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SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2021 

– 3º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF na quarta-feira, 28 de julho de 2021, a Portaria nº 197, que 

trata do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2021 – 3º Bimestre, 

disponibilizado no site www.economia.df.gov.br  (link 

https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG_3oBim-

compactado.pdf). 

Tal Relatório, documento consolidado até o 3º bimestre, contém informações sobre as 

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

Anual – LOA/2021 - efetivamente executadas nos meses de janeiro a junho. 

 

 

SAG 2021 – 3º Bimestre - Informações gerenciais 

Esclarecimentos iniciais 

Conforme estabelecido nas instruções para cadastramento e acompanhamento de 

etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, documento disponível 

no site www.economia.df.gov.br, link http://www.economia.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-

Etapas-SAG-Site.pdf, programas de trabalho a serem executados com recursos oriundos 

de emendas parlamentares deverão permanecer pendentes de cadastramento de etapa 

enquanto não forem objeto de empenho. 

 

Informações gerenciais 

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

previstas encerrou o 3º bimestre no estágio “Andamento Normal” (62,46%).  

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (23,64%), 

consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi 

alcançada até o encerramento do bimestre em análise. 

              

http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-SAG-Site.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-SAG-Site.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021-Instrucoes-para-Cadastramento-e-Acomp.-de-Etapas-SAG-Site.pdf
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                 Fonte: SUPLAN (Junho/2021) 

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. 

Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não 

iniciada” e “Anulada”, as quais se encontram reunidas e apresentadas sob o rótulo 

“Etapas em desvio”, juntamente com as “Etapas regulares”, no gráfico abaixo. 

 
   Fonte: SUPLAN (Junho/2021) 
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Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de desvios 

segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências se concentram na causa “OCD – 

Outras causas de desvio” (54,4%), seguida pelas causas “APU – Alteração na 

programação da unidade executiva” (9,1%) e “N/E – Não especificada” (7,4%). 

 
               Fonte: SUPLAN (Junho/2021) 

Em relação à natureza dos desvios, observa-se que as categorias “(1) Administrativa” 

(66,34%) e “(2) Técnica” (12,94%) concentram 79,28% das ocorrências, conforme gráfico 

abaixo.     

 
                 Fonte: SUPLAN (Junho/2021) 
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O conhecimento de resultados acumulados ao longo do bimestre e consolidados no 

relatório publicado – a exemplo da reincidência do volume significativo de desvios de 

natureza administrativa, notadamente impactantes no processo execução do 

planejamento – viabiliza, após análise técnica sistemática realizada à luz do padrão 

temporal e do cenário político, econômico e social, a formulação e adoção de medidas 

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

ajustes de rota. 

 

 

Realizações em destaque no 3º Bimestre de 2021 

 

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

3º Bimestre de 2021, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2021, destacam-se: 

 

16.101 – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal  – 
SECEC 

Curso Ativas & Criativas 

Curso de capacitação para o trabalho e/ou empreendedorismo para mulheres, com 

regras de elegância e etiqueta úteis no dia a dia, bem como a vestimenta adequada para 

o local de trabalho.  

Trata-se de fomento à economia criativa, com o desenvolvimento de novos paradigmas 

no mundo do trabalho, promovendo capacitação/aperfeiçoamento e certificação da 

mulher, bem como a formação de quadros profissionais para servir aos diversos setores 

da sociedade objetivando: capacitação, geração de renda e inclusão no mercado de 

trabalho, dando a oportunidade a mulheres com grau mínimo de escolaridade de serem 

preparadas para o mercado de trabalho formal.  

As futuras profissionais formadas por estes cursos deverão atuar de forma 

independente, em empresa ou individualmente (MEI). A proposta didático-

metodológica é centrada na participação de quem aprende, na valorização de suas 

experiências e expectativas para o mundo do trabalho, com foco no indivíduo, 

observando as áreas da aprendizagem existentes e individualizando o processo ao 

máximo, para que todas as interessadas possam participar. 

Revista Traços  

É um projeto que beneficia diretamente as pessoas em situação de vulnerabilidade 

social e financeira. O objetivo é produzir e distribuir 3 edições da revista Traços até 
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julho de 2021, envolvendo nesse trabalho pessoas em situação de extrema 

vulnerabilidade financeira na comercialização.  

Esse objetivo envolve o exercício de inovação em processos, a valorização da 

identidade local, o estudo e aplicação de novos modelos de negócios, a geração de 

conteúdo de qualidade, a formação de público para artistas e agentes culturais locais, 

o apoio à circulação e distribuição de bens e serviços criativos e a valorização do 

patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal.  

Os objetivos específicos e resultados a serem alcançados com o projeto são:  

1. Produzir 3 edições, com conteúdo que dialogue com a diversidade cultural como 

maior valor agregado;  

2. Contribuir com a visibilidade dos artistas e da cena cultural do Distrito Federal, por 

meio da impressão de 3 mil exemplares por edição;  

3. Favorecer o diálogo entre pessoas em situação de vulnerabilidades e os agentes 

compradores da revista, criando espaços de interação, por meio de articulação 

institucional e trabalho em rede;  

4. Criar uma plataforma online, visando atingir maior público, engajamento e vendas, 

a partir da combinação estratégica de produção e disseminação de conteúdo on-line e 

off-line.  

5.  Elaboração de vídeos de 15 segundos, tendo os porta-vozes da cultura como 

personagens dos vídeos em tempos de pandemia, visando engajamento do público 

com a plataforma. 

 

 

20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

Conclusão da implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria 

 

  
      Pista de cooper em concreto polido e o PEC-Ponto de Encontro Comunitário 
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Quadra de areia, calçada circundantes em concreto, pergolado de eucalipto, bancos de concreto e 

lixeira padrão GDF 

 

   
Quadra poliesportiva e parque Infantil 

 

Obra de construção das Escola Classe da Quadra 203 do Itapoã – Em andamento 

 

   
Fotos 1 e 2  
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Fotos 3 e 4  

 
Foto 5 

 

21.206 – Agência Reguladora de Água e Saneamento do Distrito Federal - 
ADASA 

Operação da rede de qualidade da água 

Contratação da empresa CONÁGUA no período de 06/10/2020 a 05/10/2021 

Monitoramento sistemático da qualidade da água bruta dos rios e reservatórios do 

Distrito Federal; 

Acompanhamento do atendimento ao enquadramento dos corpos hídricos estabelecido 

pela Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal (CRH-DF) nº 

2/2014; 

Apuração dos indicadores de qualidade da água: Índice de Qualidade da Água - IQA, 

Índice de Estado Trófico - IET e Índice de Conformidade ao Enquadramento - ICE para os 

corpos hídricos do DF; 

No 3º bimestre de 2021 foram realizadas vistorias nos pontos de coleta e gerados 99 

(noventa e nove) laudos de qualidade da água no mês de maio/2021 e 127 (cento e vinte 

e sete) laudos no mês de junho/2021, incluindo-se pontos de coleta de água bruta dos 

rios e reservatórios e pontos de coleta de águas pluviais; 
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Público-alvo: Toda sociedade do Distrito Federal, uma vez que os resultados de 

Monitoramento da qualidade da água realizado pela Adasa são divulgados por meio 

do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Distrito Federal – SIRH. 

 

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

Construção de túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e 
urbanização na superfície da avenida e do viaduto da Samdu - Evolução 

Trata-se de intervenção integrante do Corredor de Transporte Coletivo – Eixo Oeste – 
Linha Verde. O túnel terá 1.010 metros de extensão da passagem subterrânea e 
contará com duas vias paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. 
Os recursos são provenientes de contrato de financiamento firmado pelo GDF com a 
Caixa Econômica Federal.  

A obra encontra-se em andamento normal; foram executados 3,72% dos serviços no 
3º bimestre, perfazendo o acumulado de 31,38% até 30 de junho de 2021. 

Os principais serviços executados no bimestre foram: 

 9.942m² de paredes diafragma (compostas por lamelas) foram executadas no 
período, compreendendo escavações, armaduras e concretagens, totalizando 45.722 
m² de paredes construídas; 

 674,71m² de revestimento em concreto projetado armado que, somados às 
quantidades já executadas, totalizam 5.034 m².  

 2.612,50m de grampeamento do solo que, somados às quantidades já 
executadas, totalizam 15.636,50m. 

 

    

Visão Geral 1    Visão Geral 2 

http://gis.adasa.df.gov.br/portal/home/
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Escavação para execução de Parede Diafragma (Trabalho Noturno) 

 

 

Concretagem de Parede Diafragma 

 

Execução de obras de drenagem, pavimentação de via, calçadas e ciclovias, para o 
trecho denominado "Rota de Segurança", no Setor de Inflamáveis - SIA - RA XXIX - 
DF: 

Obra em andamento normal, com 15,80% dos serviços executados no bimestre, 
perfazendo o total acumulado de 78,00% até 30 de junho de 2021. 

Principais serviços executados no 3º bimestre:  

• Execução de drenagem pluvial: 72m; 

• Execução de pavimentação asfáltica: 16.781m²; 

• Execução de ciclovia e calçada em concreto:  7.150m². 
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              Execução de imprimação sobre base de BGS   Execução de pavimentação asfáltica 

 

 

Execução de calçada/ciclovia em concreto 

 

Revitalização da W3 Sul Quadras 507 e 508 - DF, contemplando a Readequação do 
Sistema Viário com Estacionamentos, Acessibilidade e Paisagismo, Obras 
Complementares de Drenagem e Sinalização – DF" 

Obra em andamento normal, com 40,00% dos serviços executados no bimestre, 
perfazendo o total acumulado de 60,00% até 30 de junho de 2021. 

Principais serviços executados no bimestre: 

 Assentamento de meios-fios/cordão de concreto: 2.067m 

 Execução de calçada de concreto: 2.582m² 

 Execução de piso em placas de 40 x 40: 2.228m² 

 

                 Assentamento de placa 40 x 40 cm           Assentamento de blocos intertravados 
                                                                                                                     e meios-fios de concreto 
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Preparo do solo para concretagem de calçada 

 
 

23.901 – Secretaria de Estado da Saúde – SES (Fundo de Saúde do Distrito 
Federal – FSDF) 

  

No âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foram selecionadas 
como destaques as realizações apresentadas a seguir. 

 

Inauguração do Hospital Modular Acoplado de Samambaia 

No dia 28/05/2021, foi inaugurado o Hospital Modular Acoplado de Samambaia, 
localizado na área externa do Hospital Regional de Samambaia (HRSam).  

A estrutura do Hospital dispõe de 102 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, 
sendo quatro de isolamento e o restante de enfermaria, os quais, após a pandemia, 
atenderão a outras demandas do HRSam.  

A estrutura pré-moldada do Hospital Modular Acoplado foi construída em tempo 
recorde no Estado de Santa Catarina; sua montagem foi executada em 35 dias. A obra 
foi realizada sob responsabilidade do Instituto BRB. 

São mil metros quadrados erguidos em área adjacente ao Hospital Regional de 
Samambaia, na qual havia antes um estacionamento.  Um corredor interliga os dois 
prédios. 

Texto Original: Agência Saúde-DF 

  

   

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF 
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Inauguração da primeira unidade básica de saúde do Jardins Mangueiral 

Inaugurada no dia 14/05/2021, a UBS 1 do Jardins Mangueiral conta com três equipes 
de Estratégia Saúde da Família e três equipes de saúde bucal e irá atender a toda a 
população do setor, estimada em 24 mil pessoas. O prédio possui 737 metros quadrados 
e possui 25 salas, destinadas a comportar consultórios, farmácia e espaços para a 
realização de coleta, medicação, triagem e vacinação. O valor total investido foi de R$ 
2.976.187,97. 

Texto Original: Agência Saúde-DF 

 

 

Unidade Básica de Saúde nº 1 - Jardins Mangueiral 
Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF 

 

Retomada de cirurgias eletivas 

A retomada das cirurgias eletivas que não necessitam da reserva de leito de UTI pós-
cirúrgico foi autorizada pela Secretaria de Saúde desde 4 de maio de 2021 e, em um mês 
de serviço normalizado, foi realizado um total de 5.689 cirurgias de pequeno e médio 
porte. Deste total, 2.496 ocorreram nos centros obstétricos (CO) e 3.193 em centros 
cirúrgicos (CC) de toda a rede. Isso foi possível devido à abertura dos 300 Leitos de 
Suporte Pulmonar Ventilatório dos hospitais de campanha do Gama, de Ceilândia e do 
Autódromo de Brasília. 

Texto Original: Agência Saúde-DF 

 
Foto: Breno Esaki/Agência Saúde-DF 
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26205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER 

Readequação viária com trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia 

DF-001 (EPCT) – Trecho entre a BR – 060, acesso I à Samambaia e a VC – 331, acesso 

ao Recanto das Emas 

Trata-se de execução de obra do Sistema de Readequação Viária com trincheira no 

Recanto das Emas/Riacho Fundo II, na Rodovia DF-001 (EPCT) – trecho entre a BR – 060, 

acesso I à Samambaia e a VC – 331, acesso ao Recanto das Emas. 

A obra foi iniciada em 04/03/2021 e, no 3º bimestre, atingiu 15% de execução, que 

incluiu a realização dos seguintes serviços: elaboração de camada de sub-base em Brita 

Graduada Simples – BGS e camada de base em Brita Graduada Tratada com Cimento - 

BGTC; início dos serviços de tratamento superficial; remoção de indivíduos arbóreos e 

finalização da escavação na bacia de contenção. A obra encontra-se em andamento 

normal e tem previsão de conclusão em 04/04/2022. 
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28.209 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 

CODHAB 

Construção de unidades habitacionais  

Execução de 05 (cinco) Módulos Estruturais de Interesse Social em Samambaia, 

denominados “Módulos Embriões”, as quais são unidades habitacionais destinadas a 

comportar famílias unicelulares. 

 

Módulos embriões 
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Realização de trabalho técnico social em habitação 

Atendimento a 1.904 famílias beneficiárias das unidades habitacionais verticalizadas 

localizadas no Empreendimento Crixá I, por meio das atividades previstas no Projeto de 

Trabalho Social (PTS) da Codhab. 

Execução de obras de urbanização 

Obras de implantação de infraestrutura de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e 

sinalização viária na 3ª etapa do Riacho Fundo II em andamento: 

    

 

57.101 - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal – SEMDF 

Manutenção da Casa da Mulher – Ceilândia 
A Casa da Mulher Brasileira – CMB, Ceilândia, inaugurada em 20 de abril do corrente 

ano, ampliou os serviços oferecidos às mulheres em situação de vulnerabilidade, com a 

abertura de dois novos espaços, o 2º e o 3º andares, inaugurados em 23 de junho. 

No 2º andar, encontra-se o Empreende Mais Mulher, espaço voltado à promoção da 

autonomia econômica.  A proposta é resgatar a autoestima e fortalecer o 

empoderamento feminino por meio da capacitação profissional e da autonomia 

econômica. Os cursos e oficinas ofertados pela Casa serão abertos a todas as mulheres 

em situação de violência ou não.  

Já no 3º andar, serão oferecidos serviços pelos equipamentos parceiros no 

enfrentamento à violência contra a mulher, entre eles o Núcleo de Assistência Jurídica 

de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública; a Assessoria Técnica de Violência 

Doméstica, do Ministério Público, o Centro Judiciário da Mulher/CJM, do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Delegacia de Atendimento à Mulher 

(DEAM). 
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Desenvolvimento de Ações de Promoção da Mulher e Garantia de Direitos 
Realização de ações voltadas para autonomia econômica das mulheres, o 

empoderamento feminino e o empreendedorismo, a exemplo da assistência a 4.616 

(quatro mil seiscentos e dezesseis) mulheres por meio da realização de oficinas gratuitas 

de forma online, relativas ao Programa “Oportunidade Mulher” e do Projeto “Mulheres 

Hipercriativas”, além de outras ações realizadas no Espaço “Empreende Mais Mulher” e 

nas Unidades Móveis. 

    

 

 

40.201 – Fundação de Apoio à Pesquisa – FAPDF 

Evento Aceleração DF 

Apoio e realização em parceria com a Cotidiano, em 17 de junho, do 
evento Aceleração DF.  Trata-se de evento gratuito e virtual em cidade gamificada 
que uniu startups, empreendedores e investidores voltado para o aquecimento do 
ecossistema de inovação local e geração de novos negócios. Evento contou com 
painel da FAPDF sobre o tema "Protagonismo no ecossistema de inovação", no qual 
foi apresentado o Programa de Aquecimento do Ecossistema de Inovação do DF pelo 
coordenador de Tecnologia do órgão, e dois projetos apoiados no âmbito do 
programa apresentados por seus representantes: SB2030 e o Start BSB.  

Link: https://www.instagram.com/p/CQO7sF4Fqgd/?utm_medium=copy_link 

  

https://www.instagram.com/p/CQO7sF4Fqgd/?utm_medium=copy_link
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SAG 2021 – 4º Bimestre 

 
O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – encontra-se aberto para 
a realização de atualizações relativas ao 4º bimestre pelas Unidades Orçamentárias, 
permanecendo disponível para até o dia 8 de setembro de 2021, ocasião em que será 
fechado em razão do início do processo de análise e feedback pela equipe técnica da 
SUPLAN. 
 
No site da Secretaria de Estado de Economia (www.economia.df.gov.br) permanecem à 
disposição das Unidades Orçamentárias (UOs) conteúdos desenvolvidos para dar 
suporte operacional e técnico para a prestação de informações no SIGGO/SAG WEB, sem 
prejuízo do apoio técnico individual prestado diretamente pela SUPLAN por e-mail, 
chamadas de voz,  mensagens de texto e presencial. 
 
Tais conteúdos, atualizados e disponibilizados em dois formatos – manual de instruções 
(texto) e apresentação (slides), podem ser acessados no link apresentado a seguir: 
 

http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

A íntegra do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 3º bimestre de 2021 (SAG 2020 – 
3º Bimestre) foi disponibilizada no link https://www.economia.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG_3oBim-compactado.pdf. 

 

http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/

