
SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2020 

– 5º Bimestre e inicia os trabalhos de encerramento do Exercício 

 

A SUPLAN publicou na segunda-feira, 30 de novembro de 2020, o Relatório de 

Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2020 – 5º Bimestre. 

Tal Relatório, que antecede o documento consolidado que encerrará o Exercício de 

2020, contém informações sobre as ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 

2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual – LOA/2020 efetivamente executadas de janeiro 

a outubro do exercício corrente. 

 

 

SAG 2020 – 5º Bimestre - Informações gerenciais 

Segundo dados obtidos em planilhas geradas pelo SAG WEB, a maior parte das etapas 

previstas encontra-se no estágio “Andamento normal” (59,8%), ou seja, foram iniciadas 

tempestivamente e seguem o fluxo normal de execução. Em segundo lugar, encontram-

se as etapas no estágio “Não iniciada” (24,3%), consistindo em o conjunto das etapas 

cuja data prevista venceu sem que a execução tenha sido iniciada. Até o fim do 5º 

bimestre, 3,6% das etapas em andamento alcançaram o estágio “Concluída”. 

 
Fonte: SUPLAN (Outubro/2020) 

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração 

do fluxo dos estágios de execução “(1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3) Concluída” – enseja 

o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua 

causa, natureza e origem. 



Ao término do mês de outubro, dentre todas as etapas ativas, 25,8% possuíam 

cadastramento de desvios. Tratam-se de etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, 

“Não iniciada” e “Anulada”, reunidas e apresentadas sob o rótulo “Etapas em desvio”, 

juntamente com as “Etapas regulares” (74,2%), no gráfico abaixo. 

 

Fonte: SUPLAN (Outubro/2020) 

Conforme evidenciado no gráfico a seguir, que apresenta os percentuais de desvios 

segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências permanecem concentradas na 

causa  “OCD – Outras causas de desvio” (41,2%), seguida da causa “APU – Alteração na 

programação da unidade executiva” (12,2%).  

 

Fonte: SUPLAN (Outubro/2020) 



Em relação à natureza dos desvios, observa-se que as categorias “Administrativa” 

(49,0%) e “Orçamentária” (21,9%) concentram 70,9% das ocorrências de desvios, 

conforme gráfico abaixo. 

 

Fonte: SUPLAN (Outubro/2020) 

Finalmente, é importante reiterar que, para além das breves informações apresentadas 

acima, o conhecimento de resultados acumulados disponibilizados bimestralmente – a 

exemplo do grande volume de desvios de natureza administrativa e orçamentária 

citados, os quais são notadamente ocorrências adversas recorrentes e/ou impactantes 

no processo execução do planejamento – viabiliza, após análise técnica sistemática 

realizada à luz do cenário político, econômico e social, a formulação e adoção de 

medidas capazes de mitigar causas e efeitos indesejáveis, bem como a realização de 

eventuais ajustes de rota. 

 

 

Realizações em destaque no 5º Bimestre de 2020 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 5º 

Bimestre de 2020, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2020, destacam-se: 

 

16.101 – SECEC – Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa 

Considerado os efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejaram a adoção do 
isolamento social pela população do Distrito Federal que, deste modo, esteve 



impossibilitada de participar de eventos presencialmente, o papel da SECEC na difusão 
da cultura local foi exercido por meio de lives, conforme descrito a seguir. 

 
Mosaico Cultural 
Tratam-se de ações culturais de grande impacto e de caráter artístico e formativo em 
ambiente virtual, com atividades promovidas por grupos e coletivos de arte e cultura 
das áreas de música, teatro, literatura e patrimônio cultural.  

Visa contribuir de maneira determinante e estratégica no apoio à cadeia produtiva da 
arte e cultura do DF, promovendo sua difusão e seu fortalecimento, com conteúdos 
formativos para a população. Oferece visão ampla sobre núcleos criativos e a 
capilaridade destes em seus territórios, contribuindo para aumentar a visibilidade da 
produção em artística e cultural.  

O projeto conta com apresentações artísticas, oficinas, debates e outras atividades 
ligadas a coletivos urbanos e à produção de conteúdos em tempos de pandemia. 
Realizado de 26/09 a 25/10. 

Mega Pacote de Combate ao COVID 19 – Reestruturação Psico-Econômica 
O projeto contempla as necessidades do empreendedor no que tange à manutenção e 
sobrevivência dos negócios que desenvolvem em tempo de pandemia, por meio da 
educação corporativa, atendimento psicossocial e mentoria empresarial individual, 
trabalhando pilares/competências empreendedoras, fortalecendo e estimulando a 
economia através da educação, tecnologia e inovação.  

Representa um olhar crítico sobre as circunstâncias, com abordagem técnica quanto 
ao empreendedorismo cultural do Distrito Federal, provendo auxílio à manutenção das 
atividades empresariais, visando, sobretudo, seu reestabelecimento após o surto. 

O projeto presta orientações aos empreendedores culturais via consultorias online 
realizadas por especialistas, versando sobre temas como gestão, planejamento, a 
tríade missão, visão e valores, finanças, planilhas, recursos humanos e fluxo de caixa. 

Ademais, proporcionou uma maratona de consultorias para diversos segmentos com 
orientações sobre normas técnicas, de segurança e de atendimento, a fim de preservar 
a saúde de todos os envolvidos. Realização a partir de 19/10/2020.  

Revista Traços 
Tem por meta produzir e distribuir 3 edições da revista envolvendo na comercialização 
pessoas em situação de extrema vulnerabilidade financeira, para as quais o projeto 
gera renda, capacitação, autoestima e cidadania.  

Envolve o exercício de inovação em processos; valorização da identidade local; estudo 
e aplicação de novos modelos de negócios; geração de conteúdo de qualidade; 
formação de público para artistas e agentes culturais locais, apoio à circulação e 
distribuição de bens e serviços criativos; valorização do patrimônio cultural imaterial 
do Distrito Federal.  

O projeto, ao longo dos anos, tornou-se veículo referência no campo do jornalismo 
cultural, na formação de público para artistas e manifestações artísticas e culturais 
locais e, especialmente, aos envolvidos na comercialização, popularmente conhecidos 



como “Porta-Vozes da Cultura”, que passam por um processo de formação continuada 
na medida em que são incorporados em programas sociais e culturais, graças à parceria 
entre redes, organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais.  

De 2015 a 2020 foram produzidas 40 edições da revista e, nesse período, 294 Porta-Vozes 
da Cultura passaram pelo projeto, que lhes proveu atendimento psicossocial; dentre estes, 

170 ingressaram no mercado de trabalho, formal ou informal, o que significa uma 
pessoa por semana passando a ter acesso à renda. Realização a partir de 10/09/2020 

 

17102 - SES - Secretaria de Estado da Saúde 

Inauguração do Centro de Radioterapia do DF  
No dia 30/09 foi inaugurado o novo Centro de Radioterapia da rede pública de saúde do 
Distrito Federal, instalado próximo ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O espaço 
conta com um aparelho de alta tecnologia utilizado em radioterapia, chamado 
acelerador linear. Tal aparelho gera radiação direcionada para a área que se deseja 
tratar, promovendo a destruição restrita ao tecido doente.  

Assim, os pacientes oncológicos terão a oportunidade de diminuir a quantidade de 
sessões de radioterapia e aumentar sua qualidade de vida e de seus familiares. 

A capacidade de atendimento do centro é de, inicialmente, 25 pacientes por dia, 
diminuindo o tempo de espera para o início do tratamento. Atualmente, a fila de espera 
para o tratamento por radiação, no Distrito Federal, possui 134 pacientes. 

O Centro de Radioterapia será o primeiro serviço SUS do DF a oferecer radiocirurgias, 
técnica que permite tratar lesões cerebrais com doses até dez vezes maiores que na 
radioterapia convencional.  

(Adaptação do texto original de Jurana Lopes) 

  

Inauguração da UBS 11 em Samambaia  
Em 14/09/2020 foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde 11 (UBS 11) em Samambaia. 
A unidade irá atender as áreas do Morro do Macaco, Morro do Sabão e área rural de 
Samambaia, correspondentes às Quadras 627, 629, 631, 633, 827, 829, 831, 833, 1.029, 
1.031 e 1.033, aumentando, desse modo, a cobertura das equipes de Estratégia Saúde 
da Família (ESF). 

A UBS 11 conta com quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família e uma equipe 
de saúde bucal. A estimativa é que a unidade atenda cerca de 14 mil usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Oferecerá atendimento médico, de enfermagem, de odontologia e possui um Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família (Nasf), cuja equipe é composta por profissionais 
multidisciplinares como psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas 
e farmacêuticos, atuando em parceria com as equipes de Estratégia de Saúde da 
Família. 



A nova unidade dará cobertura à população de maior vulnerabilidade social da cidade. 
Além disso, sua estrutura ofertará consultórios para todos os médicos e enfermeiros, 
otimizando e ampliando o atendimento para a população. 

 (Adaptação do texto original de Jurana Lopes) 

  

           

Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF 

  

Saúde Bucal já realizou mais de 200 mil atendimentos em 2020 
As equipes de saúde bucal da Secretaria de Saúde fizeram mais de 200 mil 
atendimentos* à população do Distrito Federal até outubro de 2020. Os profissionais 
enfrentaram o desafio de modificar práticas tradicionais para prestar uma assistência 
mais segura aos usuários durante a pandemia da Covid-19, sendo priorizadas as 
urgências e emergências e seguindo todas as recomendações sanitárias vigentes. 

 

 
Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF 

  

Mesmo diante das dificuldades e de todos os riscos associados à pandemia, o serviço 
de odontologia não interrompeu suas atividades. O foco vem sendo acolher pacientes 
com necessidade urgente dos serviços odontológicos. Além disso, foram distribuídos 
kits de higiene para a população mais vulnerável e foram criados banners para 
orientar os pacientes sobre a importância da higiene bucal e as medidas de prevenção 
da COVID-19. 

(Adaptação do texto original de Leandro Cipriano) 



21106 - JBB – Jardim Botânico de Brasília 

Aquisição de esculturas e fontes de água  
Aquisição de esculturas e fontes de água para a área de visitação pública do Jardim 
Botânico de Brasília, tendo em vista a necessidade de dar vida aos jardins 
contemplativos, bem como aos espaços de visitação pública.  

De acordo com o Plano de Manejo da Estação e o Plano Diretor do JBB, a consolidação 
da área de visitação pública, com a implantação de infraestrutura e paisagismo são 
metas e ações prioritárias para o fortalecimento institucional do JBB. 

    

  

 

21208 - Instituto Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – 
IBRAM 

Brigada Florestal do Instituto Brasília Ambiental  
Os brigadistas florestais do Instituto Brasília Ambiental se voltaram para a recuperação 
de áreas das Unidades de Conservação do Brasília Ambiental, devido ao início das chuvas e 
a finalização do período crítico de incêndios florestais 

 

22101 – SODF - Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito 
Federal 

Construção de túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e 
urbanização na superfície da avenida e do viaduto da Samdu  
Tal intervenção, cuja obra se encontra em andamento normal, é integrante do 

Corredor de Transporte Coletivo – Eixo Oeste – Linha Verde.  

No 5º bimestre, foram executados 8,91% dos serviços, incluindo: 

 Execução de paredes de diafragma do emboque norte EN-01 a EN-79 e EN-88, 

emboque sul ES-01 a ES-44 e paredes de diafragma do emboque sul S-01 a S-044, S-59 

a S-63, S-65 e S-66 (escavação, armadura e concretagem), totalizando 16,54% dos 

serviços executados no período; 



 Elaboração de projeto executivo com avanço de 5% no período, perfazendo 

total de 55%. 

 

      

 

 
Revitalização e requalificação das Quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul 
(Plano Piloto)  
A intervenção contempla a readequação do sistema viário com estacionamentos, 

acessibilidade e paisagismo, além das obras complementares de drenagem e 

sinalização.  

A obra está concluída, contando com 100% dos serviços de previstos para o 5º bimestre 

executados, os quais envolvem a pavimentação de 654,00 m² no período, totalizando 

15.292,00 m², além dos serviços de paisagismo e de sinalização viária. 

 

    

 
 

Construção da Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã  
Em agosto de 2019, as obras foram retomadas com a celebração de novo contrato. 

Demanda antiga da população, o complexo conta com mini vila olímpica, pistas de 
caminhada, campo de futebol society em grama sintética, prédio da administração, 
vestiários, sanitários com acesso para pessoas com deficiência, quadra poliesportiva 
com arquibancada coberta, além de área de convivência para a 3º idade, totalizando 
8.687,00 m2. 



A obra foi concluída, contando com 100% dos serviços executados, sendo 4% dos quais 
foram executados no 5º bimestre, em que foi concluída a pista de caminhada, o campo 
de futebol society, a quadra poliesportiva coberta, os vestiários e a área de convivência 
da 3º idade. 

 

   

 
 

 
22201 – NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
 
Recuperação e revitalização dos viadutos 1 e 3 das vias ERWS e ERLS sobre a Galeria 
dos Estados. 
Recuperados e revitalizados os viadutos das vias ERWS e ERLS, km 70, situados sobre a 
Galeria dos Estados, denominados viadutos 1 e 3, de acordo com a planta de viadutos 
da área central de Brasília. 

A obra foi concluída com 100% de execução, incluindo estrutura, impermeabilização, 
instalações e acessibilidade.  

 

         

 
 
 
 



Recuperação da estrutura dos Viadutos dos Eixos Rodoviários W e L 
A obra de recuperação da estrutura dos Viadutos dos Eixos Rodoviários W e L, sobre as 
vias entre as Quadras Comerciais Locais das Quadras 100 e 200, no Plano Piloto – Asa 
Norte (Eixinho Norte) encontra-se em andamento normal, contemplando 88% de 
execução. 

 

 

Reforma e Ampliação do Museu de Arte de Brasília (MAB), situado no SHTN, Trecho 
01, Polo 03 
A obra de reforma e ampliação do Museu de Arte de Brasília (MAB), situado no SHTN, 
Trecho 01, Polo 03, encontra-se em andamento normal e com 74% de execução. 

Foram executados os seguintes serviços: recuperação estrutural, instalações (elétrica, 
hidrossanitária e de ar condicionado) e revestimento de pisos. 

 

 



Construção da Feira Permanente do Riacho Fundo II 
A obra de construção da Feira Permanente do Riacho Fundo II, com 700m2, foi concluída 
exceto pelas seguintes pendências: instalação de portas de boxes, individualização dos 
hidrômetros e comunicação visual. 

    

 
Recuperação da Avenida dos Pioneiros 
A obra de recuperação da Avenida dos Pioneiros, localizada no Trecho entre a Avenida 
Contorno e Via SC-5 no Setor Leste, Quadra 32 do Gama, está em andamento normal, 
contemplando 46% de execução. Encontra-se em fase de concretagem de duas bacias 
de ônibus. 

     

 

23.203 – FEPECS – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde 

Criação do canal da EAPSUS no YouTube 
Com o objetivo de oferecer à Escola a oportunidade de promover a capacitação dos 
servidores da saúde, proporcionando uma melhoria significativa da assistência 
oferecida à população, foi criado o canal da EAPSUS no YouTube. 

Até o mês de novembro de 2020 foram realizadas 60 (sessenta) ações educativas por 
meio do canal, promovendo a capacitação de mais de 3.000 (três mil) servidores.  

Dentre as ações educativas promovidas pela EAPSUS no canal, destacam-se os temas: 



(i) Vacinas, tipos, indicações e importância para a saúde 

 

 

(ii) Os desafios da equidade em saúde nos momentos de racismo estrutural 

 

 

(iii) A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional na SES-DF 

 



25.902 – FUNGER – Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito 
Federal 

Programa PROSPERA 
O FUNGER/DF é um fundo público vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de 
Trabalho (SETRAB) que tem como característica ofertar empréstimos em condições 
especiais, com juros e prazos razoáveis que se enquadrem na realidade dos pequenos 
empreendedores, com impacto direto e indireto na geração de oportunidades de 
trabalho, ocupação e renda dos pequenos negócios do DF.  

Uma das iniciativas do FUNGER é o Programa PROSPERA, direcionado a pessoas físicas 
ou jurídicas, das áreas urbanas e rurais, que possuem atividades produtivas de 
pequeno porte. Seu objetivo é impulsionar a economia ao criar oportunidades de 
geração de renda.  

Com o advento da pandemia, o Governo do Distrito Federal decidiu aprimorar as 
condições do programa: suspendeu todos os pagamentos das parcelas dos 
empréstimos em vigor durante a vigência do Decreto 40.853/2020 e por mais dois 
meses após o período do Decreto. 

Adicionalmente, foi firmado também o corte em 50% dos juros, que já era o menor do 
mercado (aproximadamente de 0,7% ao mês), fazendo com que passassem a ser, em 
média de 3% ao ano, sem cobrança de IOF ou de qualquer outra taxa (Resolução 62). 

 

26205 – DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

Execução das obras de implantação de pavimento e Ciclovia da Rodovia Distrital DF-

285 

Trata-se do trecho compreendido entre o entroncamento km 6,0 até o entroncamento 

com a DF-100, com extensão aproximada em pista simples de 10.533,00 m, incluindo a 

realização de acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos, e 

abrangendo os serviços de drenagem, terraplanagem, sinalização vertical e horizontal, 

obras complementares e condicionantes ambientais.  

A obra encontra-se em andamento normal, com 90,47% de execução.  

No 5º bimestre de 2020, foram executados os seguintes serviços: terraplanagem, 

pavimentação, drenagem e obras complementares. 



     

 

 

Execução das Obras do Pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) 

Trata-se do trecho compreendido desde o entroncamento da DF-430 até o 

entroncamento com o Núcleo Rural Morada dos Pássaros, cuja extensão aproximada 

em pista simples é de 8.250,00m, incluindo os serviços de drenagem, sinalização vertical 

e horizontal e condicionantes ambientais. 

A obra em andamento normal com 85% executada com os seguintes serviços no 

período: Serviços de sinalização vertical, passagem de fauna e pavimentação. 

    

 

 



Implantação de Barreira New Jersey Dupla Vazada, Rejuvenescimento do Pavimento, Ciclovia 

e Passagens de Fauna na rodovia Distrital DF-001 nos trechos do SRDF 001 e DF 0430 e SRDF 

001 e DF 0450 

Compreendido entre o entroncamento da BR-070/DF-095 com a DF-001 até a BR- 080/251, as 

obras no trecho possuem extensão aproximada de 8,3 km, sendo a extensão de New Jersey 

dupla vazada de 7,8 Km, a área de rejuvenescimento do pavimento de, aproximadamente 

120.969,58 m², a ciclovia compartilhada de aproximadamente 4,2 km e 3 passagens de fauna 

abrangendo, também, os serviços de obras complementares, sinalização horizontal, vertical e 

ambiental. 

A obra está em andamento normal, com 14% de execução. 

      

 

40201 - FAPDF – Fundação de Apoio à Pesquisa 

Pesquisa, Inovação e Extensão destinadas ao combate COVID-19 
O Convênio nº 04/2020 tem por objeto a conjunção de esforços entre os partícipes, 
por mútua cooperação técnico científica, visando apoiar a execução e o 
desenvolvimento de projetos e ações de Pesquisa, Inovação e Extensão destinadas ao 
combate COVID-19,  no sentido de envolver acadêmica, governo e setor produtivo, 
completando a tríplice hélice para produção de inovação: I – Universidade de Brasília 
— UnB, II – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e III – Setor produtivo, 
representado por startups, micro e pequenas empresas locais.  
 

Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação 
Parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, efetivada por meio do Protocolo de 
Cooperação Científica, Tecnológica e de Inovação -Legal Chamada Pública CNPq/MCTI 
n°31/2018, visa contribuir para a formação de mulheres para as carreiras das ciências 
exatas, engenharias e computação no Brasil, bem como para a pesquisa científica e 
tecnológica, despertando o interesse vocacional dos estudantes do sexo feminino no 
ensino fundamental a partir do 6º ano e do Ensino Médio e do Ensino Superior. 



SAG 2020 – 6º Bimestre: o encerramento do exercício em foco 

 
 
A SUPLAN e o enfrentamento das restrições impostas pela pandemia 
 

Devido às restrições impostas pela pandemia, a realização das reuniões técnicas 
presenciais destinadas à prestação de orientações, anteriormente promovidas pela 
SUPLAN na Escola de Governo (EGov) ao final do mês de novembro de cada exercício, 
tornou-se inviável. 
 
Por essa razão, as estratégias de provimento de apoio técnico às Unidades 
Orçamentárias (UO’s) foram reconfiguradas, de modo a garantir a plena 
operacionalidade das atividades desenvolvidas pela SUPLAN. 
 
A apresentação presencial foi substituída por vídeo. Deste modo, os conteúdos passam 
a ser disponibilizados em três formatos – manual de instruções (texto), apresentação 
(slides) e vídeo. 
  
Além disso, tais conteúdos, originalmente consolidados e disponibilizados aos 

participantes da reunião técnica em um único documento por formato, foram 

subdivididos em três módulos:  SAG, RAT (RGE) e Indicadores de Desempenho. 

Assim, os conteúdos relativos estritamente ao tema “SAG 2020 – Sistema de 
Acompanhamento Governamental - 6º Bimestre – Encerramento do Exercício” foram 
disponibilizados no site da Secretaria de Estado de Economia 
(www.economia.df.gov.br), podendo ser acessados por meio do link apresentado 
abaixo: 
 

http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/ 
 
 
 
A relevância do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro no 6º Bimestre 
 

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 6º Bimestre distingue-se daqueles 
relativos aos bimestres precedentes em face às circunstâncias apresentadas a seguir: 
 

(i) As informações sobre o acompanhamento das realizações físico-financeiras 
– 6º bimestre, que se referem à integralidade das ações governamentais 
executadas ao longo do exercício, serão disponibilizadas no site da SEEC para 
consulta, podendo subsidiar estudos e análises comparativas, além de se 
consubstanciarem em importante instrumento de prestação de contas aos 
órgãos de controle e à sociedade quanto aos recursos aplicados na execução 
de políticas públicas; 
 

(ii) A prestação de informações relacionadas ao desempenho físico-financeiro 
da Unidade Orçamentária (UO) no bimestre de encerramento do exercício 
envolve particularidades a serem obrigatoriamente observadas;  



 
(iii) Trata-se da última oportunidade para a Unidade Orçamentária realizar 

ajustes, registrar eventuais informações pendentes e/ou esclarecer dúvidas 
técnicas junto à equipe da SUPLAN quanto ao SAG, providências que 
permitirão que o relatório consolidado de 2020 da UO reflita os esforços 
envidados, ao longo do exercício, pelos Agentes de Planejamento e pelas 
áreas técnicas provedoras de informações;  
 

(iv) Um Relatório de Desempenho Físico-Financeiro de encerramento de 
exercício tecnicamente adequado é ferramenta valorosa para o 
cadastramento de etapas do exercício subsequente. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

A íntegra do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 5º bimestre de 2020 (SAG 

2020) – será disponibilizado no link http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-

governamental-sag/. 


