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6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  001 – ATENÇÃO PRIMARIA, 

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

E PREVENÇÃO AO ADOECIMENTO

Expandir e qualificar a oferta da atenção primaria em saúde por meio da 

Estratégia de Saúde da Família e de políticas públicas transversais para a 

oferta de ações voltadas dos cidadãos quanto aos fatores responsáveis 

pela boa saúde, a prevenção de fatores que levam ao adoecimento, para o 

diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, garantindo a universalidade do 

acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das 

necessidades da população. 

SES

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  002 – ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 

SAÚDE

Ampliar o acesso e a qualidade da atenção especializada (média e alta 

complexidade), por meio da adequação das estruturas físicas, tecnológicas 

e das ações em saúde que a compõem. 

SES

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  003 – REDES DE ATENÇÃO  Organização, implementação e expansão das Redes de atenção à saúde, 

orientadas a partir da Atenção Primária à Saúde para ampliação do acesso 

e da assistência com qualidade.

SES

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  004 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Proporcionar à população do Distrito Federal acesso à assistência 

farmacêutica de qualidade em todos os níveis de atenção, promovendo o 

uso racional de medicamentos. 

SES

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  005 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE:  Ampliação e qualificação da Política Pública de Vigilância em Saúde para 

prevenção, promoção, redução, eliminação dos riscos e agravos à saúde 

da população.

SES

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  006 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE

Aprimorar os processos de planejamento, participação, gestão, 

qualificação e formação de profissionais de saúde e do controle social no 

âmbito da SES e promover a descentralização de autonomia 

administrativa, financeira e responsabilização sobre os serviços prestados 

nas unidades de saúde com a integração de ações e serviços finalísticos, e 

compartilhamento com a academia, sociedade e demais atores, de 

maneira a imprimir qualidade e eficiência crescentes à atenção à saúde no 

DF. 

SES

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  007 – EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 

SAÚDE

Garantir acesso e permanência no ensino superior e na educação 

profissional, bem como desenvolver ações de educação permanente e 

continuada, de pesquisa e extensão, com qualidade e socialmente 

referenciados, preparando profissionais para a atenção, gestão e 

educação em saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal 

FEPECS

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  008 Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com 

qualidade e em quantidade adequada para a população no DF, de acordo 

com os princípios e diretrizes do SUS.

FHB

6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL  009 – ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA, PROMOÇÃO E 

EDUCAÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS 

COM EPILEPSIA

Expandir e qualificar a oferta da atenção primária e da atenção 

especializada (média e alta complexidade) em saúde para o diagnóstico e 

tratamento dos pacientes com epilepsia em todos os graus de 

complexidade, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de 

saúde, bem como a promoção de políticas públicas no sentido de 

propagar a disseminação de informação a respeito do tema epilepsia. (EP)

SES

6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

001 – GESTÃO TRANSPARENTE, ÉTICA 

E COLABORATIVA

Tornar o cidadão protagonista do processo de transformação da sua 

realidade, instituindo a transparência das ações do governo, 

implementando e fortalecendo mecanismos para o engajamento do 

cidadão na formulação e controle das políticas públicas.

CGDF

6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

002 – EQUILÍBRIO FISCAL  Elevar a capacidade do Estado de gerar receita tributária e não tributária 

e de aplicar adequadamente os recursos públicos por meio da promoção 

da eficiência e eficácia da máquina administrativa. 

SEF

6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

003 – EFICIÊNCIA DA GESTÃO Promover a eficiência da máquina pública para elevar a capacidade do 

Estado de entregar resultados à sociedade pela implementação de uma 

estrutura mais enxuta e ágil, de melhores práticas de gestão e governança 

com foco na otimização dos processos críticos à estratégia do Governo 

Brasília.

SEPLAG
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6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

004 – GESTÃO DE PESSOA  Implementar uma política que vise a readequação de pessoas com base 

no perfil de competências, necessidades das unidades, buscando ainda a 

valorização por resultado, mérito e qualidade dos serviços prestados. 

SEPLAG

6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

005 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

CORPORATIVA

Utilizar tecnologias de informação e comunicação (TIC) adequadas para 

gerar valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e 

efetividade das funções governamentais. 

SEPLAG

6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

006 – COMUNICAÇÃO SOCIAL Difundir informações de interesse público sobre os objetivos, diretrizes e 

metas do governo, os direitos e deveres dos cidadãos, projetos e ações 

desenvolvidas pelo Distrito Federal nas diversas áreas de interesse da 

sociedade e estimular a participação da sociedade no debate com vistas 

ao aprimoramento das políticas e investimentos públicos. 

SECOM

6203 – GESTÃO PARA 

RESULTADOS 

007 – GESTÃO DE DOCUMENTOS  Aperfeiçoar a gestão de documentos de arquivo de modo integrado às 

ações que visem promover o acesso à informação pública, bem assim a 

conservação e preservação do patrimônio arquivístico histórico do Distrito 

Federal e sua difusão. 

ARPDF

6204 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA 001  Promover a cidadania, por meio da instituição de políticas públicas, da 

representação popular, da produção de leis, do exercício da função 

fiscalizadora e demais prerrogativas legais. 

CLDF

6206 – CIDADE DO ESPORTE E 

LAZER 

001 – ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E 

LAZER

 Promover e desenvolver a prática de atividade física em busca de uma 

vida saudável por meio do Esporte de Participação e Lazer em sua 

amplitude de alcance social aos cidadãos do Distrito Federal, por meio de 

ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas de lazer, 

incentivando a ocupação dos espaços públicos e implantando projetos.

SETUL

6206 – CIDADE DO ESPORTE E 

LAZER 

002 – ESPORTE EDUCACIONAL  Ampliar as ações voltadas ao Esporte Educacional por meio do 

desenvolvimento e o incentivo à qualificação profissional, provimento de 

equipamentos (escolas, centros esportivos, Centros Olímpicos e 

Paraolímpicos e áreas esportivas das Regiões Administrativas), 

acessibilidade, serviço e recurso às pessoas com deficiência, bem como, 

realização de eventos esportivos educacionais. 

SETUL

6206 – CIDADE DO ESPORTE E 

LAZER 

003 – ESPORTE DE RENDIMENTO  Potencializar, ampliar e apoiar os trabalhos desenvolvidos no Distrito 

Federal de Esporte de Rendimento por meio da qualificação profissional, 

maior participação de atletas em competições, provendo de 

equipamentos de treino e competição, fortalecendo a relação dos atores 

esportivos e sociedade, escolas, universidades, instituições de 

administração do esporte e empresas, incentivando a realização de 

estudo, pesquisa e oferendo suporte multiprofissional.

SETUL

6206 – CIDADE DO ESPORTE E 

LAZER 

004 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA 

ESPORTIVA E DE LAZE

Qualificar e capacitar a comunidade esportiva, promover estudo e 

pesquisa com vistas a contribuir para o desenvolvimento esportivo e 

paraesportivo.  Implantar nas Regiões Administrativas, estrutura para o 

desenvolvimento do esporte e lazer, com acessibilidade, permitindo, 

dessa forma, a plena participação social, com qualidade e segurança.

SETUL

6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 001 – AMBIENTE DE NEGÓCIO  Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e 

renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 

potencialidades do DF e RIDE. 

SEDICT

6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 002 – BRASÍLIA CRIATIVA Promover o desenvolvimento econômico e territorial sustentável de 

Brasília, por meio do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos 

intensivos em economia criativa, visando projeção da cidade como polo de 

inovação, criatividade, cultura e turismo. 

SEDICT

6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 003 – DESTINO BRASÍLIA  Promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, 

reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais 

associados à sua arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, 

criatividade, mobilidade e acessibilidade.

SETUL

6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 004 – ECONOMIA RURAL Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e 

desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a 

produção e a comercialização no Distrito Federal e RIDE. 

SEAGRI
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6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 005 – CIÊNCIA E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA

 Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas 

científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de 

institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação 

tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de 

tecnologia. 

SEDICT

6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 006 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF 

por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 

qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de 

mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o 

setor produtivo, as micro e pequenas empresas, a economia solidária, o 

cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo. 

6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA 007 – SANIDADE DOS REBANHOS E 

LAVOURAS

 Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da 

execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e 

doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento 

seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de 

origem vegetal e animal, visando a saúde e a segurança alimentar da 

população do Distrito Federal. 

SEAGRI

6208 – TERRITÓRIO DA GENTE 001 – PRESERVAÇÃO E 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL 

SUSTENTÁVEL

Qualificar, disciplinar e reestabelecer o uso e ocupação sustentáveis do 

solo do DF conforme as diretrizes do ZEE, PDOT e planos diretores 

setoriais, bem como consolidar mecanismos interfederativos de 

articulação e governança metropolitana.

SEGEHT

6208 – TERRITÓRIO DA GENTE 002 – PACTO PELO LICENCIAMENTO 

INTEGRADO E GOVERNANÇA DO 

TERRITÓRIO

 Definir o regramento para os processos de licenciamento (normas, 

procedimentos, requisitos, governança, corresponsabilidade e prazos), de 

forma a assegurar a transparência, a regulação do uso do solo, constantes 

às premissas socioambientais, urbanísticas, sanitárias e territoriais, tendo 

assegurado infraestrutura, logística, e equipe multidisciplinar 

especializada. 

SEGEHT

6208 – TERRITÓRIO DA GENTE 003 – HABITAÇÃO COM CIDADANIA Definir e endereçar a demanda real habitacional por faixa 

socioeconômica, especialmente para a população de baixa renda, 

seguindo uma concepção que integre ocupação territorial, mobilidade, 

atividade econômica, infraestrutura, lazer, áreas verdes e prestação de 

serviços públicos. 

SEGEHT

6208 – TERRITÓRIO DA GENTE 004 -PACTO PELA FISCALIZAÇÃO 

INTEGRADA E GOVERNANÇA DO 

TERRITÓRI

Definir os regramentos para os procedimentos de fiscalização (normas, 

procedimentos, monitoramentos, programações, e governança) e 

assegurar a eficiência e eficácia nas ações fiscais, em consonância com os 

princípios de sustentabilidade, no ordenamento das atividades urbanas, 

ambientais e econômicas do território.

AGEFIS

6210 – INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL 

001 – CIDADANIA E 

SUSTENTABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL

Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, 

cultural, boas práticas e tecnologias para uma governança efetiva, 

transversal e participativa.

SEMA

6210 – INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL 

002 – CAPITAL DAS ÁGUAS Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco 

normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e 

qualidade para a população e os ecossistemas naturais, a conservação e a 

recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e 

áreas de proteção de mananciais.

SEMA

6210 – INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL 

003 – ENERGIA E MUDANÇAS 

CLIMÁTICA

Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e 

diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças 

climáticas. 

SEMA

6210 – INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL 

004 – SANEAMENTO AMBIENTAL Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e 

qualidade, assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da 

população. 

SINESP

6210 – INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL 

005 – BRASÍLIA VERDE  Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, 

implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores 

ecológicos e demais áreas protegidas, bem como promover a recuperação 

ambiental. 

IBRAM
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6210 – INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL 

006 – DIREITOS DOS ANIMAIS  Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos 

animais domésticos e silvestres. 

SEMA

6211 – DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA

001 – ACESSO AO MUNDO DO 

TRABALHO PARA SEGMENTOS 

SOCIAIS HISTORICAMENTE 

DISCRIMINADOS

Promover o acesso ao mundo do trabalho para segmentos sociais 

historicamente discriminados como afrodescendentes, mulheres, pessoas 

com deficiência, pessoas LGBT, povos e comunidades tradicionais, entre 

outros; promovendo a igualdade de oportunidades para esses segmentos 

no mundo do trabalho e no empreendedorismo. 

SEDESTMIDH

6211 – DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA

002 – POLÍTICA PARA CATADORES Promover a inclusão social e econômica de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis por meio da integração de políticas públicas 

voltadas à assistência social, geração de trabalho, renda e acesso aos 

serviços públicos. 

CACI

6211 – DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA

003 – EXERCÍCIO DA CIDADANIA  Orientar, proteger e defender os direitos sociais, bem como buscar a 

harmonização das relações de consumo, oferecendo atendimento de 

qualidade, com eficiência e rapidez, facilitando o acesso aos serviços 

públicos. 

SEJUS/PROCON

6211 – DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA

004 – CIDADANIA CARCERÁRIA Promover a ressocialização da população carcerária; orientar, proteger e 

defender os direitos sociais, facilitando o acesso aos serviços públicos, 

visando à promoção da justiça social e da cidadania, bem como apoio à 

reinserção no mercado de trabalho. 

SSP

6211 – DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA

005 – PROMOÇÃO E DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS

Promover a igualdade de gênero, a igualdade racial e étnica; promover 

uma Brasília sem preconceitos e com acessibilidade; conscientizar a 

população em relação aos direitos humanos; fortalecer a rede de defesa 

dos direitos humanos; sensibilizar a população para o enfrentamento a 

todos os tipos de violação dos direitos humanos. 

SEDESTMIDH

6211 – DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA

006 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

INTEGRADA E GRATUITA

Prestar assistência jurídica integral, gratuita e com eficiência aos 

necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania 

plena e da inclusão social, priorizando a solução extrajudicial dos litígios 

como forma de pacificação social. 

DPDF

6216 – MOBILIDADE INTEGRADA 

E SUSTENTÁVEL

001 – PROMOÇÃO DA ATRATIVIDADE 

DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Promover a atratividade dos modais e serviços especiais, estimulando o 

uso do transporte público. 

SEMOB E OUTROS

6216 – MOBILIDADE INTEGRADA 

E SUSTENTÁVEL

002 - PROMOÇÃO DA MOBILIDADE 

ATIVA

Incentivar e promover a qualidade dos deslocamentos pelos modos ativos 

de transporte. 

SEMOB E OUTROS

6216 – MOBILIDADE INTEGRADA 

E SUSTENTÁVEL

003 - SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA Promover a restauração, pavimentação e ampliação da capacidade das 

vias e das obras de artes especiais (passarelas, viadutos e pontes) com 

suas respectivas calçadas, aprimorando a capacidade e a segurança viária, 

oferecendo meios alternativos de transporte e de tecnologias inovadoras, 

reduzindo tempo de percurso e acidentes de trânsito.

SEMOB E OUTROS

6216 – MOBILIDADE INTEGRADA 

E SUSTENTÁVEL

004 - BRASÍLIA NOS TRILHOS  Melhorar e expandir o serviço de transporte ferroviário e elevar a 

satisfação do usuário com o transporte sobre trilhos. 

METRO

6216 – MOBILIDADE INTEGRADA 

E SUSTENTÁVEL

005 - FORTALECIMENTO DO 

PLANEJAMENTO, DA GESTÃO, DA 

FISCALIZAÇÃO E DA REGULAÇÃO DO 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO

Fortalecer o planejamento, a gestão, a fiscalização, a regulação, para 

melhorar a prestação dos serviços de transporte demandados pela 

sociedade, priorizando os canais de participação social e fortalecimento 

institucional. 

SEMOB E OUTROS

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

001 – QUALIDADE DO ATENDIMENTO 

AO CIDADÃO

Realizar procedimentos que visem melhor atender o cidadão que 

necessite dos serviços de segurança pública. 

SSP

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

002 – RESPOSTA QUALIFICADA A 

CRIMINALIDADE

Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança 

pública, reduzindo os índices de crimes violentos de forma imediata e 

permanente. 

SSP

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

003 – PREVENÇÃO, GESTÃO DE RISCO 

E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E 

DESASTRE

 Identificar e minimizar os riscos de ocorrência e os efeitos causados por 

emergências e desastres por meio da prevenção, da preparação da 

população e pronta resposta dos órgãos de segurança pública. 

SSP
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6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

004 – PAZ NO TRÂNSITO Promover a paz no trânsito como uma política permanente de educação 

ampliando, modernizando e aperfeiçoando a fiscalização, a engenharia e a 

segurança viária de forma a prevenir ocorrências e interferências no fluxo 

de pessoas, bens e serviços de modo a reduzir os índices de acidentes. 

SSP

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

005 – CULTURA DE PAZ Enfrentar a violência e todas as formas de discriminação, combater o 

racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, tráfico de pessoas, 

trabalho infantil, violência sexual, física, letal e outras formas de violência, 

respeitando a vida e promovendo a solidariedade. Fortalecer, ampliar e 

divulgar a rede de enfrentamento à violência, acolher vítimas e familiares, 

bem como proteger testemunhas.

SSP

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

006 – GOVERNANÇA GESTÃO E 

PESSOAS

Desenvolver a gestão por resultados integrada de todos os órgãos de 

segurança pública com planejamento e aperfeiçoamento na execução dos 

processos internos, bem como promover a valorização dos profissionais 

de segurança pública, com vistas a atingir a excelência dos serviços 

prestados à comunidade 

SSP

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA

007 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE Promover segurança pública com excelência na elucidação de infrações 

penais e no desempenho da função de polícia judiciária, tendo como 

pilares a ética, os direitos e garantias fundamentais, o capital humano 

qualificado e motivado, ações de inteligência e recursos tecnológicos 

avançados 

PCDF

6219 – CAPITAL CULTURAL 001 – CULTURA PARA TODOS Fortalecer a promoção, difusão, intercâmbio e fruição de bens e serviços 

culturais por meio de projetos de circulação, distribuição e capacitação de 

agentes culturais nas 31 regiões administrativas e nacional e 

internacionalmente, visando aumentar a visibilidade e sustentabilidade da 

produção cultural e artística do Distrito Federal e ampliar o acesso dos 

cidadãos à cultura, memória e ao patrimônio cultural e histórico, bem 

como o acesso à formação e à pesquisa.

SECULT

6219 – CAPITAL CULTURAL 002 – PATRIMÔNIO E 

INFRAESTRUTURA CULTURA

Ampliar a oferta de espaços e equipamentos culturais nas regiões do DF, 

com estratégias de gestão modernas, participativas e integradas, bem 

como reestruturar e fortalecer a política pública de patrimônio, material e 

imaterial – em sua dimensão cultural, histórica, artística e arqueológica –, 

a fim de preservar e promover a dimensão de Brasília como Patrimônio 

Cultural da Humanidade, com mecanismos de salvaguarda de curto, 

médio e longo prazos, e também, a fim de transcender a área tombada, 

por meio da promoção e do reconhecimento das dimensões identidárias, 

territoriais e educacionais do patrimônio nas várias regiões do DF. 

SECULT

6219 – CAPITAL CULTURAL 003 – DESENVOLVIMENTO PARA AS 

ARTE

Ampliar e proteger os recursos para fomento e incentivo à produção, 

criação e circulação cultural e artística, inclusive de ações de pesquisa, 

inovação, experimentais, tradicionais e aquelas historicamente excluídas, 

por meio da formulação de políticas estruturantes, inovadoras, 

participativas e integradas, que contemplem as mais diversas linguagens 

em todas as regiões administrativas do DF. 

SECULT

6219 – CAPITAL CULTURAL 004 – DIVERCIDADES Realizar e apoiar programas, projetos, ações que valorizem e afirmem a 

diversidade cultural do DF e RIDE; desenvolver e apoiar eventos culturais 

de base comunitária, com foco especial nos territórios de vulnerabilidade; 

viabilizar capacitações; promover inclusão e acessibilidade cultural, 

equidade de gêneros e direitos culturais para a pessoa idosa, população 

em situação de rua e outros grupos historicamente excluídos das políticas 

públicas e/ou em situação de vulnerabilidade.

SECULT

6219 – CAPITAL CULTURAL 005 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

CULTURAL

 Instituir e fortalecer políticas estruturantes para a cultura do DF, seguindo 

os princípios de participação social, democratização e inclusão de grupos 

historicamente excluídos, visando o estímulo à sustentabilidade dos 

agentes culturais, ampliação do acesso da população aos bens e serviços 

culturais e a continuidade das ações do estado neste campo.

SECULT
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Programa Objetivo Específico Descrição do Objetivo Específico Reponsável

6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA 001 – AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA 

EDUCAÇÃO

Ampliar significativamente o atendimento educacional em todos os níveis 

e as modalidades de ensino, prioritariamente para a educação Infantil (0-5 

anos), de modo a promover um ambiente escolar com infraestrutura 

favorável ao ensino e às aprendizagens.

SEE

6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA 002 – QUALIDADE DO ENSINO Democratizar o acesso à rede pública de ensino e assegurar a 

permanência, com êxito, dos estudantes, por meio da melhoria do fluxo 

escolar, trabalhando as habilidades socioemocionais e, sobretudo, da 

garantia das aprendizagens, de modo a promover condições de igualdade 

de oportunidades com vistas à construção da cidadania. (EP) 

SEE

6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA 003 – GESTÃO NA EDUCAÇÃO Fortalecer o sistema público de ensino por meio da valorização, da 

formação continuada e da otimização do quadro de profissionais da 

educação; e assegurar a gestão participativa e democrática. 

SEE

6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA 004 – MELHOR INDICADOR Promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal por meio de ações que contemplem as dimensões de 

equidade, relevância, pertinência, eficácia e eficiência. 

SEE

6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA 005 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO  Implantar e implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede 

de Ensino com vistas à garantia do direito às aprendizagens dos 

estudantes do Distrito Federal.

SEE

6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA 006 – EDUCAÇÃO SUPERIOR Ofertar vagas no ensino superior, para a formação nos níveis de 

graduação, pós-graduação e extensão universitária. 

FUNAB

6228 – FAMÍLIAS FORTES 001 – ACESSO À RENDA Elevar a renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e 

extrema pobreza. 

SEDESTMIDH

6228 – FAMÍLIAS FORTES 002 – DIREITO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E SAUDÁVEL

Garantir o acesso à alimentação adequada e saudável por meio da 

consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.

SEDESTMIDH

6228 – FAMÍLIAS FORTES 003 – DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL Garantir proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade social 

por meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

conferindo eficiência e eficácia à rede de atendimento e proteção social 

dos usuários da política de assistência. 

FAZ

6228 – FAMÍLIAS FORTES 004 – PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS 

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JUVENTUDE

 Fortalecer o Sistema de Garantia de Diretos de Crianças, Adolescentes e 

Juventude, preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

SINASE e Estatuto da Juventude, promovendo seus direitos fundamentais. 

SECRIANÇA

6228 – FAMÍLIAS FORTES 005 – PREVENÇÃO DO USO DE 

DROGAS, ATENÇÃO INTEGRAL E 

REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS

Promover a conscientização da população, a prevenção do uso de álcool e 

outras drogas, a inserção social dos usuários, com foco na promoção da 

saúde, prevenção e tratamento, atenção psicossocial integral, redução de 

danos, reestabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, bem como a inserção no mundo do trabalho.

SEJUS 

6228 – FAMÍLIAS FORTES 006 – RESGATE DA CIDADANIA Resgatar a cidadania dos adolescentes e jovens em situação de conflito 

com a lei com dignidade, dando-lhes oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional, através da educação, arte, cultura, esporte, lazer 

entre outros, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

SECRIANÇA

6228 – FAMÍLIAS FORTES 007 – FORTALECIMENTO DE 

PARCERIA

Fortalecimento do sistema de garantias de direitos das crianças e 

adolescentes do DF por meio de parcerias, com o objetivo de ampliar, 

adequar e qualificar o funcionamento e o atendimento das instituições da 

sociedade civil e entidades governamentais. 

FDCA


