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SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 

– 1º Bimestre – Abertura do Exercício  

 

 

A SUPLAN publicou no DODF a Portaria nº 110, de 25 de março de 2022, 

republicada no DODF nº 63, de 1º de abril de 2022, pág. 06, que trata do Relatório de 

Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 – 1º Bimestre, disponibilizado no site da 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 

Tal Relatório, documento consolidado que abriu o Exercício de 2022, contém 

informações sobre as ações de governo previstas no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 e 

na Lei Orçamentária Anual – LOA/2022 efetivamente executadas nos meses de janeiro 

e fevereiro. 

 

SAG 2022 – 1º 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/2020/04/2022_SAG_1oBim_compressed.pdf), embora todos os 

subtítulos constantes na Lei Orçamentária devam conter, no mínimo, uma etapa 

cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de 

emenda parlamentar que não apresentaram empenho, no 1º bimestre do exercício é 

facultado às Unidades Orçamentárias cadastrar apenas: 

 Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados de 

cunho institucional ou oriundos de emendas parlamentares; 

 Etapas procedentes de ano anterior, restritas a ações orçamentárias do tipo 
projeto, que tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento 
Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam 
continuidade no presente exercício. 

A partir do 2º bimestre, entretanto, é obrigatório o cadastramento de todos os 

demais programas de trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual (institucionais), 

independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que 

tiverem empenho, exceto se já cadastradas no 1° bimestre. 

Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais 

apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto. 

 

http://www.economia.df.gov.br/
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_1oBim_compressed.pdf
https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_1oBim_compressed.pdf
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Informações gerenciais 

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

etapas previstas encerrou o 1º bimestre no estágio “Andamento Normal” (66,7%).  

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (31,3%), 

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

alcançada dentro do bimestre em análise. Trata-se de um efeito característico do início 

de exercícios, o qual é atenuado à medida que as execuções são iniciadas. 

Devem ser objeto de atenção especial as etapas que encerraram o exercício 

anterior nos estágios “Andamento Normal” (174 ocorrências), “Atrasada” (9 

ocorrências) e “Paralisada” (19 ocorrências), em face às etapas que as sucedem em 

2022, denominadas procedentes. Em geral, tratam-se de projetos cuja execução foi 

iniciada em exercício anterior, com continuidade prevista na LOA 2022, ou seja, 

possuem programa de trabalho que viabilizará sua execução ao longo do novo exercício.  

Nesse grupo não se encontram, entretanto, projetos cuja continuidade não está 

prevista na LOA 2022, mas possuem recursos inscritos em restos a pagar, que 

suportarão o término de sua execução em 2022. Tratam-se, portanto, de empenhos em 

execução, cujo controle será realizado diretamente pela unidade orçamentária, uma vez 

que, não figurando na LOA do exercício atual, não serão objeto do SAG 2022. 

Finalmente, cabe menção às etapas que encerraram o bimestre no estágio 

“Anulada”, que correspondem a 0,06% do total de etapas cadastradas e ativas. São 

etapas cuja execução foi iniciada, mas, por alguma razão, foi interrompida. 

 
   Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022) 

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela 

alteração do fluxo dos estágios de execução “ (1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3) 
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Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que 

envolve informar sua causa, natureza, detalhamento 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 (Fevereiro/2022) 

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de 

desvios segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências se concentram nas causas 

“OCD – Outras causas de desvio” e “ICO - Insuficiência de créditos orçamentários”, 

ambos com 29,03%, seguidos por “MPA – Morosidade em procedimentos 

administrativos (12,90%).  

  
    Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022) 
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Em relação à natureza dos desvios, observa-se que as categorias 

“Administrativa” (45,2%) e “Orçamentária” (22,6%) concentram 67,8% das ocorrências 

de desvios, conforme gráfico abaixo. 

 
  Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022) 

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do bimestre e consolidados 

no relatório publicado – a exemplo do grande volume de desvios de natureza 

administrativa e orçamentária citados, os quais são notadamente ocorrências 

recorrentes e/ou 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. 
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Realizações em destaque no 1º Bimestre de 2022 

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental 

– SAG, 1º Bimestre de 2022, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2022, 

destacam-se: 

15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM 

Campanha IPVA 2022 
No Exercício 2022 foi realizada a Campanha de utilidade pública para divulgação 

das datas de vencimento do IPVA 2022. 
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22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - 

SODF 

Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato 001/2022 
Com cerca de 2,7km de extensão, a intervenção compreende, além da 

revitalização/requalificação, a realização de obras de acessibilidade e mobilidade do 

pedestre e do ciclista, considerando as determinações da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) e do Plano Diretor de Transporte Urbano e 

Mobilidade do Distrito Federal — PDTU/DF, além das normas pertinentes. 

 Obra iniciada no bimestre, com estágio em andamento normal e previsão de 

conclusão em 30/10/2023, tendo sido executado no período 6% dos serviços 

contratados.  

Principais serviços executados no bimestre: 

 5.362,00 m² de demolição, retirada de material e remanejamentos; 

 4.882,00 m² de pavimentação em concreto. 

  
Av. Paranoá – Trecho 2 – Demolição de estacionamento 

 

Av. Paranoá – Trecho 1 Lado A – Preparação da base 

  
1 
 

Av. Paranoá - Trecho 2 - lado A - Execução de 
estacionamento e concretagem das calçadas 
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Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o 
Terminal da Asa Sul (TAS), contemplando a construção de obras de arte especiais 
(fundações e estruturas), pavimentação, drenagem e sinalização (T15) - Contrato nº 
009/2020 

Trata-se de importante intervenção para o Distrito Federal, integrante do 
Corredor de Transporte Coletivo – Eixo Oeste – Linha Verde. 

Obra iniciada em 01/06/2020, estágio em andamento normal, com previsão de 

conclusão em 31/12/2022. Executados no 1º bimestre 5% dos serviços contratados, 

perfazendo o total acumulado de 42%.  

Principais serviços executados no 1º bimestre: 

 Plantio de grama: 1.880,00 m²; 

 Cimbramento (escoramento): 2.585,00 m³; 

 Concreto armado: 7,98 kg. 

 

  
Viaduto 63: 

Cimbramento, montagem da forma da laje e reaterro dos 
encontros 

 

 

Viaduto 63: 
Cimbramento, montagem da forma da laje e plantio de 

grama nos taludes 

 

  
Viaduto 62: 

Cimbramento, montagem da forma da laje e plantio de grama 
nos taludes 

Viaduto 62: 
Cimbramento, montagem da forma da laje e reaterro dos 

encontros 
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Revitalização da W3 Sul Quadras 515 e 516 – DF, contemplando a readequação do 
sistema viário com estacionamentos, acessibilidade, paisagismo e obras 
complementares de drenagem e sinalização – DF - Contrato nº 011/2021 

  Intervenção concluída no bimestre, tendo sido executado no período 5,71% dos 

serviços contratados. Obra concluída com um total de 58.764,00 m2.  

Principais serviços executados no 1º bimestre: 

 Execução de piso em placas de 40 x 40 cm: 160,29 m².  

  
Piso em placas pré-moldadas 40x40cm Piso em placas pré-moldadas 40x40cm 

 
 

22.201 – Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap  

Execução de Obras de Urbanização no DF 

Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Rural Córrego do 
Arrozal - Planaltina/DF 

Implantação infraestrutura composta por de 2,1 km de pista, 2 km de calçadas 
e drenagem pluvial. 
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Execução da obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC-331 
(Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas 
e a DF-001 

Implantação de infraestrutura composta por 2,1 km de pista, 2 km de ciclovias 
e drenagem pluvial. 

  

 

Execução de restauração de calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis 
em todo Distrito Federal 

Ampliação da rotas acessíveis e adequação de acessibilidade em todo Distrito 
Federal. 

  

 

22.202 – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB 

Implantação do Sistema Corumbá 

Com capacidade para beneficiar até 2,5 milhões de habitantes do Distrito Federal 

e de Goiás, o abastecimento será feito em duas fases. Inicialmente, o projeto vai atender 

1,3 milhão de pessoas com vazão de 2,8 mil litros de água por segundo. No futuro, essa 

capacidade pode chegar a 5,6 mil litros por segundo. Cada Estado ficará com metade da 

vazão produzida. 



10 
 

O Sistema Produtor de Água do Corumbá é um conjunto de obras para captação 

de água no reservatório de Corumbá IV, com estruturas de tratamento que tornem a 

água potável.  

As regiões administrativas do DF a serem atendidas diretamente por Corumbá 

são: Gama, Park Way, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Santa Maria. Com as obras 

de interligação, vão ser contempladas também cidades como Águas Claras, Arniqueira, 

Núcleo Bandeirante, Taguatinga e Ceilândia. 

A primeira etapa do sistema será inaugurada em abril de 2022. 

 
Estação de Tratamento de Água Corumbá, em Valparaíso – GO 

Foto: Cristiano Carvalho – Caesb 

 

Implantação de Estações Elevatórias de Esgoto e linhas de recalque para atender a 

população de Arniquera, Setor de Mansões Park Way e Colônia Agrícola Águas Claras 

As duas Estações Elevatórias de Esgoto e respectivas linhas de recalque 

conduzirão o esgoto coletado em Arniqueira, Setor de Mansões Park Way e Colônia 

Agrícola Águas Claras até a Estação de Tratamento Melchior para ser tratado. A obra 

beneficiará uma população de cerca de 58,3 mil habitantes. 

 
Estação Elevatória de Esgoto (E.EEB.SPW.001) no Park Way 

Foto: Cristiano Carvalho – Caesb 
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Execução das obras de setorização e adequação de redes de água no Gama - 1ª Etapa 

- Trechos remanescentes 

A obra de setorização de redes de abastecimento de água no Gama tem como 

objetivo principal a adequação e a substituição de redes e ramais domiciliares antigos 

por novos.  

A malha será aparelhada com distritos pitométricos (DMC – Distritos de Medição 

e Controle), que proporcionarão a redução significativa de perdas e maior controle 

operacional do sistema. 

A substituição das redes de água de ferro fundido por PEAD trará, também, 

melhorias na qualidade da água distribuída para a população dessa região. 

O término da obra está previsto para junho de 2022. 

 

 

 

17.102/23.901 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES e 

Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF 

Inauguração da UPA de Vicente Pires 
  Inaugurada no dia 25/01/2022, a UPA de Vicente Pires está localizada na Rua 10.  

A unidade de saúde 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. 

O local também é equipado com laboratório para exames de urgência, 
eletrocardiograma e raio-x. Apesar de laboratórios e raios-x não serem obrigatórios nas 
UPAs, de acordo com normatização do Ministério da Saúde, esses serviços foram 
incluídos na unidade para dar maior agilidade aos atendimentos. 
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O investimento total na UPA de Vicente Pires é de R$ 7 milhões, R$ 5,3 milhões 
utilizados em obras e R$ 1,7 milhão em equipamentos e mobília. Os recursos são da 
Secretaria de Saúde, os quais foram repassados ao Instituto de Gestão Estratégica em 
Saúde (Iges-DF), responsável pela gestão das UPAs do DF. 

Inauguração da UPA de Brazlândia 
Inaugurada no dia 22/02/2022, a unidade tem capacidade para atender 4,5 mil 

pacientes por mês. Localizada na Vila São José, a UPA de Brazlândia começou a funcionar 
às 14h, com 147 profissionais de saúde. Sua capacidade de atendimento é de 4,5 mil 
atendimentos por mês, a qual vai diminuir a pressão no pronto-socorro de clínica médica 
do Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). 

O investimento total na unidade foi de R$ 7,2 milhões, recurso repassado pela 
Secretaria de Saúde ao Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (Iges-DF), responsável 
pela gestão das UPAs.  

Na nova unidade, há dois leitos de atendimento crítico emergencial, na Sala 
Vermelha, seis leitos de observação e um leito de isolamento, na Sala Amarela, 10 
poltronas para medicação, inalação e reidratação, na Sala Verde, e três consultórios, 
além da sala de classificação de risco. 

Aquisição de Poltronas pelo IGES-DF 
O Hospital de Base (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e as 

unidades de pronto atendimento (UPAs) do Distrito Federal começaram a receber novas 
poltronas para dar mais conforto aos pacientes e aos seus acompanhantes.  

No HBDF, 50 novas poltronas hospitalares e 38 poltronas para hemodiálise e 
quimioterapia disponíveis foram disponibilizadas desde 12/02/2022. 

 

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

Escola Superior de Ciências da Saúde 
Liga Acadêmica Multidisciplinar da Família e Comunidade da ESCS/FEPECS 
Os estudantes participaram da vacinação de comunidade indígena migrante da 

etnia Warao, com a orientação dos docentes do curso de Enfermagem e do curso de 
Medicina. 

Tais indígenas, de origem venezuelana, são pessoas que foram forçadas a 
empreender longas viagens em busca de proteção e de uma vida mais digna em 
território brasileiro. Trata-se da segunda maior comunidade indígena daquele país, com 
cerca de 49 mil pessoas.  

No DF, encontram-se cerca de 160 pessoas que foram atendidas e vacinadas, 74 
pessoas entre cinco e 65 anos receberam a primeira, a segunda ou a dose de reforço 
contra a COVID 19.  

Trata-se de uma iniciativa inédita da ESCS/FEPECS de ensino Inter profissional, 
de caráter de extensão acadêmica, na qual os alunos participam de diversas atividades 
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relacionadas à Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal (SES-DF).  

Esta ação foi coordenada pela equipe da Unidade Básica de Saúde Nº 1 de São 
Sebastião (UBS1-SS), pois a comunidade indígena venezuelana da etnia Warao, acolhida 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), encontra-se hospedada na Cáritas 
Arquidiocesana de Brasília. Além dos servidores da UBS, a ação contou com o apoio da 
Coordenação de Atenção Primária da Saúde (COAPS) da SES-DF. A oportunidade de 
participação dos estudantes ocorreu devido à ação parceira da Gerência de Atenção à 
Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASPVP) da SES- 
DF, que buscou melhor compreender o modo de vida desta população, mediando, 
assim, a condução do processo de acolhimento e da ação diplomática relacionada a esta 
comunidade indígena migrante. 

 

  
 
Programa IESC na Unidade 2 da Estratégia da Família - Sobradinho II 
O eixo de Interação Ensino, Serviço e Comunidade (IESC) do curso de graduação 

em Medicina da ESCs, insere os estudantes, desde o primeiro ano até quarto ano, em 
atividade semanal de atendimento à população. 

Os estudantes são inseridos na realidade social da população atuando em 
ambientes comunitários, nas unidades básicas de saúde (unidades do Programa Família 
Saudável e centros de saúde) e em hospitais regionais. Os estudantes interagem com 
diversos cenários de aprendizagem e ampliam seus conhecimentos relacionados à 
medicina comunitária e ao sistema e políticas de saúde local e regional. Desenvolvem, 
deste modo, habilidade de iniciação científica nas múltiplas áreas do conhecimento.  

A IESC tem como propósito fortalecer parceria com os serviços de saúde e a 
comunidade, para a consolidação de uma nova concepção de formação do estudante 
de medicina, desenvolvendo uma educação médica humanitária, promovendo o 
contato precoce com famílias de comunidades adstritas e usuários do serviço de atenção 
primária, convivendo com os determinantes de saúde-doença e participando de 
diagnósticos globais e intervenções coletivas, familiares e individuais.  

Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
Curso de Acolhimento de Estudantes e Docentes das Instituições de Ensino 
Conveniadas 
Trata-se de iniciativa de fundamental importância para ingresso dos estudantes 

e docentes nos cenários educativos da SES-DF. Através dele, assuntos como infecção 
hospitalar, uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), qualidade da 
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saúde e segurança do paciente, ética, vigilância epidemiológica e legislação relativa ao 
estágio, são tratados de forma objetiva e clara. Seu impacto consiste em preparar os 
estagiários para participarem dos serviços de saúde de forma segura e efetiva. O curso 
foi disponibilizado na plataforma EAD da EAPSUS. 

Curso de Atualização em Tabagismo 
Tem como objetivo atualizar os conhecimentos dos profissionais de saúde para 

o desenvolvimento e o aprimoramento das ações do Programa de Controle do 
Tabagismo. Uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas 
de óbito no Brasil e no mundo – considerando doenças cardiovasculares e câncer e 
entendendo que as doenças respiratórias estão entre as principais causas de internação 
– conclui-se que o combate ao tabagismo representa a diminuição da porcentagem de 
pessoas que desenvolvem doenças por causas evitáveis. 

 O curso incorpora contribuições de profissionais de várias profissões de saúde, 
incluindo instrutores de outras partes do Brasil. Número de participantes: turma 222 - 
138 alunos. 

 

 

 

Escola Técnica de Saúde de Brasília 
Palestras sobre Prevenção em Saúde Bucal nas Escolas 
As palestras foram realizadas pelos discentes do Curso Técnico em Saúde Bucal 

da ETESB, sob supervisão dos docentes, para alunos entre 6 e 7 anos das Escola Classes 
113 e 102 Norte.  
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Esse momento Escola-Classe e ETESB decorre da concepção pedagógica do curso 
de TSB, o qual articula dinamicamente trabalho e ensino, prática e teoria, ensino e 
comunidade.  

O tema abordado foi a prevenção da cárie dentária baseada no controle dos 
fatores etiológicos da doença, como a alimentação saudável e higienização da cavidade 
bucal após as refeições com auxílio do fio dental, escova de dente e dentifrícios.  

O roteiro da palestra, produzido pelos discentes sob supervisão, resultou em 
uma metodologia de trabalho que envolveu: a realização e entrega de folder explicativo 
sobre os cuidados com a higiene bucal; desenhos com figuras relacionadas à saúde bucal 
para serem pintadas pelos pequenos ouvintes; palestra sobre a prevenção da cárie 
dentária usando modelos grandes representando a cavidade bucal, material 
demonstrativo de itens usados na escovação dentária, amostra de alimentos saudáveis 
e não- saudáveis; além de modelos de dentes feliz e triste confeccionados em tecido e 
em E.V.A .  

Além disso, houve distribuição de kits de higiene bucal contendo fio dental, 
escova e creme dental.  

Ao final das palestras, foram entregues certificados de participação aos alunos 
das Escolas-Classe. 

 

  

 

 
 

25.902 – Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - 

FUNGER 

Programa PROSPERA  
O Programa PROSPERA empreendeu as seguintes ações no 1º bimestre de 2022: 

 Realização de 02 Comitês de Crédito do FUNGER/DF, nos dias 16 e 24 de 
fevereiro de 2022, com o julgamento e aprovação de 56 (cinquenta seis) 
propostas de crédito das áreas urbana e rural do Distrito Federal; 

 Aprovação e injeção de R$ 1.018.377,81 (um milhão, dezoito mil, trezentos 
e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) na economia do Distrito 
Federal; 

 Manutenção e geração de 125 (cento e vinte cinco) empregos diretos;  
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 Recuperação de 12 contratos inadimplentes no valor de R$ 70.213,25 
(setenta mil, duzentos e treze reais e vinte cinco centavos); 

 Inscrição em Dívida Ativa de 08 contratos com saldo devedor de R$ 
27.535,89 (vinte sete mil, quinhentos e trinta cinco reais e oitenta nove 
centavos).  

 

 

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

Execução do sistema de readequação viária com viadutos e trincheira na entrada do 
Riacho Fundo I, na rodovia DF – 075 (EPNB) - Trecho: entre a DF-079 (EPVP) e a DF001 
(EPCT) - Pistão Sul. 

A obra inclui os projetos executivos os quais foram iniciados em 15/12/2021. A 
obra tem previsão de término em 15/12/2022, e a etapa no SAG, encontra-se no estágio 
“andamento normal” com 1,8% dos serviços executados no 1º bimestre de 2022.   

O plano de ação para o próximo bimestre é: 

 Conclusão dos projetos executivos; 

 Início da terraplanagem; 

 Concretagem das estacas; e  

 Implantação da sinalização de obras. 
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SAG 2022 – 2º Bimestre 

 
 
O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá no dia 7 de abril de 
2022, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas Unidades 
Orçamentárias até o dia 5 de maio de 2022, 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) estão 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 e mensagens de texto, uma vez que, em razão da persistência da 
necessidade de segurança sanitária suscitada pela pandemia de COVID-19, encontram-
se suspensos os atendimentos presenciais anteriormente oferecidos sob demanda. 
 
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 1º bimestre de 2022 (SAG 
2022 – 1º Bimestre) – foi disponibilizada no link 
https://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/. 
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