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

– 5º Bimestre  

 

A SUPLAN publicou no DODF a Portaria nº 314, de 25 de novembro de 2021, que 

trata do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG 2021 – 5º Bimestre, 

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

https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG-5o-

Bim_compressed.pdf). 

Tal Relatório, documento consolidado até o 5º 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 

agosto. 

 

 

SAG 2021 – 5º 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 https://www.economia.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2020/04/2021_SAG-5o-Bim_compressed.pdf, programas de 

trabalho a serem executados com recursos oriundos de emendas parlamentares devem 

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 encontra-se no estágio “Andamento normal” (66,15%), ou seja, foram 

iniciadas e seguem o fluxo normal de execução. Em segundo lugar, encontram-se as 

etapas no estágio “Não iniciada” (17,48%), consistindo em o conjunto das etapas cuja 

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

4,7% das etapas em andamento alcançaram o estágio “Concluída”. 

              

 

http://www.economia.df.gov.br/
http://www.economia.df.gov.br/
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Fonte: SUPLAN (outubro/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. 

Ao término do mês de outubro, dentre todas as etapas ativas, 19% 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” (81,0%), no gráfico abaixo. 

 
  Fonte: SUPLAN (outubro/2021) 
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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” (49,0%), seguida da causa “APU 

– Alteração na programação da unidade executiva” (10,3%). Não houve ocorrências de 

causas relacionadas a variações climáticas. 
 

 
               Fonte: SUPLAN (outubro/2021) 

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

“Administrativa” (69,42%) e “Orçamentária” (9%) concentram 78,42% das ocorrências 

de desvios, conforme gráfico abaixo. 

 
Fonte: SUPLAN (outubro/2021) 
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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 2021 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental 

– SAG, 5º Bimestre de 2021, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2021, 

destacam-se: 

 
20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

Pavimentação da Praça da Moda e da calçada da Igreja - Praças do Polo de Modas, 
Guara. 
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Pavimentação e drenagem/urbanização nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 - Setor 
Habitacional Bernardo Sayão 
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Revitalização nas quadras 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 514, 515 e 516 - 
W3 Sul – Brasília/DF 
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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 - Contrato: 004/2016: 

Importante intervenção para o Distrito Federal, 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. 

Obra em andamento normal, com 9,52% dos serviços executados no 5º bimestre, 

perfazendo o acumulado de 48,83 % até 31 de outubro de 2021.  

Principais serviços executados: 

• 255,00 m² de revestimento em concreto projetado armado que, 
somados às quantidades já executadas, totalizam 5.276 m²; 

• 451,00 m de grampeamento do solo que, somados às quantidades já 
executadas, totalizam 16.550,00 m. 

Vigas e Lajes de Cobertura: 

• 33.651,00 m3 de cimbramento tubular desmontável para execução 
da laje de cobertura, perfazendo o total acumulado de 39.637,00 m³; 

•1.893,00 m³ de brita nº 4 (camada de suporte e apoio do 
cimbramento para execução da laje de cobertura), totalizando o acumulado de 
8.464,00 m³; 

•3.345,00 m3 de concreto armado Fck 30Mpa em vigas e lajes de 
cobertura, que somados às quantidades já executadas totalizam 4.195,00 m³. 

 

 

Forma da laje de cobertura (Módulo 2 B). 
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Desforma das vigas (Módulo Pergolado). 

 

 

 

Desforma da laje de cobertura (Módulos 11 e 9). 

 

 

 

Concretagem das Vigas de coroamento (V1 e V2; V3 a V10), até fundo da laje 
nervurada. 
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Forma da laje de cobertura (Módulo 5). 

 

Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota 
de Segurança", no Setor de Inflamáveis - SIA - RA XXIX – DF - Contrato nº 011/2019: 

Obra em fase de conclusão com andamento normal no bimestre, sendo 

executados 2,68% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 94,14 %.  

  Principais serviços executados: 

 Pavimentação asfáltica: 2.988,00 m² 

 Sinalização viária: 2.471,00 m 

 

 

Sinalização viária - via asfaltada. 
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Sinalização viária - ciclovia 

 

 

 

Pavimentação asfáltica/Sinalização viária. 

 

 

Construção das Obras de Arte Especiais (fundações e estruturas), pavimentação, 
drenagem e sinalização - Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial 
Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) 

Importante intervenção para o Distrito Federal, integrante do Corredor de 
Transporte Coletivo – Eixo Oeste – Linha Verde. 

Com 10% dos serviços executados no 5º bimestre, perfazendo o total 
acumulado de 30%, as obras seguem em andamento normal. 

Principais serviços executados no 5º bimestre totalizam: 

 Estaca Hélice contínua: 1.193,00 m;  

 Concretagem de estacas Hélice contínua: 687,00 m; 

 Armação em aço CA 50: 96.011,00 kg; 

 Forma das vigas baldrames (fundação): 164,00 m². 
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Armação das vigas baldrames (Lado A do Viaduto 63). 
 
 
 

 

Armação das vigas baldrames (Lado B do Viaduto 62). 
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Montagem das formas das vigas baldrames (Lado A Viaduto 63) e Armação das vigas 
baldrames (Lado B Viaduto 63). 

 

 

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. 

 

1. Unidade de Pronto Atendimento – UPA Paranoá 

  A primeira UPA da região administrativa do Paranoá foi inaugurada no dia 
18/10/2021 pelo governador do DF, e pelo secretário de Saúde.  A estrutura de saúde 
está localizada no Paranoá Parque, a segunda de uma série de sete UPAs, que estão 
sendo construída pelo Governo do Distrito Federal. 

A UPA já iniciou os atendimentos à população e possui 1,2 mil metros quadrados. O 
local conta com dois leitos de atendimento crítico emergencial na Sala Vermelha, 
seis leitos de observação e um leito de isolamento na Sala Amarela. Além disso, 
possui dez poltronas de medicação/inalação e reidratação na Sala Verde e três 
consultórios. O local ainda foi equipado com laboratório para exames de urgência, 
eletrocardiograma e raio-x. Pela normatização do Ministério da Saúde, laboratório e 
raio-x não são obrigatórios nas UPAs, mas foram acrescentados à unidade para dar 
maior agilidade aos atendimentos. Além disso, estão sendo equipadas com Sala de 
Ensino para os profissionais receberem treinamentos e cursos de atualização de 
forma permanente. 

A estrutura da UPA Paranoá recebeu um investimento de R$ 6,9 milhões, dos quais 
R$ 5,1 milhões foram aplicados em obras e R$ 1,8 milhão em mobília. Os recursos 
foram repassados pela Secretaria de Saúde ao IGES-DF. 
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UPA - Paranoá Parque 

 

2. Unidade de Pronto Atendimento Gama  

Foi inaugurada dia 29/10/2021 a primeira Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) no Gama. A UPA, já em plena operação, está localizada no Setor de Indústrias 
e é a segunda unidade do gênero entregue em dez dias pelo Governo do Distrito 
Federal. 

A UPA do Gama tem 1,2 mil metros quadrados e conta com dois leitos de 
atendimento crítico emergencial na Sala Vermelha, seis leitos de observação e um 
leito de isolamento na Sala Amarela, 10 poltronas de medicação/inalação e 
reidratação na Sala Verde, três consultórios e uma sala de classificação de risco. 

A unidade tem capacidade para atender 4,5 mil pacientes por mês, o que 
representa 54 mil pessoas ao ano. O local também é equipado com laboratório para 
exames de urgência, eletrocardiograma e raio-x. 

O GDF investiu o total de R$ 6,9 milhões, sendo R$ 5,14 milhões em obras 
estruturantes e R$ 1,77 milhão em equipamentos e mobiliário hospitalar. O recurso 
é repassado pela Secretaria de Saúde ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde 
(IGES-DF), responsável pelas UPAs. 

 

 

 3. UBS 7 de Sobradinho II -  Vila Buritizinho 

Os moradores da Vila Buritizinho e da Vila Buritis, em Sobradinho II, ganharam 
uma nova unidade básica de saúde (UBS). A UBS 7 de Sobradinho II foi inaugurada 
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dia 25/10/2021 pelo governador e pelo secretário de Saúde e iniciou os 
atendimentos imediatamente após a inauguração. 

A capacidade do local é de até 300 atendimentos por dia. A UBS 7 de 
Sobradinho II possui 870 m² de área construída e, ao todo, conta com 10 
consultórios, sendo quatro para médicos, quatro para enfermeiros e dois para 
odontologia. Além disso, tem sala de atividades coletivas, sala de vacinas, sala dos 
agentes comunitários de saúde, sala de coleta de exames, sala de curativos, sala de 
inalação coletiva, copa para funcionários e vestiário para funcionários. 

O investimento total da obra é de R$ 3,5 milhões de reais, dos quais R$ 1 
milhão é proveniente de emenda parlamentar e o restante do recurso proveniente 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 

 

 

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

Execução de obras de construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias 

barreiras de concreto tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalizações 

horizontal e vertical na DF-047 

Construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, ciclovias, barreiras de 
concreto tipo New Jersey, revitalização de pavimento e sinalizações horizontal e vertical 
na DF – 047 (EPAR), no trecho compreendido entre as Rodovias DF – 025 (EPDB) e DF – 
051 (EPGU). 
  

A obra foi iniciada em 21/07/2017, com 13,34% dos serviços executados no 5º 

bimestre, perfazendo o acumulado de 50,06% até 31/10/2021. A obra encontra-se em 

Andamento Normal com previsão de conclusão em 31/12/2021. 
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28209 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - 

CODHAB 

Execução de Obras de Urbanização 

Execução de drenagem, pavimentação e sinalização no Riacho Fundo II, 3ª Etapa. 
A obra encontra-se em andamento normal, com 33,37% dos serviços executados 

no 5º bimestre.   
 
Construção de Unidades Habitacionais 

  Execução de 02 módulos estruturais de interesse social – conforme descrito no item 4 

do Projeto Básico, denominados “Módulos Embriões”, em andamento na Região Administrativa 

de Samambaia na QN 423, Conjunto N, Lotes 01, 02, 09 e 10. 

 

 

 

40.201 – Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF 
 
Suplementação dos editais de demanda induzida e demanda espontânea 

Ação que resultou no implemento de R$ 55 milhões ao orçamento da Fundação 
dedicado ao fomento em pesquisas (https://www.fap.df.gov.br/fapdf-aumenta-em-
55-milhoes-recursos-para-pesquisas/). 

https://www.fap.df.gov.br/fapdf-aumenta-em-55-milhoes-recursos-para-pesquisas/
https://www.fap.df.gov.br/fapdf-aumenta-em-55-milhoes-recursos-para-pesquisas/
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Lançamento do Programa Centelha DF 
Iniciativa nacional descentralizada do MCTI que, no Distrito Federal, conta com 

fomento da FAPDF (R$ 555 mil) e operação da Biotic e Terracap 
(https://www.fap.df.gov.br/centelha-df/). 

 

Segunda edição do Seminário Govtech Distrito Federal 
Evento realizado pela PGDF com apoio e parceria da FAPDF que contou com 

participação do diretor-presidente e da superintendente de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (https://www.fap.df.gov.br/segunda-edicao-do-govtech-distrito-federal-foi-
virtual-e-debateu-a-lgpd-e-administracao-publica/).  

Vídeos disponíveis em bit.ly/canaldapgdf . 

 

 

44.101 – Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS 

Brasília sem LGBTfobia/2021 

Realização do projeto Brasília Sem LGBTfobia 2021, focado nos direitos humanos, 

com ações de prevenção e apoio à 1.200 pessoas carentes da comunidade LGBT/DF em 

razão das necessidades decorrentes do isolamento ou prejuízos causados pelo novo 

Coronavírus.         

A terceira edição ocorreu nos dias 25 e 26 de setembro de 2021 no 

estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto. Nessa ação foram distribuídas 207 cestas 

de alimentos, 207 kits de assepsia, folders educativos e máscaras com temática LGBT e 

Trans. 

 
Material de divulgação nas mídias sociais 

 

https://www.fap.df.gov.br/centelha-df/
https://www.fap.df.gov.br/segunda-edicao-do-govtech-distrito-federal-foi-virtual-e-debateu-a-lgpd-e-administracao-publica/
https://www.fap.df.gov.br/segunda-edicao-do-govtech-distrito-federal-foi-virtual-e-debateu-a-lgpd-e-administracao-publica/
http://bit.ly/canaldapgdf
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Distribuição dos folders educativos e máscaras de proteção 

 

 

 
Entrega das cestas e kits de assepsia 

 

Programa “SEJUS Mais Perto do Cidadão” -  Paranoá – 14ª edição 

Três mil atendimentos de serviços gratuitos de cidadania foram realizados nos 

dois dias em que o programa SEJUS Mais Perto do Cidadão, coordenado pela Secretaria 

de Justiça e Cidadania (SEJUS), esteve no Paranoá. A ação ocorreu nos dias 10 e 11 de 

Setembro de 2021. 

O programa ofereceu atendimentos de cidadania como Na Hora, emissão 

gratuita da 1ª e 2ª via da identidade pela Polícia Civil, ouvidoria, corte de cabelo e 

assistência jurídica, social e psicológica. Além disso, a programação também incluiu 

aferição de pressão e glicemia, acupuntura, massoterapia, auriculoterapia e orientação 

sobre saúde bucal. 

Os participantes do evento também tiveram a oportunidade de visitar a Feira de 

Talentos, com a comercialização de artesanato e itens gastronômicos feitos por 

mulheres vítimas de violência atendidas pela SEJUS, além de adquirir produtos orgânicos 

e pães fabricados em oficinas do Sistema Socioeducativo. 

Nessa edição, a SEJUS também disponibilizou uma tenda com oficinas, 

brinquedoteca, pula-pula e cantinho da leitura para os pequenos. 
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SAG 2021 – 6º Bimestre: o encerramento do exercício em foco 

 
 
A SUPLAN e a manutenção do enfrentamento das restrições impostas pela pandemia 
 

Devido à permanência das 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, buscaram-se estratégias de provimento de apoio técnico às Unidades 
Orçamentárias (UOs), de modo a garantir a plena operacionalidade das atividades 
desenvolvidas pela SUPLAN. 
 
Em 2021, a apresentação presencial foi substituída por uma live, transmitida via 
YouTube em 18/11/2021, ao invés dos vídeos disponibilizados no exercício anterior para 
prover orientações relacionadas ao SAG 2020 – 6º bimestre e ao Relatório de Gestão 
2021 (RGE_RAT).  
 
Ademais, foram disponibilizados no site da SEEC manuais de instruções (texto) e 
apresentações (slides) para cada um dos dois temas. 
 
Os conteúdos relativos ao tema “SAG 2021 – 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;  
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(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 2021 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 2021 (SAG 2021 – 
5º Bimestre) foi disponibilizada no link https://www.economia.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf. 

https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/SAG_4o-Bim_compressed.pdf

