a promoção de novos produtos, sistemas e/ou processos que 
objetivem melhorar a qualidade e desempenho do sistema metroviário do DF.

 LABORATÓRIO DE INOVAÇÕES METROFERROVIÁRIAS 
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VALOR:  R$  250.000,00 Por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.451.6216.3087.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: Esta proposta tem o objetivo de facilitar o trânsito de pedestres 
e pessoas com mobilidade reduzida no entorno de 5 estações de Metrô do DF. A 
emenda vai apoiar a realização de pequenas intervenções, tais como, a execução de 
obras de calçadas, ou a sua complementação, ou a sua recuperação. O valor total 
do investimento é de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) 
para reurbanização do entorno de 5 estações do Metrô, a saber: Taguatinga Sul, Cei-
lândia, Ceilândia Centro, Guariroba e Samambaia. Nestas intervenções há previsão 
de investimentos em revitalização, paisagismo, melhoria na iluminação pública e 
a instalação de mobiliário urbano (lixeiras, bancos e outros) em cada estação.

REURBANIZAÇÃO DO ENTORNO DE ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
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VALOR:  R$  600.000,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.453.6216.1142.XXXX

GND:  4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Esta proposta de emenda será destinada para a aquisição de 03 
(três) viaturas de resgate médico destinadas ao Corpo de Segurança Operacional 
do METRÔ-DF, visando dar maior agilidade no atendimento aos usuários, em ca-
sos de encaminhamento da vítima a estabelecimentos de pronto-atendimento 
ou hospitais. Atualmente, a Companhia tem a tutela de 05 (cinco) viaturas, não 
sendo suficiente para o grande número de ocorrências. Somente nos últimos 
05 (cinco) anos o Corpo de Segurança realizou 9.451 atendimentos de primeiros 
socorros, dos quais 3.750 foram encaminhados. O METRÔ-DF possui atualmen-
te 24 (vinte e quatro) estações em funcionamento,  ao longo de 42 (quarenta e 
dois) quilômetros de vias, que cortam 06 (seis) Regiões Administrativas. Devido 
à distância, as viaturas ficam distribuídas ao longo do sistema, o que, devido ao 
trânsito e outros fatores, fazem com que o atendimento fique demasiadamente 
demorado, sendo a celeridade nos atendimentos um dos motivos para o aumen-
to da frota existente. 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS DE RESGATE MÉDICO PARA O METRÔ- DF
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VALOR:  R$  170.000,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.541.6210.1866.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  339039

JUSTIFICATIVA: O Programa Metrô Solidário é voltado para realização de pro-
jetos sociais e culturais. O projeto Educação nos Trilhos promove a formação do 
cidadão como usuário do sistema metroviário, buscando desenvolver atitudes 
que visem a segurança individual e coletiva em prol da construção de um trans-
porte público democrático e equitativo, com a participação da sociedade civil 
da rede pública e parceiros.

PROGRAMA METRÔ SOLIDÁRIO - EDUCAÇÃO NOS TRILHOS

VALOR:  R$ 50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.206 - Companhia do Metropolitano do DF-METRÔ

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.451.6210.1866.XXXX

GND: 4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A emenda visa instalar suportes físicos para estacionamento de 
bicicletas nas estações do METRÔ-DF com o objetivo de expandir os paraciclos 
para usufruto dos ciclistas e ampliar assim o acesso de integração ao METRÔ-DF. 
Deverão ser contempladas as estações: Central, Galeria, 108 Sul, 114 Sul, Asa Sul, 
Shopping, Feira, Arniqueiras, Águas Claras, Praça do Relógio, Centro Metropoli-
tano, Taguatinga Sul e Furnas.

IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS NAS ESTAÇÕES DO METRÔ 

METRÔ



Transporte Urbano do DF ›
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VALOR:  R$  250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  - 26.204 - Transporte Urbano do DF -DFTRANS

PROGRAMA DE TRABALHO:  226.122.6001.8517.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  449052

JUSTIFICATIVA: Esta emenda será para a aquisição de 9 contêineres, de 3.000 
litros cada, os quais serão instalados em terminais do DF e na Rodoviária do Pla-
no Piloto de forma a facilitar a coleta de materiais que podem ser reutilizados, 
por meio de sistema de coleta seletiva.

AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES PARA COLETA SELETIVA EM TERMI-
NAIS RODOVIÁRIOS 
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VALOR:  POR UNIDADE/RA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  - 26.204 - Transporte Urbano do DF -DFTRANS

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.451.6216.1506.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  449051

JUSTIFICATIVA: O objetivo é promover a segurança e o conforto dos usuários do 
transporte público coletivo do DF, a partir da construção de abrigos (paradas de 
ônibus) em várias cidades do Distrito Federal.

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS (PARADAS DE ÔNIBUS) PARA USUÁ-
RIOS DO SERVIÇO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO/DF 

> TPC em Brazlândia 
 40 abrigos
 valor R$ 680.000,00

> STPC no Gama
 40 abrigos
 R$ 680.000,00

> STPC em Ceilândia
80 abrigos
R$ 1.360.000,00

> STPC em Taguatinga
20 abrigos
R$ 340.000,00

> STPC em Samambaia
30 abrigos
R$ 510.000,00

> STPC em Recanto das Emas
20 abrigos
R$ 340.000,00

> STPC em Riacho Fundo II
20 abrigos
R$ 340.000,00

> STPC em Riacho Fundo I
20 abrigos
R$ 340.000,00

> STPC em Núcleo Bandeirante
10 abrigos
R$ 170.000,00

> STPC em Candangolândia
10 abrigos
R$ 170.000,00

DFTRANS
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> STPC em Guará
10 abrigos
R$ 170.000,00

 > STPC em Paranoá 
20 abrigos
R$ 340.000,00

> STPC em Itapoã 
40 abrigos 
R$ 680.000,00

> STPC em São Sebastião
40 abrigos 
R$ 680.000,00

> STPC em Jardim Botânico/
Mangueiral

30 abrigos
R$ 510.000,00

> STPC em Sobradinho
30 abrigos
R$ 510.000,00

> STPC em Planaltina
30 abrigos
R$ 510.000,00

> STPC em Santa Maria
30 abrigos
R$ 510.000,00

DFTRANS



Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente ›

SEMA

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$  750.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  21.101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

PROGRAMA DE TRABALHO:   18.541.6210.2706.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Como parte do Programa Brasília Solar, o apoio será concedido 
para implantação de sistemas fotovoltaicos (SFVs) com medidas de eficiência 
energética (EE) em 04 edificações públicas pertencentes à estrutura do Governo 
do Distrito Federal (GDF). Estudos de viabilidade técnico-econômica com gera-
ção de energia solar fotovoltaica e de eficiência energética já foram realizados 
e mostraram que, em um Centro Educacional com um total de 1.510 alunos, 
consome atualmente uma média mensal de 7592,22 kWh. O consumo médio de 
energia por aluno é de  5,03 kWh per capita, o consumo médio mensal, depois 
do Estudo de Eficientização, demonstrou que o investimento de R$ 49.026,25, 
oportuniza 4.876,76 kWh, o que implica em uma redução do consumo total de 
2.715,46 kWh. Logo a redução percentual foi de 35,77%. Como resultado, o arran-
jo exemplificado demonstrou-se economicamente viável e vantajoso no longo 
prazo e a proposta será de ampliar a ação em prédio e próprios do DF, com apoio 
de emendas parlamentares.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM 
ESCOLAS PÚBLICAS DO DF
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VALOR:  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.2701.XXXX

GND:   3 - CUSTEIO)

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA:  Cerratenses é uma superintendência do Jardim Botânico de 
Brasília tendo foco em recuperação, conservação, uso sustentável de produtos 
do Cerrado, bem como educação ambiental, cultural e promoção do ecoturis-
mo. Esta emenda contribui para a realização  de 30 atividades/projetos/eventos 
em média, durante o ano de 2018, voltados para formação de multiplicadores 
da consciência ambiental, tendo como público alvo as escolas, instituições de 
ensino e universidades, além da comunidade local e visitantes do JBB. 

APOIO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO CERRA-
TENSES - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
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VALOR POR EMENDA:  R$  600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  21.101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.3221.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: O objetivo é a aquisição de equipamentos diversos destinados 
aos Centros de Triagem de Resíduos Sólidos no DF como parte do programa 
de  melhoria da coleta seletiva pública do DF. O valor total do investimento é 
de R$ 3.000.000,00 (três de milhões) para que os CTRs funcionem de maneira 
adequada, com equipamentos personalizados e necessários ao atendimento da 
demanda de cooperativas que atuam na coleta seletiva. A perspectiva é que essa 
iniciativa agregará postos de trabalho para os catadores de materiais recicláveis 
do DF e trará mais segurança e locais mais apropriado de trabalho. 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE TRIAGEM 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CTRs
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VALOR POR EMENDA:  R$ 650.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.3266.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Apoio e implementação do Programa Cultivando Água Boa em duas 
microbacias prioritárias no Distrito Federal, a bacia do Descoberto e do Paranoá. O 
Programa já vem funcionando no DF desde 2015, e sua função é o de engajar comu-
nidades na recuperação ambiental, e de áreas produtoras de água nas bacias do Des-
coberto e do Paranoá. Para a ampliação do projeto, o valor total do investimento é de 
R$ 1.300.000,00 necessários assim para inclusão de mais duas microbacias no projeto.

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA

SEMA



28

VALOR POR EMENDA:  R$ 15.000,00(custeio) e 440.000,00 (investimento)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.2689.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO e 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39 (R$ 15.000,00) 44.90.51 (R$ 267.000,00) 44.90.52 
(R$ 173.000,00)

JUSTIFICATIVA: Esta emenda visa à implantação do Laboratório de Análise de Água 
do Jardim Botânico de Brasília, para monitoramento de poluentes difusos em águas 
de abastecimento público do DF. A exemplo da bacia do Descoberto, o uso de agro-
tóxicos na produção agrícola em locais próximos e a perspectiva do uso da água para 
abastecer a população, faz-se necessário ampliar condições de monitoramento da 
qualidade das águas do DF, bem como promover conhecimentos e pesquisas associa-
dos ao meio ambiente e à saúde da população. Os recursos são para: I. Contratação, 
elaboração e aprovação de projeto arquitetônico e complementares junto a ANVISA e 
CREA/DF, ao custo de R$14.425,00; II. Construção de espaço físico com 144,25 m² (oito 
meses), ao custo de R$ 266.862,50; III. Equipagem dos espaços físicos (aquisição du-
rante a construção), R$ 30.000,00; IV. Equipamentos operacionais (aquisição durante 
a construção), R$ 143.000,00. Investimento total: R$ 454.287,50.

IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA NO CIRAT 
– CENTRO INTERNACIONAL DE ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE

SEMA



Instituto Brasília 
Ambiental ›

IBRAM

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>



30IBRAM

VALOR :  R$  210.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.4094.XXXX

GND:  3 -CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  339039

JUSTIFICATIVA: O Projeto Ambiente com Ciência nos parques do DF propõe 
uma ação de educação ambiental interdisciplinar e multidimensional, utilizan-
do-se de ferramentas interativas e lúdicas. A ferramentas são meios de simular 
e experimentar a realidade, visando explicar o teórico por meio de uma dimen-
são física de interatividade. O projeto prevê o desenvolvimento de instrumentos 
pedagógicos (maquetes, simuladores e experimentos) que auxiliam o desenvol-
vimento de práticas que estimulam o processo cognitivo da aprendizagem da 
educação ambiental. O projeto prevê a contratação de serviços especializados 
para desenvolvimento de instrumentos pedagógicos (maquetes, simuladores e 
experimentos) que podem auxiliar professores da rede pública em atividades de 
educação ambiental a serem desenvolvidas nos seguintes locais:

APOIO AO PROJETO AMBIENTE COM CIÊNCIA

> Parque Riacho Fundo   
       R$ 70.000,00

> Parque Sucupira - Planaltina   
         R$ 70.000,00

> Parque Ezechias Heringer - Guará    
         R$ 70.000,00
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VALOR:  R$ 600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.4094.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Apoio à educação ambiental por meio da oferta de serviços e 
equipamentos, com adequação dos espaços pedagógicos, além de provimento 
de transporte para a difusão de conhecimento em ambientes não formais de 
educação. Esta emenda prevê o atendimento de cerca de 25 mil alunos da rede 
pública de ensino do DF em 4 Parques/Unidades de Conservação sob a adminis-
tração do IBRAM, pelo período de 12 meses..

APOIO AO PROGRAMA PARQUE EDUCADOR 

VALOR:  R$ 200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.3902.XXXX

GND: 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: O Parque Ecológico das Copaíbas foi criado pelo Decreto nº 
17.391/ 1996, com o objetivo de proporcionar a população os meios necessários 
ao exercício de atividades culturais, educativas e de lazer em, ambiente natural. 
O mirante que existe na área foi totalmente depredado, e atualmente serve de 
moradia para moradores de rua e usuários de drogas. Tal situação é preocupante 
para a gestão da Unidade pois afugenta os frequentadores além de causar danos 
ambientais, Esta proposta objetiva uma reforma do mirante, a partir da elabo-
ração do projeto executivo, contendo cálculos estruturais, instalações elétricas, 
hidráulicas, necessários para a realização da obra.

REFORMA DO MIRANTE DO PARQUE DAS COPAÍBAS
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VALOR POR EMENDA:  R$ 800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.542.6210.2536.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: A superpopulação de cães e gatos domésticos gera diversos 
problemas tais como ninhadas indesejadas, além de frequência de abandono 
de animais. Muitos destes animais são em grande parte, adotados por pessoas 
que não dispõe de muitos recursos financeiros e não dispõe para esses animais 
cuidados médicos veterinários necessários. Além disso, muitos destes animais 
acabam em situação não domiciliada ou semi-domiciliada, com acesso às ruas, 
onde podem ser maltratados, participar das cadeias de transmissão de zoonoses, 
envolver-se em acidentes de trânsito e mordeduras, e colocar em risco animais 
silvestres e seus habitats, sobretudo, nas Unidades de Conservação da Natureza 
(são inúmeros registros de ataques de matilhas de cães à animais silvestres den-
tro de Unidades de Conservação). ONGs de direitos animais atuam na causa e 
reforçam um grande anseio da sociedade por medidas do Estado. Assim sendo, 
essa emenda vem favorecer o funcionamento do Hospital Público Veterinário do 
DF que pretende ofertar serviços para a população. O valor total do investimento 
é de R$ 2.400.000,00 e será destinado ao funcionamento do hospital por um 
período de 12 meses.

APOIO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO 
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VALOR:  R$ 70.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.542.6208.1999.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Esta proposta oferece condições para a aquisição de  3 aerona-
ves não tripuladas (drones), remotamente pilotadas, e permitirá a visualização e 
registro de eventuais danos ambientais em locais de difícil acesso, com benefí-
cios para o trabalho de auditores fiscais no monitoramento de áreas públicas e 
de propriedades particulares com suspeita de infração ambiental.

AQUISIÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS PARA O MONI-
TORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL
 

VALOR:  R$ 100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.1984.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: O parque da Asa Sul recebe vários visitantes diariamente e para 
melhorar o  acesso da população aos serviços, e como complemento para opor-
tunizar o lazer coletivo, é necessário a construção de banheiros públicos para 
atender toda a população que frequenta o Parque, além de acesso a oportunida-
des esportivas que requerem essa condição. Esta proposta contempla o projeto 
executivo e a obra do parque da  614 Sul.

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NO PARQUE DA ASA SUL 
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VALOR:  POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.3070.0003

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA:  A população de Brasília possui grande interesse nos parques 
públicos que são importantes espaços de lazer, onde se busca na natureza e 
aliado ao bem-estar, a condição necessária para se desfrutar o dia. Oportuna-
mente, muitas famílias levam seus filhos para exercer atividades e os parquinhos 
são alvo destas brincadeiras, para tanto, por meio desta emenda será possível a 
aquisição e instalação de parques infantis, com material reciclado, em Unidades 
de Conservação.

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL SUSTENTÁVEL 
EM PARQUES DO DF

> Parque Ecológico Paranoá     
       R$ 30.000,00

> Parque Anfiteatro Natural   
         R$ 30.000,00

> Parque Península Sul     
         R$ 30.000,00

> Parque Varjão    
         R$ 30.000,00

> Parque Taquari   
         R$ 30.000,00
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VALOR:  R$ 200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.3902.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: O Parque Ecológico Ezechias Heringer foi criado pela Lei nº 
1826/1998, com o objetivo de proporcionar à população condições para a reali-
zação de atividades culturais, educativas e de lazer em contato harmônico com 
o meio natural. A comunidade que vive no entorno do parque o utiliza para lazer 
e para contato com a natureza. Segundo o diagnóstico ambiental do Parque 
Ecológico Ezechias Heringer, o mirante para contemplação estava entre as prin-
cipais aspirações indicadas pelos usuários do parque. O mirante é importante 
para o contato das pessoas com o meio ambiente local e é uma ferramenta fun-
damental para a boa gestão da Unidade, pois auxilia na prevenção e combate 
a incêndios, na fiscalização de delitos ambientais e novas invasões irregulares, 
na educação ambiental e avistamento de fauna nativa, dentre outras atividades. 
Atualmente, o mirante encontra-se interditado pela Defesa Civil por problemas 
estruturais, visando à segurança dos usuários. Dessa forma, esta proposta é es-
sencial pois garantirá a reforma da estrutura do mirante para a revitalização do 
Parque Ecológico Ezechias Heringer. O novo projeto apresenta mudanças na 
estrutura, tornando o espaço totalmente aberto e arejado.

 

REFORMA DO MIRANTE DO PARQUE EZECHIAS HERINGER
 



36

VALOR:  R$ 880.000,00 ou por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208 - Inst. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos-IBRAM

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.1984.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA:  O módulo de educação ambiental é uma estrutura sombreada, 
não apresenta paredes e possui pé direito alto. Uma estrutura física, de fácil ins-
talação, o que facilitará o desenvolvimento de iniciativas para difundir a educa-
ção, a preservação e a conscientização ambiental, bem como receber atividades 
comunitárias em geral.

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 

> Parque Ecológico Águas Claras 
R$ 80.000,00

> Parque do Riacho Fundo
R$ 80.000,00

> Parque da Asa Sul (614 sul)
R$ 80.000,00

> Parque Ecológico Veredinha
R$ 80.000,00

> Parque Areal
R$ 80.000,00

> Parque Urbano do Gama
R$ 80.000,00

> Parque Bosque do Sudoeste
R$ 80.000,00

> Parque Urbano do Paranoá
R$ 80.000,00

> Parque da Estrutural
R$ 80.000,00

> Parque Ecológico Sucupira – 
Planaltina
R$ 80.000,00

> Parque Ecológico Ezechias 
Heringer
R$ 80.000,00

IBRAM
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VALOR:  R$  700.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.3903.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: Localizado junto à Alameda das Nações e dos Estados, o Anfi-
teatro do Jardim Botânico de Brasília foi criado para a realização de eventos de 
médio porte. Ao fundo, encontramos as coleções de Eucaliptos e Pinus, heran-
ças da antiga estação experimental existente no local. Como há várias ações de 
uso do espaço, a proposta de emenda é a realização de obra de ampliação dos 
espaços físicos já existentes, com o objetivo de ampliar o uso para promoção de 
atividades educativas e culturais, sendo prevista a construção de um camarim 
para os artistas, bem como uma  praça de alimentação, trazendo mais conforto 
ao público.

AMPLIAÇÃO DO ANFITEATRO DO JARDIM BOTÂNICO
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VALOR:  R$  250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.122.6001.2557.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: O Centro de Excelência do Cerrado é uma Superintendência 
do Jardim Botânico de Brasília, criado com o intuito de fortalecer a pesquisa 
e a disseminação de informações referentes ao Bioma Cerrado. A sua constru-
ção foi fruto de uma compensação ambiental, com investimento no valor de R$ 
3.120.549,06 (três milhões, cento e vinte mil, quinhentos e quarenta e nove reais 
e seis centavos).

No centro há espaços dinâmicos e modulados para abrigar diferentes temas re-
lacionados ao Bioma, onde são desenvolvidas atividades de pesquisa e difusão 
de conhecimento acerca do Cerrado. O edifício, inaugurado em 2015, também 
dispõe de uma biblioteca digital (em fase de implantação), auditório, seis salas 
de escritório, um Mirante, um café (a ser licitado), banheiros e espaços para ex-
posições. Esta emenda contribuirá para a aquisição de equipamentos de tecno-
logias da informação, sobretudo para a implantação da biblioteca digital, que 
promoverão oportunidades para ações de pesquisa, suporte e acesso ao público.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO 
DE EXCELÊNCIA - CEEX



40

VALOR:  R$  300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.3903.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: O Laboratório de reprodução in vitru e o Banco de Sementes 
têm a finalidade de reproduzir as plantas em meio de cultura,  que significa 
colocar as sementes em um meio específico ( substância gelatinosa e nutritiva) 
onde  irão receber alimentação necessária ao seu desenvolvimento sem precisar 
competir, como é necessário no seu meio natural. Esse sistema permite pratica-
mente 90% de germinação das sementes, o que não ocorre na natureza. Assim, 
se pode reproduzir com sucesso espécies ameaçadas e raras, possibilitando de-
volver à natureza essas espécies, garantindo sua perpetuação. Este programa 
que vem sendo desenvolvido no JBB, o vincula com outros projetos nacionais e 
internacionais, a exemplo das convenções e acordos onde o Brasil é  signatário. 
Para potencializar suas atividades, é necessário a reforma do espaço físico do la-
boratório, inicialmente instalado em um local provisório. O laboratório é o único 
do GDF que trabalha com reprodução in vitro de plantas ameaçadas de extinção, 
logo daí se considera a importância deste apoio.

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DO 
JARDIM BOTÂNICO

JBB
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VALOR::  R$  800.000,00 ou por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.451.6210.1984.XXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: AA difusão da ciência é um importante papel das instituições 
que oferecem acesso à população a espaços não formais de educação e que pro-
duzem conhecimento científico. O Jardim Botânico integra a Rede Distrital de 
Ciências e possui dentro de seu espaço, diversas possibilidades para ampliar a 
difusão e popularização do conhecimento. Para melhorar as instalações do JBB, 
esta emenda prevê a construção de um herbário e um insetário. O Herbário é um 
museu de plantas mortas ou exsicatas, que necessita de espaço com armários 
para o seu devido armazenamento. Atualmente, já há um herbário que está ins-
talado em um espaço que não é apropriado, razão da solicitação apresentada. 
O insetário é um museu de insetos da coleção do JBB, e necessita também, de 
local apropriado para exposição e visitação. Com essa perspectiva se propõe a 
ampliação da capacitação, promoção da visitação pública, educação ambiental 
e pesquisa científica, dentro de novos ambientes.

CONSTRUÇÃO DO HERBÁRIO E INSETÁRIO PARA AÇÕES DE
DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

> Construção do Herbário  
       R$ 500.000,00

> Construção do Insetário   
         R$ 300.000,00

JBB
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VALOR:  R$  150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.451.6210.3903.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51 

JUSTIFICATIVA: A fauna que compõe a biodiversidade do JBB é representada 
por 77 espécies da mastofauna ( marsupiais, roedores, morcegos médios e gran-
des, algumas ameaçadas de extinção) ; 257 espécies de avifauna, das quais algu-
mas endêmicas e ameaçadas de extinção; 73 espécies da herpetofauna ( lagartos, 
dos quais algumas espécies endêmicas; serpentes, algumas espécies endêmicas; 
anfisbenas, tartaruga e anfíbios, algumas espécies endêmicas). Isso requer um 
trabalho de organização com foco na difusão do conhecimento, bem como em 
ações de pesquisa. Esta emenda contribuiu para construção de um laboratório 
para execução de taxidermia dos animais mortos, com foco em ações para difu-
são e popularização do conhecimento ao público visitante.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA FAUNA DO JARDIM 
BOTÂNICO

JBB
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VALOR:  R$  200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:   18.451.6210.3903.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: AA visitação ao jardim botânico é uma forma de ofertar lazer 
e criar condições de ampliação do conhecimento do público que o visita. Desta 
forma, há necessidade de se oferecer mais conforto, sobretudo para as famílias 
que são frequentadoras deste ambiente, com crianças. Esta proposta objetiva 
a reforma e ampliação do banheiro público na área do Parque Infantil do JBB. 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS NA ÁREA DE 
LAZER INFANTIL DO JARDIM BOTÂNICO

JBB
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VALOR:  R$  615.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.106 - Jardim Botânico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.3467.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA:  O Jardim Botânico de Brasília tem sua função sobretudo em 
várias atividades, entre elas a constituição e manutenção de coleções de plan-
tas, o desenvolvimento de pesquisas, a educação ambiental e o lazer orienta-
dos para a conservação da Biodiversidade. Predominantemente composto por 
vegetação do Cerrado, pode ser apreciado por meio das Trilhas Interpretativas 
abertas à visitação pública. Por conta dessa característica, o JBB é conhecido 
como o “Jardim do Cerrado”. A área acessível à visitação é composta pelo Centro 
de Visitantes, Centro de Excelência do Cerrado, área de Piquenique, Orquidário, 
Cactário, Biblioteca, Permacultura, Anfiteatro, Trilhas Interpretativas e Jardins 
Temáticos que para dar suporte a sua manutenção são necessárias a aquisição de 
maquinários específicos que possam facilitar os acessos, bem como o processo 
de limpeza necessária. Para que haja permanente manutenção desta área, essa 
emenda se propõe a aquisição de equipamentos tais como:  Trituradora Florestal 
Vermeer-  (triturar galhos e troncos de 15 a 53 cm); Retroescavadeira Caterpillar 
420 e Carregadeira Bubcat.

AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 
DO JARDIM BOTÂNICO

JBB
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VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR SOLICITADO:  R$  115.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28.209 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional - 
CODHAB

PROGRAMA DE TRABALHO:  15.451.6208.1110.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA:  A iluminação pública assume papel fundamental na qualidade 
de vida e segurança para as cidades, em virtude do crescimento da urbanização 
e dos problemas gerados por esse crescimento. A falta de iluminação pública nas 
ruas das cidades gera falta de segurança para a população das cidades. A propos-
ta de emenda vem apoiar a finalização das obras de infraestrutura das Quadras 
117/118 do Recanto das Emas concretizando a iluminação pública e garantindo 
assim, maior segurança à população da cidade.

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO RECANTO DAS EMAS
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VALOR:  R$  500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28.209 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
-CODHAB

PROGRAMA DE TRABALHO: 16.122.6208.2396.XXXX 

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.30

JUSTIFICATIVA:  O Projeto Ações Urbanas, iniciado há dois anos, já promoveu mais de 
50 ações em diferentes cidades do DF, renovando centenas de fachadas, pintando deze-
nas de painéis artísticos e beneficiando, indiretamente, mais de 5 mil famílias. Esta pro-
posta garantirá a ampliação das ações comunitárias realizadas pela CODHAB nas áreas 
de interesse social em diversas regiões administrativas com participação da comunidade.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

CODHAB

Foto: Elen Karoline
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VALOR:  R$  1.000.000,00 por localidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28.209 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
-CODHAB

PROGRAMA DE TRABALHO:  16.482.6208.3571.XXXX

GND:  3 CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA:  O projeto de reforma ou de adequação habitacional atende 
famílias com  baixa renda e que morem em locais passíveis de regularização. O 
benefício integra o programa Melhorias Habitacionais com assistência técnica 
por arquitetos e urbanistas. Esta emenda visa a ampliação do projeto de me-
lhorias habitacionais, com foco no atendimento a diversas famílias por meio de 
projetos  de readequação da moradia, contemplando principalmente a higiene 
e segurança, incluindo atendimento social, projeto e reforma.

READEQUAÇÃO DE MORADIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 

> PORTO RICO EM SANTA MARIA 
R$ 1milhão

> FERCAL 
R$ 1milhão

> VILA SÃO JOSÉ EM BRAZLÂNDIA 
R$ 1milhão

>  SOL NASCENTE 
R$ 1milhão

>  ESTRUTURAL 
R$ 1milhão

CODHAB



Fundação Jardim Zoológico de 
Brasília ›

ZOOLÓGICO

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$  150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.207 -  Fundação Jardim Zoológico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.6210.1766.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA:  O Zoológico de Brasília desenvolve ações com foco na educação 
ambiental, conservação e preservação da fauna brasileira e tem o privilégio de 
ser a primeira instituição ambientalista criada no Distrito Federal. Uma das ações 
de grande reconhecimento é o trabalho de conservação e pesquisa, o que con-
tribui para preservação de animais ameaçados de extinção. Atualmente tem um 
total de 826 animais no plantel, distribuídos entre 185 espécies de aves, répteis e 
mamíferos. Além disso, pertence ao Zoo uma Área de Relevante Interesse Ecoló-
gico (ARIE), conhecido como Santuário de Vida Silvestre, somando 440 hectares. 
Dentre a várias ações que o Zoo realiza, uma das iniciativas inovadoras é o apoio 
a adaptação de animais, para isso a emenda tem como objetivo a elaboração de 
projeto executivo para a construção de unidade destinada para a adaptação de 
aves silvestres em condições de soltura.

APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DO AVIÁRIO DO ZOOLÓGICO

ZOOLÓGICO
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VALOR:  R$  1.150.000,00 ou por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.207 - Fundação Jardim Zoológico de Brasília

PROGRAMA DE TRABALHO:  18.541.6210.1766.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA:  O Zoológico de Brasília desenvolve ações com foco na educa-
ção ambiental, conservação e preservação da fauna brasileira, tem o privilégio 
de ser a primeira instituição ambientalista criada no Distrito Federal. Uma das 
ações de grande reconhecimento é o trabalho de conservação e pesquisa, o 
que contribui para preservação de animais ameaçados de extinção. Atualmen-
te tem um total de 826 animais no plantel, distribuídos entre 185 espécies de 
aves, répteis e mamíferos. Além disso pertence ao Zoo uma Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE), conhecido como Santuário de Vida Silvestre, so-
mando 440 hectares. A iniciativa propõe a construção de recintos para abrigo 
de animais, tais como o peixe boi, gorilas e hipopótamos.

APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS DO 
ZOOLÓGICO

> Recinto para o Peixe Boi Amazônico 
R$ 300.000,00

> Recinto para os Gorilas
R$ 450.000,00

> Recinto para os Hipopótamos
R$ 400.000,00

 

ZOOLÓGICO



Secretaria de Estado de Gestão 
do Território e Habitação ›

SEGETH

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  Por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  28.101 - Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação-SEGETH

PROGRAMA DE TRABALHO:  15.451.6216.3087.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: 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. Em especial no seu artigo 26, define-se que os espaços deverão ser 
adequados para facilitar o acesso às pessoas com deficiência, em conformidade 
com a legislação de acessibilidade em vigor, buscando-se aprimorar seus mobi-
liários, espaços físicos e arquiteturas e remover todas as barreiras do ambiente. 
Assim, é necessário implementar rotas acessíveis aos principais equipamentos 
públicos, em especial aqueles destinados a pessoas com deficiência como é o 
caso dos Centros de Ensino Especial.

 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL PARA PESSOAS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

> Rota Acessível na 912 sul
R$ 900.000,00

> Rota Acessível da estação de 
metrô 112 sul em direção à Escola 
de Deficientes Visuais na 612 sul

R$ 900.000,00

> Rota Acessível da estação de 
metrô 114 sul em direção à Via 
L2 e em direção ao Setor Médico 
Hospitalar Local Sul
R$ 1.800.000.00

> Rota entre o SESI Ceilândia e a 
Estação Ceilândia Centro
R$ 850.000,00

> Implantação de rota (calçadas e 
infraestrutura cicloviária) na QNN 
20- Ceilândia 

R$ 600.000,00

> Rota Acessível ao Centro de 
Ensino Especial de Sobradinho     

R$ 400.000,00
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> Rota Acessível ao Centro de 
Ensino Especial de Brazlândia

R$ 400.000,00

> Obras de Implantação de Rota 
Acessível ao Centro de Ensino 
Especial do Gama     

R$ 750.000,00

> Rota Acessível ao Centro de 
Ensino Especial de Samambaia

R$ 850.000,00

> Rota Acessível ao Centro de 
Ensino Especial de Taguatinga 

R$ 850.000,00

> Rota acessível do Instituto 
Federal de Brasília- 610 norte

R$ 300.000,00

VALOR:  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28.101 - Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação-SEGETH

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6216.3090.XXXX 

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: Esta emenda visa o apoio e a promoção do transporte não moto-
rizado com o objetivo de incentivar e promover mais qualidade no deslocamento 
não motorizado de pessoas. No DF, estes deslocamentos (a pé e por bicicletas) 
constituem uma parcela significativa do total de viagens realizadas, perfazendo 
23% dos deslocamentos. Um dos reflexos dessa inadequação é a constatação 
de que 37% dos acidentes de trânsito envolvem pedestres e ciclistas, malgrado 
a existência, já tradicional, de faixas para pedestres e ciclovias. O objetivo é pro-
mover obras de implantação de malha cicloviárias nessas áreas.

IMPLANTAÇÃO DE MALHA CICLOVIÁRIA NAS AVENIDAS BOULEVA-
RES E TRANSVERSAIS EM ÁGUAS CLARAS
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VALOR:   R$ 400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.208- Secretaria de Estado de Gestão do Território e 
Habitação-SEGETH

PROGRAMA DE TRABALHO:   15.451.6208.3902.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: Devido aos pólos geradores de viagens na via W3 norte, esta 
praça atrai importante contingente de pessoas, que ocupam o local como esta-
cionamento improvisado, configurando-se atualmente como um terreno baldio, 
sem uso público adequado. A reurbanização da praça reorganiza os estaciona-
mentos e privilegia o pedestre na região, buscando-se aprimorar seu mobiliário, 
de modo a melhorar a qualidade ambiental e garantir a acessibilidade para pes-
soas com mobilidade reduzida.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA ASA NORTE (SCRN 711/712)



Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital do Brasil ›

NOVACAP

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  POR LOTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
BrasiL-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:  15.451.6210.1110.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: Com o aumento da densidade demográfica do Distrito Federal, 
surgiu a necessidade de repensar a infraestrutura de mobilidade urbana. Atual-
mente, o trânsito de pedestres tem sido prejudicado com a falta de infraestrutura 
adequada, que proporcione para a população mais autonomia e segurança em 
seus deslocamentos. A iniciativa visa facilitar a integração com os demais meios 
de transportes e ofertar mais qualidade de vida para a população do DF.

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

> Santa Maria e Gama   
R$ 4.069.000,00

> Lago Norte, Lago Sul, Itapoã e 
Varjão      
R$ 3.582.000,00

> Taguatinga      
 R$ 3.078.000,00

> Ceilândia       
 R$ 5.278.000,00

> Samambaia e Recanto das 
Emas      

 R$ 5.271.000,00

> Águas Claras e Park Way 
R$ 2.522.000,00

> Octogonal, Cruzeiro, Sudoeste 
e Noroeste 

 R$ 1.226.000,00

> Planaltina     
     R$ 4.080.000,00

> Brazlândia       
 R$ 1.290.000,00

> Estrutural, S.I.A., Candangolândia 
e Guará   

R$ 3.291.000,00
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VALOR:  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:   13.391.6219.3577.XXXX

GND: 4 – INVESTIMENTO / 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51 (R$ 440.000,00)/ 33.90.39 (R$ 60.000,00)

JUSTIFICATIVA: São Sebastião não possui nenhum espaço adequado para o de-
senvolvimento de atividades culturais. Buscando mudar o cenário cultural da ci-
dade está sendo proposto a construção do Complexo Cultural de São Sebastião, 
com vistas de proporcionar espaço para desenvolvimento e estímulo à produção 
artística e de atividades culturais voltadas à comunidade. Esse espaço permitirá 
fomentar as atividades artísticas na região e incentivar o interesse da população 
pela cultura. O complexo será composto por cinco salas de arte, biblioteca, parte 
administrativa, galpão de múltiplas funções e tenda, que funcionará como anfi-
teatro e camarins anexos, para o funcionamento de atividades, tais como: ofici-
nas de dança, música e outras modalidades de atividades artísticas. Esta emen-
da tem o objetivo de garantir recursos para a readequação do projeto básico, 
elaboração do projeto de acessibilidade e implantação de ajustes do  projeto às 
características do terreno, com levantamento topográfico e sondagem. Paralelo 
a isso, na área, será possível apoiar a estruturação de uma sala de cultura, a ser 
instalada no local a partir de uma estrutura física modular.

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE CULTURA E DO PROJETO 
BÁSICO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO 

> São Sebastião e Jardim 
Botânico  
R$ 2.116.000,00

> Samambaia e Recanto das 
Emas 
R$ 5.271.000,00

> Sobradinho I, Sobradinho II e 
Fercal
 R$ 3.403.000,00

> Riacho Fundo I, Riacho Fundo II 
e Núcleo Bandeirante 
R$ 1.954.000,00

NOVACAP
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VALOR:  R$ 600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:  12.361.6221.3236.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: O objetivo é garantir mais recursos para a reforma de 12 salas 
existentes e ampliação de 9 salas da Escola Porto Rico de Santa Maria, visando 
melhorar o atendimento a aproximadamente 280 alunos atualmente em idade 
escolar na região. Esta emenda visa suplementar recursos para a obra que já se 
encontra em andamento, com recursos do Governo Federal (FNDE). 

REFORMA DA ESCOLA PORTO RICO (SANTA MARIA)

NOVACAP
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VALOR:  Por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil - NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:  15.812.6206.1745.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A implantação de campos de grama sintética incentiva e pro-
move a prática esportiva e melhora a qualidade de vida da população local. Inves-
timentos em infraestrutura esportiva fomentam também a convivência familiar 
na comunidade e ajuda a identificar atletas talentosos. A oferta de equipamen-
tos públicos para a prática esportiva garante mais saúde, bem-estar e qualidade 
de vida para população. Essas ações além de democratizar o acesso ao esporte 
incentivam a prática de hábitos mais saudáveis. Os equipamentos podem ser 
instalados, em um curto período de tempo, com dois tamanhos diferentes:

IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA 

> Campos com 60x45m 
R$ 900.000,00

> Campos com 90x60m 
R$ 1.200.

VALOR:  900.000.00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:   15.451.6207.1302.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Os boxes fazem parte da instalação da estrutura da nova Feira 
Permanente da Cidade Estrutural, em fase final de sua construção com recursos 
da Caixa Econômica.  Esta proposta é extremamente importante para o funcio-
namento da feira, pois garantirá uma estrutura adequada para os empreendedo-
res locais. Com a proposta os feirantes poderão ter mais qualidade de trabalho, 
os produtos poderão ser vendidos com mais organização e os consumidores 
serão atendidos com mais qualidade.

IMPLANTAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL

NOVACAP
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VALOR: R$ 65.000,00 por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:  27.451.6206.3596.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: O investimento em ações que promovam a convivência da po-
pulação e a prática de atividades físicas trazem inúmeros benefícios para a co-
munidade. A promoção do acesso aos equipamentos públicos de esporte e de 
lazer contribui para garantia de mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para 
jovens e adultos. Essas ações, além de democratizar o acesso ao esporte e ao lazer, 
incentivam a prática de hábitos mais saudáveis diminuindo a demanda no siste-
ma de saúde, atuando de forma preventiva para a população do Distrito Federal.

IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO DA COMUNIDADE - PEC

NOVACAPNOVACAP
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VALOR:  R$ 100.000,00 POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:    15.451.6206.3902.xxxx

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A implantação de parques infantis no DF é uma iniciativa do 
Programa Criança Candanga, que tem por objetivo proporcionar mais qualida-
de de vida e opções de lazer para crianças. Além de proporcionar a melhoria na 
qualidade de vida, os parques infantis se tornam verdadeiros pontos de encontro 
entre os pais e comunidade geral, tornando-se um local que amplia as oportuni-
dades de trocar experiências, para aumentar a integração e a convivência entre 
a comunidade.

IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL

NOVACAP
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VALOR:  R$ 700.000,00 por unidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:   27.812.6206.3440.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA:  Investimentos em infraestrutura esportiva se fazem necessários 
na medida em que reconhecemos os acréscimos que a prática esportiva traz 
para a sociedade e isso se deve aos diversos benefícios que estão vinculados a 
prática esportiva. A prática esportiva é fundamental para a vivência de valores 
necessários para o convívio em sociedade, como a tolerância, a inclusão e o res-
peito. Logo, esta proposta de emenda objetiva promover a reforma e a implan-
tação de cobertura em quadras em várias localidades do DF, para dar maior 
acessibilidade e conforto para quem usufrui das mesmas.

IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

NOVACAP
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VALOR:  POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:  15.122.6001.8517.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.52

JUSTIFICATIVA: A NOVACAP, no exercício de suas atribuições, dispõe de um 
conjunto de máquinas e equipamentos utilizados para manutenção da cidade. 
Estes investimentos são de suma importância para que a empresa possa manter 
a sua capacidade de atendimento e para que haja manutenção correta do ma-
quinário e equipamentos com substituição ao final de sua vida útil, o valor total 
do investimento é de R$ 7.190.000,00. Atualmente a frota encontra-se bastante 
envelhecida, razão pela qual a aquisição de novos equipamentos visa fortalecer 
nosso atendimento institucional na forma de bons serviços prestados à socie-
dade,

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO 
DE FROTA

> 20 Caminhões com carroceria 
baixa 

Valor Unitário R$177.000,00
Valor Total R$3.540.000,00

> 20 Caminhões com caçamba 
basculante

Valor Unitário R$182.500,00 
Valor Total R$3.650.00,00

NOVACAP
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VALOR POR EMENDA : R$ 1.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil-NOVACAP

PROGRAMA DE TRABALHO:  15.451.6208.1110.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: A revitalização da Concha Acústica faz parte do Programa Orla 
Livre por ser um importante espaço para desenvolvimento de atividades cul-
turais, além de ser um ponto turístico estratégico da cidade, onde acontecem 
eventos que movimentam a economia local. O espaço encontra-se subutilizado 
devido à falta de infraestrutura adequada, a deterioração do equipamento pú-
blico, o que faz com que o local tenha um aspecto de abandono, prejudicando 
assim os usuários e a integridade estética da Orla do Lago Paranoá. O valor do 
investimento é de R$ 3.500.000,00, e apoio de cada emenda vem contribuir para 
a revitalização do local, favorecendo a promoção de diversas atividades esporti-
vas, culturais, turísticas e econômicas para a cidade.

REVITALIZAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA - ORLA LIVRE

NOVACAP



Agência de Fiscalização do DF ›

AGEFIS

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$ 1.250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.201 - Agência de Fiscalização do DF-AGEFIS

PROGRAMA DE TRABALHO:  04.126.6208.1471.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Esta proposta faz parte do Projeto previsto no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI e prevê a aquisição de 500 impressoras térmi-
cas portáteis para talonário eletrônico. O objetivo é modernizar e otimizar a ação 
fiscal com a apropriação de novas ferramentas tecnológicas que proporcionam 
maior transparência no local de atendimento, com fator inibidor da corrupção, e 
garantia de maior eficiência e eficácia nas ações fiscais desempenhadas por esta 
instituição.  O valor total do investimento é de R$ 1.250.000,00 e proporcionará, 
além dos benefícios já citados, uma diminuição de custos operacionais. 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS  PARA A 
MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS

VALOR:  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.201 - Agência de Fiscalização do DF-AGEFIS

PROGRAMA DE TRABALHO:  04.126.6208.1471.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: A promoção de uma ação eficiente e de retorno a sociedade carece de 
instrumentos necessários para se gerar agilidade na atuação e sobretudo nos processos 
de fiscalização.  Em função da crescente demanda por infraestrutura de Tecnologia da 
Informação, são necessários investimentos na modernização e expansão do parque tec-
nológico da AGEFIS. Desta maneira, esta proposta prevê a aquisição, em caráter emer-
gencial, de ativos de rede (switch de acesso, switch core, solução de gerenciamento, 
conectores ópticos, Serviços de instalação e configuração, e equipamentos para acesso 
à Rede sem fio - access Point), para modernizar as instalações de rede desta Agência.

AQUISIÇÃO  DE EQUIPAMENTOS PARA CONEXÃO DE REDE WI FI
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VALOR:  R$ 50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.201 - Agência de Fiscalização do DF-AGEFIS

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.127.6208.2630.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Esta proposta prevê a aquisição de 02 veículos aéreos não tri-
pulados (drones), com o objetivo de dotar as equipes operacionais da AGEFIS de 
ferramentas tecnológicas modernas, que proporcionam mais agilidade e maior 
eficiência no planejamento e execução das programações fiscais de monitora-
mento e controle de áreas públicas.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTs
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VALOR:  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.201 - Agência de Fiscalização do DF-AGEFIS

PROGRAMA DE TRABALHO:  04.126.6208.1471.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a crescente atualização do mercado tecnológico, 
esta proposta prevê a aquisição de 62 desktops (computadores) mais modernos, para 
a promoção de ações mais eficientes de monitoramento e controle de áreas públi-
cas. Esta proposta faz parte de um conjunto de investimentos para a modernização 
e expansão do parque tecnológico da AGEFIS, um espaço que carece de ampliação 
e modernização em função da crescente demanda por infraestrutura de tecnologia 
da Informação, com vistas a melhorar a prestação de serviços desta Agência.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

VALOR:  R$ 350.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

PROGRAMA DE TRABALHO:  04.126.6208.2557.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Acompanhando a evolução tecnológica da ferramenta Sistema 
de Informação Geográfica (SIG), esta proposta prevê a aquisição e atualização de 
12 licenças de software arcgis basic singl, com o objetivo de dotar a equipe da 
Unidade de Informação e Controle do Território - UNITE, responsável pelo monito-
ramento remoto, de equipamentos mais modernos, com a atualização necessária 
do software que é parte integrante da Plataforma de Monitoramento Territorial. 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA MONITORAMENTO DO TERRITÓRIO



Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento 
Social, Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos do DF ›

SEDESTMIDH

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$ 690.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO:  08.244.6203.4089.XXXX

GND:  3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO)

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: O DF encontra-se em uma grave crise hídrica, com limitado o 
acesso diário da população à água. Além da responsabilidade do Estado em 
prover esse recurso essencial, há muito que os cidadãos podem fazer para contri-
buir com um uso racional e eficiente para amenizar os efeitos da crise. O projeto 
tem como objetivo a capacitação de 300 adolescentes e jovens do programa 
Caminhos da Cidadania  para a instalação de 900 cisternas, para coleta e arma-
zenamento de águas da chuva, em 15 cidades do DF. Os agentes da cidadania 
serão multiplicadores da técnica de instalação de 900 mini cisternas para coleta 
e aproveitamento de água pluvial - Projeto “Guarda Chuva”.

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DA CIDADANIA NO PROJETO 
GUARDA-CHUVA
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VALOR:  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO:  11.333.6207.2667.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: A principal função da Fábrica Social é a capacitação profissional 
qualificada e continuada de pessoas em situação de vulnerabilidade social e o 
auxílio no combate às desigualdades sociais no DF. A proposta apresentada é o 
fortalecimento do Programa Fábrica Social nos módulos de habilidades básicas 
e habilidades de gestão. A emenda prevê a contratação de professores para atu-
arem nos diferentes cursos e apoio para serviços de consultoria ao Programa da 
Fábrica Social no processo de seu redimensionamento conceitual.

APOIO ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DA FÁBRICA SOCIAL 
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VALOR:  R$  156.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.6203.4089.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: O projeto visa a formação de multiplicadores em ações de Segu-
rança e Educação Alimentar e Nutricional, com ações de capacitação, publicação 
e distribuição de material educativo junto à rede de assistência social do DF. Isso 
permitirá difundir o Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional como 
um instrumento de planejamento e gestão dessas políticas em benefício da po-
pulação do DF e entorno e, consequentemente,  fortalecer o SISAN no âmbito do 
Distrito Federal. O Projeto Coma Bem Viva Bem visa promover ações de capacita-
ção, valores e conscientização sobre a alimentação saudável, segurança alimen-
tar e promover a dimensão cultural da alimentação. Será proposto a formação 
de multiplicadores da rede da Sedestmidh para difusão do conhecimento aos 
usuários dos 27 CRAS, 18 Centros de Convivência e 14 Restaurantes Comunitários 
das regiões administrativas do DF.

APOIO AO PROJETO COMA BEM VIVA BEM
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VALO:  R$  180.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.6228.4188.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52

JUSTIFICATIVA: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PAIF 
é o principal serviço socioassistencial da proteção social básica e é executado no 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Os 27 CRAS do DF estão loca-
lizados em áreas de vulnerabilidade e risco social e se caracterizam como a prin-
cipal porta de entrada do SUAS, ou seja, o CRAS é uma unidade que possibilita 
o acesso de um grande número de famílias à rede proteção social de assistência 
social. Os 27 CRAS do DF atendem uma média anual de 351.209 famílias por meio 
de atendimentos individualizados e atividades em grupo. O Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV é um serviço complementar ao PAIF e se 
destina ao atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos integrantes 
das famílias atendidas no CRAS com o objetivo de fortalecer os vínculos familia-
res e comunitários como forma de proteção e prevenção do agravamento das 
situações de vulnerabilidade social. O SCFV é executado em 18 Centros de Con-
vivência (COSE) que realizam uma média anual de 2.792 atendimentos por meio 
atividades em grupo geracionais. A proposta de emenda consiste na aquisição 
de um kit para cada unidade, contendo: Televisão LED 32 polegadas, Data Show 
(mínimo 2.000 lúmens) de forma a garantir melhores condições de trabalho para 
prestação de um serviço mais eficiente.

APOIO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
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VALOR:  R$  300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 11.333.6207.2668.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Promoção da autonomia econômica de 70 mulheres negras 
produtoras de trabalhos e alimentos artesanais, residentes de áreas rurais, de 
comunidades tradicionais, ou em situação de violência, ou egressas do sistema 
prisional e dos serviços socioassistenciais. O foco é na economia solidária e no em-
preendedorismo social, para empoderamento de gênero e raça. O projeto prevê 
capacitações, orientações sobre negócios/empreendimentos sociais e apoio para 
comercialização de produtos (materiais didáticos, infraestrutura e divulgação). 

INCUBADORA DE INICIATIVAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E EMPRE-
ENDEDORISMO DE GÊNERO E RAÇA
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VALOR:  R$  350.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 225.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 11.333.6228.2668.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Promoção do reconhecimento, da valorização, da autonomia 
socioeconômica e da emancipação de 1200 mulheres, artesãs e trabalhadoras 
manuais, adotando a Economia Feminista, Popular e Solidária como estratégia 
de transformação social, por meio da consolidação de um Selo Mulher Artesã de 
Economia Solidária que visa agregar valor aos produtos desenvolvidos e promo-
ver certificação de qualidade. Esta proposta garante a contratação de equipe téc-
nica para desenvolvimento de encontros, cursos e materiais relacionados ao Selo, 
além da coordenação da articulação da Rede Mulher de Economia Solidária. 

PROJETO SELO MULHER ARTESÃ DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

VALOR SOLICITADO:  R$  100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.306.6211.2579.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: O Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Huma-
nos - CDPDDH, enquanto instância de defesa e garantia dos direitos humanos, faz 
visitas in loco, realiza diligências, recebe denúncias, entre outras atividades pró-
prias de sua competência institucional. Esta proposta tem por objetivo estruturar 
o Conselho com a aquisição de equipamentos e 01 (um) veículo para possibilitar 
o bom desempenho de suas atribuições.

ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DISTRITAL PARA PROMOÇÃO E 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
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VALOR:  R$  200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.128.6002.4088.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.30.39

JUSTIFICATIVA: O projeto visa qualificar agentes públicos para que conheçam 
as especificidades da demanda do público com deficiência auditiva e, assim, 
prestarem atendimento adequado a essas pessoas em suas funções de interesse 
social. A proposta visa promover estratégias qualificadas de acessibilidade co-
municacional, prevenir restrições e ofertar  a serviços públicos de interesse social 
atendendo a necessidades de pessoas com deficiência no DF. O curso terá carga 
horária de 80 (oitenta) horas, com meta de formação de 10 (dez) turmas, com no 
máximo 40 (quarenta) alunos cada.

CURSO DE FORMAÇÃO EM LIBRAS 
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VALOR:  R$  120.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 14.242.6002.3467.XXXX

GND:  4 – INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52

JUSTIFICATIVA: A carência de material adequado para as Pessoas com Deficiên-
cia Visual impede o acesso dessa parcela da população às publicações educativas 
e de interesse social existentes, dificultando, desse modo, o acesso a informação 
de modo geral. Esta proposta objetiva a criação de uma “Biblioteca Acessível” 
com tecnologias para a acessibilidade, visando contribuir para o desenvolvimen-
to, aprendizado e difusão de conhecimento para pessoas com deficiência visual. 
Os recursos solicitados visam à aquisição de 11 kits para bibliotecas acessíveis 
(composto por tablet com sistema operacional; software livre para escrita e lei-
tura; membrana de suporte à digitação; dispositivo portátil de leitura em braile; 
módulo TTS- conversor de texto para áudio; pacote com 150 livros digitais em 
formato próprio, contendo: 10 livros infantis e 140 livros clássicos da leitura brasi-
leira e universal). Este material dispõe de dispositivos adaptados para deficientes 
visuais e serão instalados em escolas e bibliotecas públicas do DF e nos Centros 
de Esportes e Artes Unificados - CEU das artes. 

PROJETO BIBLIOTECA ACESSÍVEL
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VALOR :  R$  500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 11.333.6207.4091.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: A Caravana Afroempreendedora visa fomentar e ampliar a vi-
sibilidade dos trabalhos de 1000 pessoas que atuam com empreendimentos 
sociais, bem como busca a valorização e potencialização de processos, produtos 
e arranjos produtivos locais, com foco na promoção de políticas de igualdade 
racial. Outro aspecto da iniciativa é o incentivo a formação e consolidação de mo-
vimentos culturais e de coletivos que se dedicam a temática negra, nas cidades 
reconhecidamente de maior proporção negra no Distrito Federal. Além disso, a 
proposta visa a criação da Rede de Afroempreendedores, com a oferta de servi-
ços e produtos da cultura afro-brasileira de empreendedores de diversas regiões 
do DF. O objetivo é ofertar estruturas, materiais e serviços para a realização de 
07 feiras de afroempreendimentos, com desfiles de moda, rodadas de negócios, 
oficinas e capacitações sobre a gestão de afroempreendimentos, objetivando 
propiciar maior visibilidade aos afroempreendimentos do setor de serviços, das 
áreas de economia solidária, criativa e cooperativismo do Distrito Federal.

PROJETO CARAVANA AFROEMPREENDEDORA
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VALOR SOLICITADO:  R$  2.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101 - Secretaria do Trabalho, Des. Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos-SEDESTMIDH

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.306.6228.4175.XXXX

GND:  3 – CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Os restaurantes comunitários são equipamentos públicos de 
segurança alimentar e nutricional que se destinam ao preparo e comercialização 
de refeições saudáveis a preço acessível, de modo a reforçar a adoção de hábitos 
saudáveis e propiciar melhoria na qualidade de vida da população. O público-
-alvo desses equipamentos são pessoas que se encontram em situação de inse-
gurança alimentar e nutricional, principalmente, pessoas e famílias em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal. Os restaurantes comunitários devem seguir 
todas as regras de vigilância sanitária para os serviços de alimentação (a exemplo 
da Instrução Normativa n.º 16, de 23 de maio de 2017) e os investimentos ora pro-
postos visam garantir serviços de mais qualidade para a população beneficiária.

APOIO À MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS



Secretaria de Estado de 
Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude ›

SECRIANÇA

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$  1.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 51.101 - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO: 14.243.6228.4217.XXXX 

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: As medidas socioeducativas são medidas aplicáveis a adoles-
centes nos termos do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter 
predominantemente educativo, o que inclui prestação de serviços à comunida-
de (PSC), liberdade assistida (LA), semiliberdade e a internação. A Secretaria de 
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, 
por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, propõe esta emenda para 
a aquisição de 10 veículos tipo SUV (veículo utilitário esportivo) para uso exclusivo 
na prestação de serviços nas unidades de atendimento socioeducativo.

APOIO AO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
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VALOR:  R$  1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 51.101 - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO: 14.243.6228.2579.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO / 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52 ( R$ 600.000,00 ) / 33.90.30 ( R$ 400.000,00)

JUSTIFICATIVA: Esta emenda tem por objetivo apoiar a aquisição de material 
de consumo, mobiliário e equipamentos lúdicos e educativos para instalação 
de brinquedotecas nos 40 Conselhos Tutelares do Distrito Federal. A instalação 
de brinquedotecas nos Conselhos Tutelares do DF é uma iniciativa do Programa 
Criança Candanga, que objetiva criar um espaço amigável, de teor lúdico, para 
promoção dos direitos da Criança e do Adolescente e disponibilização de um 
ambiente mais adequado para um melhor acolhimento das crianças e adoles-
centes em atendimento. O objetivo é que o espaço ofereça melhores condições 
para as crianças trabalharem suas emoções, desenvolverem sua criatividade e 
autoestima e, principalmente, se socializarem enquanto estiverem no local. 

APOIO À INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NOS CONSELHOS 
TUTELARES



Secretaria de Estado de Justiça 
e Cidadania ›

SEJUS

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$  135.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44.101 - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania-SEJUS

PROGRAMA DE TRABALHO: 14.422.6217.3088.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.30 

JUSTIFICATIVA: Esta emenda visa aumentar a divulgação do programa, o acesso 
às informações, oferecer mais esclarecimentos de dúvidas e promover direitos 
das vítimas de violência e população em geral. O Programa Pró-Vítima garante 
a possibilidade de atendimento emergencial para a vítima, com padronização 
de procedimentos administrativos internos dos servidores da SEJUS,  além de 
oferecer  serviços para a população vitimada e promover o fortalecimento das 
redes de enfrentamento à violência.

AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUA-
ÇÃO DE RISCO  DO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

VALOR POR EMENDA:  R$  500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44.906 - Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.6228.2179.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.30 

JUSTIFICATIVA: Esta emenda objetiva promover ações para sensibilizar a popula-
ção sobre os benefícios de uma vida sem drogas, com informações e materiais que 
estimulem hábitos mais saudáveis e colaborem na disseminação de ideias de pre-
venção ao uso de drogas. Os recursos também contribuirão para orientar e apoiar 
as famílias de usuários, bem como fornecer assistência aos dependentes químicos.

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REINSERÇÃO SOCIAL E DE 
PREVENÇÃO ÀS DROGAS



Corpo de Bombeiros Militar 
do DF ›

CBMDF

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$  600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.104 - Corpo de Bombeiros Militar do DF-CBMDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.6217.3029.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.51 

JUSTIFICATIVA: O Corpo de Bombeiros conta com habilidades específicas dos 
cães para atuar em resgates, com benefícios como: redução do tempo de respos-
ta nas operações de busca e resgate e a diminuição  de necessidade de recursos 
humanos que poderiam desempenhar funções em outras áreas operacionais 
do CBMDF. Esta proposta visa garantir instalações mais adequadas atendendo a 
demandas específicas da corporação, proporcionando melhor desenvolvimento 
e efetividade dos serviços especializados que utilizam os cães, para atender a 
população do Distrito Federal.

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE BUSCA E RESGATE COM CÃES



Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso do DF ›

FUNAP

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR :  R$  150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.202 - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP

PROGRAMA DE TRABALHO: 14.421.6211.2426.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO / 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.52

JUSTIFICATIVA: O objetivo é a aquisição de material permanente e insumos para 
equipar a oficina com maquinários que possam ser utilizados na produção, na 
reforma de móveis e itens produzidos pela serralheria.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA 
E SERRALHERIA DO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO  



Polícia Civil do DF ›

PCDF

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR POR EMENDA:  R$  500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.105 - Polícia Civil do Distrito Federal-PCDF

PROGRAMA DE TRABALHO:  06.122.6217.3097.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.51

JUSTIFICATIVA: O prédio atual encontra-se em situação precária, reduzindo a 
capacidade do atendimento da demanda da população da Região Administra-
tiva de Sobradinho II/DF e adjacências. Esta emenda propõe a construção de um 
novo prédio para o funcionamento da 35ª Delegacia de Polícia, com o objetivo de 
proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e garantia de um 
melhor atendimento às pessoas.

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 35ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE 
SOBRADINHO II

VALOR:  R$  120.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.105 - Polícia Civil do Distrito Federal-PCDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.6217.3467.XXXX

GND: 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.52 

JUSTIFICATIVA: Esta emenda objetiva a aquisição de 02 (duas) empilhadeiras, 
com capacidade de carga mínima de 2,5 toneladas, e tipo da torre duplex para 
movimentação de veículos apreendidos no pátio da Divisão de Custódia de Bens 
da Polícia Civil do Distrito Federal.

AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA A DIVISÃO DE CUSTÓDIA DE 
BENS DA POLÍCIA CIVIL DO DF  
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VALOR:  R$  60.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.105 - Polícia Civil do Distrito Federal-PCDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.6217.3467.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.52 

JUSTIFICATIVA: Esta emenda é para a aquisição de 10 televisores, 60 Polegadas, 
LED, para ampliar a capacidade de exibição dos sistemas de painéis internos da 
Polícia Civil do Distrito Federal, com objetivo de aperfeiçoar o monitoramento e 
acompanhamento dos indicadores de criminalidade pelas áreas administrativas, 
com foco em estratégia de redução de violências.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE MONITORA-
MENTO INTERNO

VALOR POR EMENDA:  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:24.105 - Polícia Civil do Distrito Federal-PCDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.6217.3467.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.52

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos no valor total de R$ 
1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais) para a aquisição de 1.000 uni-
dades de coletes balísticos com objetivo de realizar a reposição de equipamento 
de proteção individual antigos, visando à garantia da segurança e proteção dos 
policiais civis no exercício de suas atividades.

AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA A POLÍCIA CIVIL DO DF  



Polícia Militar do DF ›

PMDF

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  24.103 – Polícia Militar do Distrito Federal-PMDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.4090.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta tem por objetivo implementar políticas públicas 
de segurança preventiva, com participação comunitária, por meio da contrata-
ção de serviços especializados em produção de campanhas e materiais gráficos, 
tais como: cartilhas, banners, cartazes, camisetas e bonés. Os Projetos “Teatro 
Rodovia, Lobo Guará e o Programa PROVID atuam na prevenção primária e na 
disseminação da cultura do policiamento comunitário, com promoção de direi-
tos humanos, 

APOIO AOS PROJETOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA - TEATRO 
RODOVIA, LOBO GUARÁ E PROVID 
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VALOR POR EMENDA:  R$  600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.103 – Polícia Militar do Distrito Federal-PMDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.4090.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: O PROERD é um programa preventivo de cunho educacional 
que tem por objetivo reforçar os Direitos e as Responsabilidades dos participan-
tes, com foco em um aprendizado cooperativo, que busca promover valores de 
pertencimento, integração de pais e professores e alunos, com lições de cida-
dania. O foco é no combate ao uso de drogas, na prevenção primária e na dis-
seminação da cultura do policiamento comunitário e de promoção dos direitos 
humanos. O recurso solicitado será utilizado para a contratação de serviços espe-
cializados em produção de campanhas e materiais gráficos, tais como: cartilhas, 
banners, cartazes, camisetas e bonés. 

APOIO AO PROJETO PROERD



Secretaria de Segurança 
Pública do DF ›
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VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$  300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  24.101 - Secretaria de Segurança Pública e da Paz-SSP

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.6217.3467.XXXX

GND:   4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52

JUSTIFICATIVA: Apesar das garantias legais previstas nas alíneas “a” e “b” do in-
ciso III do artigo 22 da Lei nº 11.340/2016, quanto à não aproximação da ofendida, 
observa-se na prática que, grande parte dos (as) agressores (as) descumprem 
a medida judicial, o que reitera a vitimização da ofendida, culminando muitas 
vezes em Feminicídio. Diante deste cenário, faz-se necessário investir em pro-
gramas de apoio e prevenção, sendo importante a utilização de recursos tecno-
lógicos para a garantia da proteção da ofendida e eventuais dependentes. Para 
implantação do programa de Segurança Preventiva no DF é necessário o suporte 
físico - rastreador portátil com botão de acionamento, uma vez que o sistema já 
se encontra em desenvolvimento pela Unidade de Tecnologia e Comunicação 
- UTIC desta Secretaria de Segurança Pública. Os recursos serão destinados à 
aquisição desses dispositivos de segurança  preventiva para mulheres com medi-
das protetivas de urgência, nos casos de violência doméstica e familiar - Projeto 
Piloto em 12 meses com atendimento de 100 mulheres (Artigo 22 da Lei Maria 
da Penha). 

APOIO AO PROGRAMA DE SEGURANÇA PREVENTIVA PARA MU-
LHERES COMO MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
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VALOR:  R$  400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  24.101 - Secretaria de Segurança Pública e da Paz-SSP

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.392.6219.4091.XXXX

GND:   3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.30

JUSTIFICATIVA: O Programa Picasso Não Pichava desenvolvido pela Subsecre-
taria de Segurança Cidadã da SSPDF, desde junho de 1999, está entre as ações 
voltadas à juventude, com maior efetividade no país, tendo alcançado reconhe-
cimento nacional e internacional, a exemplo da certificação obtida junto ao II 
Fórum Internacional de Boas Práticas em Segurança Pública de 2009 em Salva-
dor- BA. O programa já atendeu grande parte das regiões do Distrito Federal e 
atualmente funciona nas Regiões Administrativas do Itapoã, Ceilândia, Planal-
tina, Cruzeiro, Samambaia e Recanto das Emas ofertando oficinas de DJ, Cine-
ma, Pintura, Capoeira e Serigrafia. O Projeto  proporciona a inserção de crianças, 
adolescentes e jovens em oficinas culturais, artísticas e profissionalizantes, bem 
como oferece encaminhamento  às demais políticas sociais, para se obter efeitos 
positivos na redução da vulnerabilidade criminal e social.  Os recursos solicita-
dos serão destinados à aquisição de material para oferecimento de Oficinas de 
Grafiti, Capoeira, DJ, Serigrafia e Música, por meio de aulas práticas e teóricas, 
nos períodos diurno e vespertino por meio de contratação de serviços de recur-
sos humanos (oficineiros) e aquisição de  material de consumo (tinta, camiseta, 
pincel, telas etc).

APOIO AO PROGRAMA PICASSO NÃO PICHAVA
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VALOR:  R$   530.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  24.101 - Secretaria de Segurança Pública e da Paz-SS

PROGRAMA DE TRABALHO: 06.392.6206.4091.XXXX

GND:   3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.30

JUSTIFICATIVA: O Projeto Esporte à Meia-Noite (EMN) foi criado pelo Decreto Nº 
20.610, de 20 de setembro de 1999 para desenvolver atividades esportivas, cultu-
rais e de lazer no período noturno com o objetivo de prevenir e reduzir os índices 
de violência e criminalidade envolvendo adolescentes e jovens, especialmente 
neste horário. O decreto atribui à Secretaria de Segurança Pública a competên-
cia de planejar, organizar, supervisionar e divulgar as ações pertinentes à sua 
execução e a Secretaria de Estado de Educação possui a responsabilidade por 
designar profissionais de educação e esporte, que ficarão responsáveis pela exe-
cução e desenvolvimento das atividades específicas nos locais de ação. Os locais 
de desenvolvimento do Projeto são distribuídos estrategicamente dentre regiões 
denominadas “Áreas de Vulnerabilidades Sociais e Criminais”.  Neste sentido, 
esta emenda visa ampliar o atendimento no programa, por meio da aquisição 
de materiais diversos para as práticas desportivas (tais como, bola, redes de vôlei 
etc), aos adolescentes e jovens residentes em Áreas de Vulnerabilidade Social e 
Criminal do DF.

APOIO AO PROGRAMA ESPORTE À MEIA NOITE
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VALOR:  R$   1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  51.101 - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude 

PROGRAMA DE TRABALHO: 14.243.6228.4217.XXXX

GND:   3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.50.41

JUSTIFICATIVA: No primeiro semestre de 2016, a Polícia Civil do Distrito Federal 
registrou 4.750 ocorrências de atos infracionais e realizou a apreensão de 6.174 
adolescentes, das quais 73% ocorreram em flagrante delito. Chama atenção o 
impacto da reincidência de adolescentes em conflito com a lei nesses atos infra-
cionais, cuja análise evidencia que aproximadamente 4 em cada 10 adolescentes 
apreendidos reincidiram na prática de outros atos infracionais, o que representa 
37% do total. Diante desses dados desafiadores, a SSP elaborou o Projeto Sigo 
Vivo, um subprograma de segurança e juventude, vinculado ao Programa Cultura 
de Paz e parte do Viva Brasília – Nosso Pacto pela Vida - uma política distrital de 
segurança pública, com o objetivo principal  de reduzir os índices de vitimização 
e reincidência infracional e criminal de adolescentes e jovens. Os recursos desta 
emenda serão destinados a fomentar parcerias com a sociedade civil, por meio 
de chamamento público, para realizar o atendimento e acompanhamento psi-
cossocial de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e cri-
minal, bem como o seu encaminhamento à rede de apoio e proteção do Distrito 
Federal; além de ofertar atividades culturais e formativas para esse público, no 
período de 12 meses, com vistas à redução da prática de atos infracionais e da 
vulnerabilidade social e criminal de adolescentes e jovens. 

APOIO AO PROJETO SIGO VIVO PARA ADOLESCENTES E JOVENS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CRIMINAL 
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VALOR : POR REGIÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  24.101 - Secretaria de Segurança Pública e da Paz-SSP

PROGRAMA DE TRABALHO:   06.181.6217.4031.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO  /  4 - INVESTIMENTO 

NATUREZA DA DESPESA:   44.90.52 (R$ 147.001,00) / 33.90.39 (R$ 7.452.999,00)

JUSTIFICATIVA: O Projeto Videomonitoramento visa reduzir os índices de crimi-
nalidade por meio de videomonitoramento, que tem se tornado uma importante 
ferramenta no combate à criminalidade em algumas cidades brasileiras. A cres-
cente onda de violência no país, aliada ao aumento populacional e a defasagem 
nos efetivos policiais para o combate ao crime e as várias ordens de incivilida-
des tornam imprescindíveis o uso de tecnologias e novas ferramentas de inteli-
gência para contribuírem com os trabalhos dos órgãos da Segurança Pública. O 
Distrito Federal por abrigar diversas Embaixadas e Organismos Internacionais, 
entre outros motivos, necessita de tecnologias que auxiliem no combate às in-
civilidades e ao crime. O uso da tecnologia na Segurança Pública tornará mais 
eficaz o combate ao crime e ao aumento da sensação da segurança. O projeto 
visa garantir mais funcionalidade na solução de videomonitoramento, especial-
mente em áreas de grande concentração criminal. Os recursos solicitados serão 
destinados a 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 preven-
tiva e corretiva de toda a solução de videomonitoramento existente no DF, o que 
incluir serviços de energização das câmeras.

As áreas de implantação serão: 

IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VÁ-
RIAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF



102SSP

> Lago Norte
(R$ 245.165,00 - custeio) 
(R$ 4.835,00 - investimento)

> Varjão
(R$ 147.099,00 - custeio)
(R$ 2.901,00 - investimento)

> Lago Sul
(R$ 196.131,00 - custeio)
(R$ 3.869,00 - investimento)

> Jardim Botânico 
(R$ 147.099,00 - custeio)
(R$ 2.901,00 - investimento)

> Paranoá 
(R$ 392.263,00 - custeio)
(R$ 7.737,00 - investimento)

> São Sebastião
(R$ 392.263,00 - custeio)
(R$ 7.737,00 - investimento)

> Cruzeiro 
(R$ 245.165,00 - custeio)
(R$ 4.835,00 - investimento)

> Candangolândia
(R$ 147.099,00 - custeio)
(R$ 2.901,00 - investimento)

> Estrutural 
(R$ 245.165,00 - custeio) 
(R$ 4.835,00 - investimento)

> N. Bandeirante
(R$ 294.197,00 - custeio) 
(R$ 5.803,00 - investimento)

> Sudoeste
(R$ 245.165,00 - custeio) 
(R$ 4.835,00 - investimento)

> Brazlândia
(R$ 294.197,00 - custeio) 
(R$ 5.803,00 - investimento)

> Guará
(R$ 882.592,00 - custeio)
(R$ 17.408,00 - investimento)

> SIA
(R$ 392.263,00 - custeio)
(R$ 7.737,00 - investimento)

> Sobradinho I
(R$ 441.296,00 - custeio) 
(R$ 8.704,00 - investimento)

> Sobradinho II
(R$ 196.131,00 - custeio)
(R$ 3.869,00 - investimento)

> Planaltina 
(R$ 784.526,00 - custeio) 
(R$ 15.474,00 - investimento)

> Gama
(R$ 882.592,00 - custeio)
(R$ 17.408,00 - investimento)

> Santa Maria
(R$ 784.526,00 - custeio)
(R$ 15.474,00 - investimento)

> Jardins Mangueiral
(R$ 98.065,00 - custeio)
(R$ 1.935,00 - investimento)
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VALOR:  R$    970.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  24.101 - Secretaria de Segurança Pública e da Paz-SSP

PROGRAMA DE TRABALHO:  06.181.6217.3467.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO (R$ 400.000,00) / 4 - INVESTIMENTO (R$ 570.000,00)

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.52 e 33.90.39

JUSTIFICATIVA: Implementar, no âmbito das Instituições de Segurança Pública 
do Distrito Federal, a utilização de aparelhos com tecnologia de interceptação 
de RPAS, conforme o planejamento estratégico da Secretaria e do Governo de 
Brasília. Os recursos serão utilizados na aquisição dos equipamentos e dos sof-
twares para sua implementação.

AQUISIÇÃO DE INTERCEPTADOR DE RPAS (Remotely Piloted Air-
craft Systems)

SSP



Secretaria de Saúde do DF ›

SAÚDE

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR POR EMENDA  R$  2.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO:  10.302.6202.2885.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta visa melhorar a prestação de serviços de radiote-
rapia, que utiliza diferentes formas de radiação ionizante para o tratamento de 
câncer e doenças benignas de forma segura e eficiente.

APOIO AOS SERVIÇOS  DE RADIOTERAPIA (COBALTO)

VALOR:  R$  2.200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF
:

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.3140.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta emenda busca investimentos para elaboração de projetos 
executivos para a construção do Centro de Referência em Doenças Raras, visando 
proporcionar aos pacientes todas as especialidades necessárias para o seu tra-
tamento em um único local, promovendo um tratamento mais objetivo e eficaz 
no sistema público de saúde.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRU-
ÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS RARAS
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VALOR POR EMENDA:  R$  2.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.303.6202.4216.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.30

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para a aquisição de medica-
mentos, com o objetivo de garantir uma melhor operacionalização e resolubilida-
de/eficiência do sistema de saúde. Os recursos serão utilizados para suplementar 
o orçamento da SES/DF destinado para a aquisição de medicamentos de média e 
alta complexidade,  visando abastecer toda a rede do sistema único de saúde do DF.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE PÚBLICA



107SAÚDE

VALOR POR EMENDA:  R$ 800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.2885.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar recursos 
no orçamento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospita-
lares são de vital importância para a continuidade dos serviços de saúde pública 
nas Regiões de Saúde, em especial para o atendimento de usuários/pacientes no 
sistema de urgência e emergência.

APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE 
ANESTESIA E VENTILADORES DO SUS

VALOR POR EMENDA:  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.2885.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar recursos 
no orçamento de manutenção do equipamento Arco Cirúrgico – Raio X – Escopia 
- um aparelho de vital importância nos procedimentos de média e alta comple-
xidade. A manutenção regular deste equipamento garante inúmeras cirurgias de 
diversas especialidades cirúrgicas, principalmente cirurgias ortopédicas/cirurgias 
de coluna, onde o aparelho torna indispensável no transoperatório; podendo re-
fletir também na diminuição do número de pacientes aguardando cirurgia e da 
quantidade de dias de internação hospitalar na rede de saúde pública.

APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCO CI-
RÚRGICO - RAIO X ESCOPIAS
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VALOR POR EMENDA:  R$ 770.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO:  10.302.6202.2885.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar recursos 
no orçamento de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-
-hospitalar (listados abaixo), visando evitar a interrupção dos serviços essenciais 
que utilizam esses equipamentos, no sistema de saúde pública.

APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-
VA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 

> Monitor multiparamétrico
(centro cirúrgico):
    R$ 500.000,00

> Pletismografia 
(Unidades da Rede-HRAN): 
   R$70.000,00

> Polissonografia 
(Unidades da Rede-HRAN): 
   R$ 200.000,00
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VALOR POR EMENDA:  R$ 3.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO:   10.302.6202.2145.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar recursos no 
orçamento de manutenção dos serviços prestados nas Unidades de Tratamento In-
tensivo- UTI da rede de saúde do Distrito Federal.

APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UTIs DA REDE DE 
SAÚDE DO DF

VALOR:  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO:  10.305. 6202.2605.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta propõe a realização de eventos teatrais para desen-
volvimento das atividades educativas da Diretoria de Vigilância Sanitária. SVS/SES-DF. 
O teatro é, sabidamente, uma linguagem de alto poder persuasivo, convincente e 
eficiente na educação. Para a comunidade, age de forma lúdica e representa um po-
deroso instrumento para a fixação de conteúdos de interesse sanitário, agindo como 
um catalisador no processo de reflexão sobre as questões relativas à cidadania, esti-
mulando também o controle social. O projeto tem por visa atender alunos da rede pú-
blica de ensino do Distrito Federal, com foco em temas relacionados à saúde sanitária. 

APOIO PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DA DIRETORIA DE VIGIL NCIA 
SANITÁRIA (SVS/SES-DF) 
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VALOR:  R$ 150.000,00 POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.3467.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO E 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.39 (R$ 120.000,00) e 44.90.52 (R$ 30.000,00)  

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para a instalação do Apa-
relho de RX Panorâmica Digital e 02 (duas) mesas com capacidade de suportar 
até 90kg, para a instalação dos equipamentos nos Hospitais do Paranoá, Itapoã 
e São Sebastião, como forma de atender prioridades de reestruturação e moder-
nização e melhorias dos serviços odontológicos ambulatorial e emergencial em 
toda Região de Saúde Leste. 

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RX PANORÂMICO DIGITAL NOS 
HOSPITAIS REGIONAIS DO PARANOÁ, ITAPOÃ E SÃO SEBASTIÃO 

VALOR POR EMENDA:  R$  2.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.2885.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:   33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar recursos 
no orçamento de manutenção dos serviços da gerência de Biologia Médica, Me-
dicamentos e Toxicologia, Produtos e Ambientes do Laboratório Central de Saúde 
Pública - LACEN que atua em  detecções dos diagnósticos de doenças como H1N1, 
HIV, hepatites, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, meningite e tuberculo-
se, além de análises de água para consumo humano, água para hemodiálise, água 
residual e de alimentos diversos, tais como carnes, pescados e leites.

APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ME-
TROLOGIA E CALIBRAÇÃO DO LACEN
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VALOR POR EMENDA:  R$ 4.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.2145.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar orçamen-
to de manutenção dos serviços assistenciais complementares em saúde, como 
por exemplo, serviços cardiológicos, oftalmológicos, ressonância, radioterapia, 
hemodiálise e outros prestados pela rede de saúde do DF.

APOIO AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE



112SAÚDE

VALOR POR EMENDA:  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.4205.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar orçamen-
to de manutenção dos serviços de atenção ambulatorial especializado e hospita-
lar (ex. fornecimento de gás medicinal) para garantir melhor operacionalização 
e resolubilidade/eficiência do sistema de saúde do DF.

APOIO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENÇÃO AMBULATO-
RIAL E HOSPITALAR

VALOR POR EMENDA:  R$ 5.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.4205.XXXX

GND:  3- CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.30

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar orçamento 
para aquisição de materiais como capotes, seringas, fios cirúrgicos, campos cirúr-
gicos, entre outros, evitando o desabastecimento de insumos essenciais para o 
funcionamento dos serviços públicos de saúde prestados para a população do DF.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A REDE 
DE SAÚDE DO DF
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VALOR POR EMENDA:  R$ 2.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.6016.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.30

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar orçamen-
to para fornecimento de órteses (aparelhos que servem para alinhar ou regular 
determinadas partes do corpo) e próteses ambulatoriais (aparelhos que servem 
para alinhar ou regular determinadas partes do corpo) com o objetivo de garantir 
melhor operacionalização e resolubilidade/eficiência do sistema de saúde, em es-
pecial os pacientes com deficiência e/ou necessidades especiais, ampliando assim 
o atendimento, que ocorre a partir da disponibilidade do material em estoque.

APOIO PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES

VALOR POR EMENDA:  R$ 3.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.6052.XXXX

GND:  3- CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar orçamen-
to para oferta de serviços de internação domiciliar, o que visa permitir a abertura 
de mais leitos de UTI na rede hospitalar, aumentar a rotatividade eficiente dos 
leitos, gerar redução da fila de espera e aprimorar a qualidade de vida do pacien-
te que poderá realizar o tratamento em casa.

APOIO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) 
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VALOR POR EMENDA:  R$ 2.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.306.6202.4068.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.30

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para suplementar orçamen-
to para aquisição de fórmulas alimentares, tais como, fórmulas não-lácteas mo-
dificadas e leites especiais; e nutrição enteral e parenteral, com o objetivo de ga-
rantir melhor operacionalização e resolubilidade/eficiência do sistema de saúde 
para pacientes com essas necessidades especiais.

FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES

VALOR POR EMENDA:  R$ 3.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.126.6202.1471.XXXX

GND: 3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.39

JUSTIFICATIVA: A gestão da informação por meio de sistemas avançados de 
tecnologia da informação é essencial para o monitoramento dos serviços de pro-
moção, prevenção de saúde, na atenção básica e na média e alta complexidade. 
Esta proposta busca investimentos para serviços de desenvolvimento de siste-
mas integrados de informação, com o objetivo de garantir melhor operacionali-
zação e resolubilidade/eficiência do sistema de saúde.

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO DF

APOIO AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO 
(ALIMENTAÇÃO ENTERAL) 

SAÚDESAÚDE
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VALOR:  R$ 3.000.000,00 POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.6202.3135.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:    44.90.51

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta busca investimentos para construção de Unida-
des Básicas de Saúde, visando a ampliação da estratégia da Programa de Saúde 
da Família, nas regiões administrativas abaixo listados, que funcionam atual-
mente em imóveis alugados.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS  

> São Sebastião 
 R$ 3.000.000,00

> Riacho Fundo II 
R$ 3.000.000,00

> Santa Maria
R$ 3.000.000,00

> Ceilândia
R$ 3.000.000,00

SAÚDE
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VALOR POR EMENDA:  R$ 2.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.3223.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:    44.90.51

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta busca investimentos para reforma da estrutura 
física da ala de fissurados do HRAN, para receber e atender pacientes, desde o 
seu acolhimento, atendimento ambulatorial, cirurgia e internação de forma mais 
organizada e otimizada, qualificando de maneira mais eficaz o atendimento, 
diminuindo o tempo de espera no tratamento ambulatorial, bem como na rea-
lização dos procedimentos cirúrgicos do hospital.

REFORMA DA ALA DE FISSURADOS DO HOSPITAL REGIONAL DA 
ASA NORTE - HRAN 

VALOR POR EMENDA:  R$ 150.000.00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.901 - Fundo de Saúde do Distrito Federal-SESDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.3223.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:    44.90.51

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta objetiva melhorar o atendimento e oferecer melho-
res condições de acessibilidade aos usuários e servidores do HMIB. Com a substitui-
ção do revestimento do piso, espera-se facilitar o acesso, o transporte de pacientes 
com macas, cadeiras de rodas, carrinhos com materiais, incubadoras, diminuindo o 
atrito e o barulho, adequando a Unidade Hospitalar ao conceito de ambiência, com 
impacto positivo para os pacientes, crianças, servidores, colaboradores e visitantes.

REFORMA DO PISO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA

SAÚDE



Secretaria de Educação 
do DF ›

EDUCAÇÃO

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR POR EMENDA:  R$ 250.000.00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18101 - Secretaria de Educação do DF-SEEDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.366.6221.2392.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:    33.90.30

JUSTIFICATIVA:  A emenda se destina a compor acervo bibliográfico do sistema 
penitenciário do Distrito Federal, com vistas a apoiar o projeto de remição da pena 
por leitura destinado a 978 estudantes dos 1º e 2º segmentos (fundamental incom-
pleto) e 1.015 do 3º segmento (médio e superior), que correspondem a cerca de 18 % 
da população carcerária do DF. O valor total do investimento para atender a 100% 
da população carcerária é de R$ 744.120,00.

AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA PROJETO DE REMIÇÃO DA PENA POR 
MEIO DA LEITURA



Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do DF ›

EMATER
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VALOR :  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.203 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral do Distrito Federal-EMATERPROGRAMA

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.606.6207.4107.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO e 3 - CUSTEIO 

NATUREZA DA DESPESA:     44.90.52 (R$ 300.000,00) / 33.90.30 (R$ 200.000,00)

JUSTIFICATIVA:  O consumo na capital é maior que o ideal. A média, até julho de 
2016, foi de 175,1 litros/habitante/dia. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
essa marca não deveria ultrapassar 110 litros ao dia por pessoa. Outros fatores, como 
o crescimento demográfico e a ocupação irregular de áreas próximas aos manan-
ciais de abastecimento, contribuíram para a situação crítica enfrentada pelo DF. 
Para garantir que as medidas de enfrentamento da crise hídrica sejam eficazes, é 
fundamental o alinhamento de ações do governo e a participação da sociedade. 
Neste sentido, o espaço rural é o maior “produtor de água” considerando os aspectos 
ambientais pela proximidade com o sistema. Uma boa gestão dos recursos hídricos 
na zona rural pode apresentar resultados significativos a partir de ações de exten-
são, com sensibilização para o uso devido da água na produção de alimentos e no 
agronegócio, bem como a necessidade de preservação de recursos naturais.

APOIO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL NO ENFRENTAMEN-
TO DA CRISE HÍDRICA NO DF
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VALOR :  R$ 800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.203 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Distrito Federal-EMATER

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.606.6207.2173.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO e 3 - CUSTEIO 

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52 (R$ 300.000,00) / 33.90.39 (R$ 500.000,00)

JUSTIFICATIVA:  A AgroBrasília é uma feira de negócios agropecuários anual volta-
da aos empreendedores rurais de diversos portes, que apresenta inovações tecnoló-
gicas para os diferentes segmentos do agronegócio brasileiro. Atualmente, é a feira 
de agronegócio que mais cresce no Brasil e também o maior evento de tecnologia 
rural e negócios do Planalto Central. O evento é uma oportunidade de difusão de co-
nhecimento técnico, especialmente aos pequenos agricultores, e de divulgação de 
inovações tecnológicas a todos os segmentos de produtores rurais do DF e região do 
Entorno. Esta emenda objetiva ofertar ao meio rural oportunidades de tecnológicas 
que possibilitam a geração de renda e emprego para pequenas propriedades, por 
meio da aquisição de equipamentos e materiais para a estruturação de um espaço 
com a oferta de serviços e inovações tecnológicas, no evento Agrobrasília 2018.

APOIO À DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS  PARA PEQUE-
NAS PROPRIEDADES 
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VALOR :  R$ R$ 350.000,0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.203 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Distrito Federal-EMATER

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.122.6001.3903.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51

JUSTIFICATIVA:  A EMATER possui a função de prestação de assistência gerencial 
aos produtores rurais. As atividades de extensão são voltadas aos produtores rurais e 
suas famílias, por meio de reuniões e encontros, eventos culturais e sociais, com foco 
na  dinamização da economia local dos empreendimentos rurais. Essas ações são 
providas por meio de treinamento dos produtores, trabalhadores, mulheres rurais, 
cursos e assistência técnica direta. Para tanto, é de extrema importância uma estru-
tura que suporte a realização de todas essas atividades, logo, a proposta de emenda 
objetiva reformar o auditório da sede da EMATER para garantir maior capacidade 
e melhor conforto aos participantes dos eventos de formação técnica promovidos 
pela empresa.

REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL DA SEDE DA EMATER DF 

EMATER



Secretaria de Esporte, 
Turismo e Lazer do DF ›

ESPORTE E TURISMO

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR POR EMENDA :  R$ 500.000,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101 – Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 27.811.6206.2631.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.33

JUSTIFICATIVA:  O Programa Compete Brasília foi criado pela Secretaria de Es-
porte, Turismo e Lazer  com o objetivo de incentivar a participação de atletas de 
alto rendimento das mais diversas modalidades em campeonatos nacionais e in-
ternacionais. Além disso, estimula o treinamento, contribuindo para a formação da 
identidade esportiva da cidade. O apoio é feito por meio de concessão de passagens 
aéreas ou terrestres, mediante aprovação da Comissão Especial – responsável pela 
análise do pedido. Em caso de equipes, a Secretaria também aluga ônibus para levar 
os atletas. O valor total do investimento é de R$ 2.500.000,00 e busca fortalecer e o 
programa este importante programa para atletas da nossa cidade.

APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA 
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VALOR POR EMENDA :  R$ 720.000,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101 – Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 27.812.6206.3678.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta busca ofertar infraestrutura e logística adequada 
para a realização de 09 corridas  de rua temáticas, a serem realizadas em várias Re-
giões Administrativas do DF, especialmente em datas comemorativas, com público 
de até 2.000 (duas mil) pessoas.

APOIO AO CIRCUITO DE CORRIDAS DO DF

ESPORTE
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VALOR POR EMENDA :  R$ 500.000,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101 – Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 27.812.6206.2875.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA:  O Programa Boleiros foi criado por meio de Decreto Nº32.889, de 
27 de abril de 2011, visando o apoio à prática do futebol amador. Tal prática propicia 
desenvolvimento social e lúdico nas relações entre praticantes e comunidade em 
geral. Cada emenda visa oferecer, entre outras ações, o apoio aos serviços de arbi-
tragem às Ligas de Futebol Amador do Distrito Federal, nos eventos promovidos em 
todas as Regiões Administrativas. O valor total do investimento no programa é de 
R$ 1.500.000,00. 

APOIO AO PROGRAMA BOLEIRO
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VALOR POR EMENDA :  R$ 1.330.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 23.695.6207.3213.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA:  O programa de educação cívico patrimonial, intitulado como Pro-
jeto Turismo Cívico, propõe uma forma dinâmica de inserir a escola e a cidadania 
cívica em um processo contínuo de aprendizado e conscientização sobre a impor-
tância da conservação e preservação do patrimônio cultural e turístico da cidade, 
possibilitando a interpretação dos bens materiais e imateriais culturais, tornando-se 
um instrumento significativo na formação da cidadania. O Projeto Turismo Cívico, da 
Secretaria-Adjunta de Turismo, atua em parceria com as Secretarias de Estado de 
Segurança Pública; de Educação; de Cultura; de Trabalho, Desenvolvimento Social, 
Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; e Casa Militar, com o intuito de ofer-
tar ao público-alvo (alunos de escolas públicas, idosos, mulheres, etc) oportunidades 
de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Esta proposta objetiva 
investimentos para contratação de serviços de transporte e guiamento turístico, aos 
principais pontos turísticos do DF (Esplanada, Eixo Monumental, Catetinho, Igrejinha 
e outros).

APOIO AO PROJETO TURISMO CÍVICO VALOR POR EMENDA : 
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VALOR POR EMENDA :  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 23.695.6207.3213. XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.50.41

JUSTIFICATIVA:  De acordo com dados do Sistema de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro, há mais de 9 mil artesãos e trabalhadores manuais cadastra-
dos em Brasília – 82,8% são mulheres, 96,23% vendem para o consumidor final e 
73,25% têm renda familiar de um a três salários mínimos. Para mais de 3 mil pessoas, 
o artesanato é a principal fonte de renda mensal. Esta emenda tem o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento do setor com ações de promoção, capacitação 
e oferta de espaços de comercialização de artesanato e de produtos associados, 
oriundos das zonas urbanas e rural do DF.

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO, ASSOCIATI-
VISMO E COOPERATIVISMO 



129TURISMO

VALOR POR EMENDA :  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO:  23.695.6207.3936.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO e 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 339039 (R$ 200.000,00) e 449051 (R$ 800.000,00)

JUSTIFICATIVA:  A importância desse projeto está na valorização de um dos prin-
cipais atrativos turísticos de Brasília, o segundo ponto turístico mais visitado, como 
uma demonstração de atenção com o patrimônio público, por meio da viabilização 
de um projeto mais moderno, econômico, cênico e de eficiência energética. Esta 
emenda contribui para a revitalização do monumento e do complexo Torre de TV, 
com a modernização do sistema de iluminação atual, tornando-o mais atrativo aos 
padrões de turismo da capital do país.

APOIO À REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TORRE DE TV DE BRASÍLIA 

VALOR POR EMENDA :  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO:  23.695.6207.3040.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO e 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 (R$ 80.000,00) e 44.90.51 (R$ 420.000,00)

JUSTIFICATIVA: Esta emenda objetiva a elaboração do projeto e realização da obra 
de revitalização da estrutura de concreto do Castelinho no Parque da Cidade - um 
dos principais espaços de atração turística da cidade para crianças.  

APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CASTELINHO DO PARQUE DA CIDADE



130TURISMO

VALOR POR EMENDA :  R$ 400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO:   23.695.6207.3040.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO e 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 339039 (R$ 50.000,00) e 449051 (R$ 350.000,00)

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta busca investimentos para construção de vestiários 
próximo a quadras esportivas do Parque da Cidade, visando atender as necessida-
des básicas de visitantes, principalmente os que utilizam essas quadras esportivas. 
Este projeto integra um programa de revitalização do Parque da Cidade para sua 
consolidação como um atrativo turístico da capital do país.

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO PARQUE DA CIDADE



131TURISMO

VALOR POR EMENDA :  R$ 250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 23.695.6207.3040.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO e 4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 (R$ 30.000,00) e 44.90.51 (R$ 220.000,00)

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para revitalização da Praça 
Eduardo e Mônica - um espaço de convívio com a estátua de bronze do grande 
artista Renato Russo, que divulgou Brasília em suas músicas e ajudou a consagrar 
Brasília, na década de 80, como a capital do Rock. Este projeto integra um progra-
ma de revitalização do Parque da Cidade para sua consolidação como um atrativo 
turístico da capital do país.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDUARDO E MÔNICA DO PARQUE DA CIDADE

VALOR POR EMENDA :  R$ 900.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 23.695.6207.4199.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA: O projeto BRASÍLIA ILUMINADA visa fomentar o turismo em Bra-
sília durante as festividades de fim de ano, época de baixa temporada na cidade. 
A proposta  objetiva investimentos para uma série de atrações com o tema natali-
no, como shows, desfiles, paradas, concertos, teatro, música e muito mais a serem 
realizados no complexo da Torre de TV. Além disso, há uma tendência no turismo 
mundial de transformar as festividades natalinos em oportunidades de movimentar 
a economia a partir da cadeia turística. 

APOIO AO PROJETO BRASÍLIA ILUMINADA
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VALOR POR EMENDA :  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34.101- Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL

PROGRAMA DE TRABALHO: 23.695.6207.4199.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO / 4- INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 (R$ 100.000,00) e 44.90.52 (R$ 200.000,00)

JUSTIFICATIVA: O projeto BRASÍLIA, MAQUETE 4D tem como objetivo mostrar, 
para brasilienses e turistas, uma visão mais atual e mais completa sobre Brasília 
utilizando como base a maquete da cidade, instalada no Espaço Lúcio Costa, na 
Praça dos Três Poderes. E isso será feito com projeção mapeada, também conheci-
da como vídeo mapping, que é uma das maneiras mais modernas de interação, de 
entretenimento e também de educação. Por meio de telas touch screen e conteúdo 
interativo, o visitante vai poder escolher os assuntos que serão exibidos virtualmente 
na maquete e, assim, comparar como é a Brasília de hoje em dia em relação a da 
maquete inaugurada nos anos 90. Os temas passam por arquitetura, urbanismo, 
crescimento da cidade, monumentos turísticos, parques e demais atrativos da ci-
dade. O projeto BRASÍLIA, MAQUETE 4D tem duração de 3 (três) meses e os recursos 
investidos serão utilizados para aquisição de equipamentos e serviços.

APOIO AO PROJETO BRASÍLIA, MAQUETE 4D



Secretaria de Cultura

CULTURA

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR POR EMENDA :  R$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.2831.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 e 33.50.39

JUSTIFICATIVA: Cada emenda objetiva apoiar o circuito de festas juninas do ano 
de 2018, que acontecem em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal. O 
programa é resultado de uma política pública que valoriza a cultura tradicional e po-
pular, fortalece relações intergeracionais e desenvolve a economia criativa da nossa 
cidade. O circuito conta com a realização de festejos, circulação de mais de 40 gru-
pos de quadrilhas juninas, durante os festejos juninos, que fazem parte da história e 
tradição da cultura de Brasília. O valor total do investimento é de R$ 1. 500.000,00.

APOIO AO PROGRAMA BRASÍLIA JUNINA 
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VALOR POR EMENDA :  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.2831.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 e 33.50.41

JUSTIFICATIVA: O Programa Lugar de Cultura consiste em ações voltadas à recu-
peração e modernização da gestão da rede de equipamentos públicos de cultura 
e ações de fomento e sustentabilidade dos equipamentos privados de cultura do 
Distrito Federal. O valor total do investimento é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais) e visa fomentar parcerias do poder público com a sociedade civil, por meio 
de chamamento público, para a gestão colaborativa dos principais equipamentos 
culturais, públicos e privados, da capital do país.

APOIO AO PROGRAMA LUGAR DE CULTURA

VALOR POR EMENDA :  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.3304.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 e 33.50.39

JUSTIFICATIVA: O projeto é uma parceria entre Governo de Brasília e a sociedade 
civil para estimular a ocupação cultural permanente dos espaços públicos. O valor 
total do investimento é de R$ 3.000.000,00, destinado a promover a programação 
cultural e a manutenção de espaços culturais, tais como o Cine Brasília, Espaço Cul-
tural 508 Sul, Centro de Dança, Concha Acústica, Casa do Cantador, Biblioteca Na-
cional de Brasília, Céu das Artes, Casa da Cultura de Planaltina e Complexo Cultural 
de Samambaia. 

APOIO AO PROJETO MOVIMENTA CULTURA 
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VALOR :  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.3304.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 e 33.50.39

JUSTIFICATIVA: Esta proposta busca investimentos para a realização de exposições 
de médio e grande porte, temporárias, no Museu Nacional. O apoio inclui serviços 
de curadoria, material de montagem, mobiliário expositivo, iluminação, projetores 
multimídia 2500 lumens e TVs de plasma, além da construção de vitrines e cubos, 
painéis de MDF e demais itens expositivos. 

APOIO A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUSEU NACIONAL DE BRASÍLIA

VALOR:  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.2845.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA:  Esta emenda objetiva fomentar a participação de pessoas com 
deficiência no cenário cultural do DF, tanto produtores como consumidores de cul-
tura. O apoio visa dar visibilidade e promover o empoderamento dos artistas com 
deficiência, apresentando seus trabalhos em uma mostra inédita no DF.

APOIO AO 1º FESTIVAL DE ARTE INCLUSIVA DO DF

SECULT
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VALOR :  R$ 400.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.2845.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta tem como objetivo discutir e propor avanços re-
lacionados à promoção da igualdade de gênero na produção e no fortalecimento 
da cadeia produtiva da cultura feminina. Trata-se de garantia de mais espaço  para 
as mulheres nos diferentes espaços profissionais da Cultura, buscando debater de-
safios encontradas por elas, a aspiração profissional por meio do mercado criativo 
e as condições de inclusão produtiva desse público no mercado de trabalho. Os 
investimentos visam promover capacitação e profissionalização de mulheres do DF.

APOIO AO PROJETO SEMINA DE EQUIDADE DE GÊNERO NA CULTURA

VALOR:  R$ 800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  59.108 - Administração Regional de Planaltina - RA VI

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.3467.XXXX

GND:  4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52

JUSTIFICATIVA:  O projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos comple-
mentares (tais como linóleo, projetores, cadeiras, além de equipamentos cenotécnicos, 
de som e de iluminação), para garantir o melhor funcionamento da Casa de Cultura de 
Planaltina que será inaugurada em breve. As adaptações no projeto de instalação deste 
equipamento público são de suma importância para atendimento das demandas da co-
munidade, com atenção para as necessidades de uso do espaço, em seu maior potencial. 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÊNICOS E MOBILIÁRIOS PARA A 
CASA DA CULTURA DE PLANALTINA  

SECULT
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VALOR:  R$ 1.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  16.101 - Secretaria de Cultura-SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.3174.XXXX

GND:   3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.50.41

JUSTIFICATIVA: Em 07 de abril de 2015 o Conse-
lho Mundial da Água; o Distrito Federal; e a União, 
representada pelo Ministério do Meio Ambiente e 
pela Agência Nacional da Água - ANA, celebraram 
a assinatura do Memorando de Entendimento para 
tornar Brasília a sede do 8º Fórum Mundial da Água. 
Em março de 2018, serão esperados mais de 40 mil 
participantes de cerca de 180 países - autoridades e 
especialistas em recursos hídricos e sociedade civil 
organizada para estabelecer trocas de experiências, 
parcerias, ações de divulgação e exposição de tec-
nologias, em diversas áreas do conhecimento, tais 
como: saneamento básico, educação e cultura, meio 
ambiente e ecossistemas, cidades, habitação e ocu-
pação do território, economia, saúde e grupos sociais 
e promoção de sistemas de gerenciamento integrado 
de Recursos Hídricos. Uma inovação desta edição do 
Fórum Mundial da Água, no Brasil, é o envolvimento 
de legisladores do Poder Judiciário nos debates, além  
da participação de tomadores de decisão, legislado-
res e comunidade em geral. Esta proposta visa garan-
tir recursos para a realização de uma série de eventos 
(música, teatro, dança e oficinas culturais) durante a 
programação cultural do 8º Fórum Mundial da Água, 
que ocorrerá entre os dias 18 e 23 de março de 2018 
para promover entretenimento e lazer para visitantes 
locais e milhares turistas do mundo inteiro, além de 
fomentar, por meio da Cultura, a discussão temática 
do uso racional da água no Brasil e no mundo. 

APOIO À REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO 8º FÓRUM 
MUNDIAL DA ÁGUA 

SECULT
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VALOR:  R$ 300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  59.114 - Administração Regional de Samambaia - RA XI

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.392.6219.3467.XXXX

GND:  4 - Investimento

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52

JUSTIFICATIVA:  O projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos comple-
mentares (tais como linóleo, projetores, cadeiras, além de equipamentos cenotécnicos, 
de som e de iluminação), para garantir o melhor funcionamento do Complexo Cultural 
de Samambaia que será inaugurado em breve. As adaptações no projeto de instalação 
deste equipamento público são de suma importância para atendimento das demandas 
da comunidade, com atenção para as necessidades de uso do espaço, em seu maior 
potencial. 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÊNICOS E MOBILIÁRIOS PARA O 
COMPLEXO CULTURAL DE SAMAMBAIA

SECULT



Controladoria Geral do DF

CGDF

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:  R$ 250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  45.101 - Controladoria Geral do DF-CGDF

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.124.6203.4093.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA:  Esta proposta faz parte do Programa Brasília Cidadã e visa recursos 
para ações de fortalecimento da rede de ouvidorias do Governo do Distrito Federal, tais 
como investimentos em serviços gráficos, materiais de divulgação e de organização de 
eventos. O Sistema de Gestão de Ouvidorias - SIGO/DF, cuja missão é “acolher o cidadão 
e promover a participação social na melhoria dos serviços públicos”, é um elo entre o Es-
tado e a Sociedade que busca fortalecer o exercício da cidadania e promover melhorias 
de gestão dos serviços públicos no Distrito Federal. O programa já implementou a Carta 
de Serviços, instituído pelo Decreto nº 36.419/2015 e outras iniciativas, tais como: o  Pro-
grama de Formação Continuada de Ouvidores e Equipes e o Prêmio Melhores práticas 
em Ouvidorias do Governo do Distrito Federal. Esta emenda visa apoiar  a 3ª edição do 
Prêmio Melhores Práticas em Ouvidoria e a divulgação dos serviços de Ouvidoria, espe-
cialmente das informações da Carta de Serviços ao Cidadão.

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE OUVIDORIA DO DF 
- SIGO/DF 

CGDF



Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento

ADASA

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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VALOR:   R$ 1.000.000,00 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  21.206 - Agência Reguladora de Águas, Energia e Sanea-
mento-ADASA

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.544.6210.3068.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

JUSTIFICATIVA: Em 07 de abril de 2015 o Conse-
lho Mundial da Água; o Distrito Federal; e a União, 
representada pelo Ministério do Meio Ambiente e 
pela Agência Nacional da Água - ANA, celebraram 
a assinatura do Memorando de Entendimento para 
tornar Brasília a sede do 8º Fórum Mundial da Água. 
Em março de 2018, serão esperados mais de 40 mil 
participantes de cerca de 180 países - autoridades e 
especialistas em recursos hídricos e sociedade civil 
organizada para estabelecer trocas de experiências, 
parcerias, ações de divulgação e exposição de tec-
nologias, em diversas áreas do conhecimento, tais 
como: saneamento básico, educação e cultura, meio 
ambiente e ecossistemas, cidades, habitação e ocu-
pação do território, economia, saúde e grupos sociais 
e promoção de sistemas de gerenciamento integra-
do de Recursos Hídricos. Uma inovação desta edição 
do Fórum Mundial da Água, no Brasil, é o envolvi-
mento de legisladores do Poder Judiciário nos deba-
tes, além  da participação de tomadores de decisão, 
legisladores e comunidade em geral. Esta proposta 
visa garantir recursos para a organização da 8º Fórum 
Mundial da Água, com apoio para serviços diversos 
de estrutura e logística, necessários para a realização 
deste evento em Brasília, cidade-sede que se tornará 
uma importante vitrine para o mundo.

APOIO A ORGANIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA -2018



Serviço de Limpeza 
Urbana do DF >

SLU

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA  - PEV 
(PAPA ENTULHO)

VALOR:  R$ 200.000,00  POR UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  22.214 - Serviço de Limpeza Urbana do DF-SLU

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.6210.3002.XXXX

GND:  4 - INVESTIMENTO

NATUREZA DA DESPESA:  44.90.51

JUSTIFICATIVA: Esta proposta visa apoiar a implantação de 15 equipamentos para 
receber até 1m³ de entulhos volumosos, podas e resíduos recicláveis nas cidades 
abaixo listadas. A iniciativa garantirá redução significativa de entulhos e resíduos nas 
ruas, com ganhos para saúde (ex. diminuição de focos de dengue, chicungunha e 
zika vírus) e para o meio ambiente. As localidades de instalação do equipamento são:

> Guará
2 unidades 
R$ 400.000,00 

> Gama
1 unidade 
R$ 200.000,00 

> Sobradinho II
2 unidades 
R$ 400.000,00 

> Brasília
3 unidades 
R$ 600.000,00 

> Jardim Botânico   
1 unidade
R$ 200.000,00 

> Lago Norte
1 unidade 
R$ 200.000,00 

> Cruzeiro
2 unidades 
R$ 400.000,00 

> Taguatinga
1 unidade 
R$ 200.000,00 

> Ceilândia 
2 unidades 
R$ 400.000,00 

> Sobradinho
1 unidade
R$ 200.000,00 

> Recanto das Emas
1 unidade 
R$ 200.000,00 

> São Sebastião 
1 unidade 
R$ 200.000,00 

> Núcleo Bandeirante
1 unidade 
R$ 200.000,00 

> Planaltina 
6 unidades 
R$ 1.200.000,00 

> Águas Claras 
3 unidades 
R$ 600.000,00 

> Park Way
3 unidades 
R$ 600.000,00 

 
> Vicente Pires 

1 unidade
R$ 200.000,00

 
> Samambaia

1 unidade 
R$ 200.000,00 



Arquivo Público do DF

ARQUIVO PÚBLICO

VOLTAR PARA SUMÁRIO>>
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRESERVAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DF

VALOR:  R$ 220.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  09.102 – Arquivo Público do Distrito Federal

PROGRAMA DE TRABALHO: 113.391.6203.2465.XXXX

GND:  3 - CUSTEIO

NATUREZA DA DESPESA:  33.90.30

JUSTIFICATIVA: O acervo do arquivo público reúne, principalmente, a documen-
tação que retrata a história da Capital Federal, desde o período da interiorização, 
previsto na Constituição de 1892, passando pela construção, inauguração, chegando 
aos dias atuais. O acervo apresenta documentos textuais, audiovisuais, cartográficos, 
entre outros formatos que precisam de tratamento adequado para sua conservação e 
exposição. O Arquivo Público tem a missão de preservar esse material com a intenção 
de colocá-los à disposição da sociedade, dentro da política de acessibilidade. Esta 
emenda visa contribuir para o desempenho das atividades desta instituição, com o 
objetivo de disponibilizar para Brasília, e para o país, a nossa memória documental, 
cultural e histórica devidamente preservada para futuras gerações.

 

ARQUIVO PÚBLICO
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