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Na terça-feira, 29/07/2020, a SUPLAN publicou o Relatório de Desempenho Físico-

Financeiro – SAG/2020 – 3º Bimestre, instrumento destinado ao acompanhamento das 

ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária 

Anual – LOA – 2020. 

Alimentado e gerado por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 

o aludido relatório é disponibilizado bimestralmente no site da SEEC – Secretaria de 

Estado de Economia do Distrito Federal, em atendimento à Lei Orgânica do DF (art. 153, 

inciso III). 

Trata-se de importante instrumento de planejamento que possibilita aos gestores 
demonstrarem aos órgãos de controle, às demais unidades do governo e à sociedade o 
andamento das ações de governo e os resultados da atuação da unidade durante o 
período, além de dar publicidade e transparência à execução físico-financeira do 
orçamento público. 

 

SAG WEB 

Disponibilizado para as Unidades Orçamentárias desde fevereiro de 2020, o SAG WEB – 

produto da migração do SAG, sistema oficial original do Governo do Distrito Federal, 

para o ambiente WEB – vem sendo acrescido de melhorias que se propõem a promover 

a redução do trabalho operacional e o aumento da eficiência no registro das ações e, 

ainda, a aportar ferramentas gerenciais que permitem à SUPLAN, Órgão Central de 

Planejamento, realizar análises quanto ao andamento da execução orçamentária. 

 

Informações gerenciais 

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

previstas encontra-se no estágio “Andamento normal” (58,1%), ou seja, foram iniciadas 

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

se as etapas no estágio “A ser iniciada” (22,6%), consistindo o conjunto das etapas cuja 

data prevista para início de execução ainda não foi alcançada. Até o fim do 3º bimestre, 

1,6% das etapas em andamento alcançaram o estágio “Concluída”. 

 



 

Fonte: SUPLAN (Julho/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 junho, dentre todas as etapas ativas, 17,6% 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” (82,4%), no gráfico abaixo. 

 

Fonte: SUPLAN (Julho/2020) 



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

segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências estão concentradas na causa  

“OCD – Outras causas de desvio” (37,5%), seguida da causa “APU – Alteração na 

programação da unidade executiva” (19,6%).  

 

Fonte: SUPLAN (Julho/2020) 

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

(46,9%) e “Orçamentária” (21,4%) concentram 68,3% das ocorrências de desvios, 

conforme gráfico abaixo. 

 

Fonte: SUPLAN (Julho/2020) 



Finalmente, é importante ressaltar 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 3º Bimestre de 2020 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 3º 
Bimestre de 2020, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2020, destacam-se: 

 

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

Revitalização e requalificação das Quadras 509 /510 da Avenida W3 Sul - Plano Piloto 

Destinada a revitalizar e requalificar as Quadras 509 e 510 da Avenida W3 Sul, 
situada no Plano Piloto, a etapa contempla a readequação do sistema viário com 
estacionamentos, acessibilidade e paisagismo, além de obras complementares de 
drenagem e sinalização. 

No 3º bimestre de 2020, os principais serviços realizados na obra foram a 
drenagem e a pavimentação de 3.801 m², alcançando o percentual de 55% de execução. 

Obras de complementação do sistema viário da ESPM - TAS 

Trata-se da execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada 
Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS), cuja intervenção envolve a 
execução dos serviços de construção de obras de arte especiais (fundações e 
estruturas), pavimentação, drenagem e sinalização. 

A obra, efetivamente iniciada no 3º bimestre de 2020, teve como principais 
serviços realizados no período a implantação do canteiro, a supressão vegetal e a 
realização de desvios, equivalentes a 1,66% do total a ser executado. 

Construção de túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e 

urbanização na superfície da Avenida e do Viaduto da Samdu 

Intervenção integrante do Corredor de Transporte Coletivo – Eixo Oeste – Linha 

Verde, a etapa, reservada a construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, inclui 

a reforma viária e a urbanização da superfície da aludida avenida e do Viaduto da Samdu. 

A obra, que evoluiu em ritmo normal, teve como principais serviços executados 
no período a conclusão da implantação dos desvios, a realização da supressão vegetal e 
a conclusão da instalação do canteiro, que somam 1% do total da obra. 



 

22201 – NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 

Reforma e ampliação o Museu de Arte de Brasília (MAB) 

No 3º bimestre de 2020, foi dada continuidade aos serviços de recuperação 
estrutural e instalações (elétrica, hidrossanitária, ar condicionado), bem à execução de 
revestimentos de piso, referentes à reforma e ampliação o Museu de Arte de Brasília 
(MAB), situado no SHTN, Trecho 01, Polo 3. 

 A obra se encontra com percentual executado de 40% e andamento normal. 

Execução de serviços em vias públicas do Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal e do SIA 

A etapa tem por objetivo executar serviços de recuperação e recomposição de 
fresagem, recapeamento asfáltico, tapa buraco, microrevestimento, reciclagem, 
drenagem e sinalização horizontal em vias públicas do Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal e 
do SIA. 

A obra se encontra em andamento normal. Conforme atesta a 28ª medição, 
foram realizados serviços continuados no período, equivalentes a 50% do total da obra. 

  

22202 – CAESB – Campanhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

Complementação da adutora de água bruta do sistema produtor de Corumbá 

Foi realizada a complementação da implantação da adutora de água bruta do 
sistema produtor de Corumbá, alcançando, portanto, 100% de execução da obra. 

Implantação e operacionalização de sistema de tratamento de água utilizando 
membranas de ultrafiltração 

A Companhia forneceu, instalou, realizou comissionamento e operação assistida 
de sistema de tratamento de água para abastecimento público utilizando membranas 
de ultrafiltração com capacidade de produção de 320 L/s no Setor EQ 1/2 ETA-Gama. 

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do SCES 

A obra relativa ao sistema de esgotamento sanitário do Setor de Clubes 
Esportivos Sul – SCES alcançou 100% de execução. 

 

22210 – CEBGÁS – Companhia Brasiliense de Gás 

Aquisição de Gás Natural Liquefeito – GNL 

Foram adquiridos, até junho de 2020, um total de 742.151,78 m3 de Gás Natural 
Liquefeito – GNL. 

 

 



23901 – SES – Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

Ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 

No 3º bimestre de 2020, foram realizadas ações destinadas ao enfrentamento 
da Pandemia da COVID-19, como a aquisição de testes rápidos para o diagnóstico da 
infecção pelo vírus, a aquisição de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), a 
contratação de leitos complementares para atendimento a pacientes acometidos pelo 
vírus, dentre outras. 

Ademais, até junho de 2020, foram adquiridos com recursos de Emendas 
Parlamentares cerca de 50.000 medicamentos para atendimento a pacientes 
acometidos pela COVID-19. 

Distribuição de medicamentos à população carente 

Foram adquiridos no período, em média, 3.000.000 de medicamentos a serem 
distribuídos à população carente. 

Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas da SESDF  

Até maio do corrente ano, a Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e outras 
Drogas da SESDF realizou 450 internações especializadas relacionadas ao uso abusivo de 
álcool e outras drogas.  

Trata-se de serviço que provê o pagamento de diárias de internação compulsória 
do paciente para tratamento de dependência química em estabelecimentos 
especializados em saúde mental, realizada sob mandado judicial. 

Reforma do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB 

Neste bimestre, foi concluída a obra de reforma do Hospital Materno Infantil de 
Brasília (HMIB), totalizando 2.800m² de pisos e revestimentos das circulações internas 
do hospital substituídos. 

 

24101 – SSP – Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal 

Construção de Centros de Detenção Provisória (CDP's/SSP) - São Sebastião 

Destaca-se, entre as realizações da unidade no 3º bimestre, a construção do 
Centro de Detenção Provisória (CDP's/SSP) de São Sebastião, cuja obra, em andamento 
normal, vem apresentando evolução ao longo de 2020, conforme atestam as medições 
realizadas (8ª a 12ª), em continuidade aos serviços executados em 2019. 

 

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

Construção de ciclovia e calçada na Rodovia Distrital DF – 459, entre o acesso a 
Ceilândia e o acesso a Samambaia 



Compreende a execução de obras de construção de 2,6 Km de ciclovia e de 
calçada na Rodovia Distrital DF – 459, no trecho compreendido entre o acesso a 
Ceilândia (via de ligação Centro Norte) ao acesso a Samambaia (2ª Avenida Norte). 

A obra, 100% concluída, envolveu a execução dos seguintes serviços: instalação 
de canteiro de obras (3 unidades de containers); desmatamento, destocamento, 
limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m 
(16.845,5 m3); escavação, carga e transporte de solos moles – DMT de 50 a 200 m – 
caminho de serviço pavimentado – com caminhão basculante de 14 m3 (53,1 m3); 
escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria – DMT de 50 m (1,41 m3); 
compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (4,43208 m3); compactação 
de aterros a 100% do Proctor normal (2,59836m3); conclusão dos trabalhos de 
terraplenagem, concretagem da calçada compartilhada, pavimentação da ciclovia, 
instalação da sinalização horizontal e vertical e plantio de grama. 

 

28209 – CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 

Construção unidades habitacionais no Distrito Federal – “Módulos Embriões” 

A etapa, destinada a executar a construção de 15 de módulos estruturais de 
interesse social - denominados “Módulos Embriões” – em Samambaia, encontra-se em 
andamento normal. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

A íntegra do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 3º bimestre de 2020 (SAG 

2020) – encontra-se disponível nos sites www.economia.df.gov.br e www.seplag.df.gov.br. 

http://www.economia.df.gov.br/
http://www.seplag.df.gov.br/

