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Investimento em saneamento básico

Demanda encaminhada à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a qual informa que a CAESB já possui sistemas de 

abastecimento de água e coleta de esgotos que abrangem toda a área regularizada da cidade.

Lembra ainda que a Cidade Estrutural possui, em área contígua, a ocupação conhecida como Bairro Santa Luzia, que ainda não se apresenta 

regular do ponto de vista ambiental, não havendo ainda definição quanto à sua desocupação ou eventual regularização.

Cidade Estrutural

Drenagem de águas pluviais da Estrada do Sol (Projeto e 

construção de galerias)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda.

Informa ainda há previsão em sua proposta orçamentária de valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Jardim Botânico

Saneamento básico para os condomínios da Estrada do Sol 

(eliminar sistema de fossas)

Demanda encaminhada à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a qual informa que já atende grande parcela de 

condomínios da área em questão, com serviços de coleta de esgotos a redes implantadas entre os anos de 2000 – 2010. 

A CAESB também possui tubulações interceptoras, com capacidade para transporte de esgoto dos condomínios ainda não atendidos para o 

tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos de São Sebastião. 

No entanto, na ocasião da implantação desse sistema coletor, a administração dos maiores condomínios da região (Estância Jardim Botânico e 

Quintas do Sol), não se mostraram interessados em aderir aos serviços prestados pela CAESB, não permitindo a execução de obras dentro de 

sua área interna. 

Desse modo, a companhia aguarda alteração de postura para a continuidade da expansão do atendimento nessa região.

Jardim Botânico

Revisão ampliação rede de agua pluvial e esgoto (SQS 215)

Demanda encaminhada à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a qual informa que na SQS 215 não há demandas 

de ampliação de redes de esgoto solicitadas por clientes da referida quadra.

Informa ainda que a Asa Sul já possui redes coletoras de esgotos implantadas de forma abrangente, atendendo à demanda atual existente na 

localidade.

Plano Piloto

Implementação de Batalhão de Bombeiros do Jardim Botânico

Demanda encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, o qual informa que atualmente a RA Jardim Botânico é 

atendida plenamente pelo Grupamento Bombeiro Militar do Lago Sul - 11º GBM e pelo Grupamento Bombeiro Militar de São Sebastião - 17º 

GBM. Em adição, informa que a quantidade de atendimentos prestados por este Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é considerada 

baixa em consideração a outros aglomerados urbanos.

Ademais, a Corporação possui um plano de obras com alcance até 2024, não estando prevista a construção de um GBM na RA Jardim Botânico, 

até o momento. 

Entretanto, a destinação de um espaço para a construção futura de uma unidade bombeiro militar de pequeno porte na RA é extremamente 

relevante e recomendável, haja vista a constante necessidade de melhoria do tempo-resposta e o rápido crescimento e adensamento 

populacional nas diversas regiões do Distrito Federal.

Jardim Botânico

Melhoria de iluminação pública (quadras 700, via W4 Norte)
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Instalação de iluminação pública na ciclovia na DF-087 com 2,5 km
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Vicente Pires
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Troca de iluminação pública e novos pontos de iluminação (SQS 

102)

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Substituição de iluminação pública por LED nas Av. Sandu Norte e 

Sul, Av. Comercial Sul e Norte

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Taguatinga

Instalação de iluminação pública na via DF-180
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Samambaia

Instalação de iluminação pública no acesso ao bairro pela EPIA 

(sentido EPIA - Granja do Torto)

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Lago Norte

Melhoria da iluminação pública no Guará II (substituição para 

lâmpadas LED nos conjuntos residenciais)

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Guará

Melhoria na iluminação da quadra (CLS 204) e 404/405 Sul
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Modernização da iluminação pública das quadras residenciais 

(SQS 409)

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Renovação de iluminação pública (313 Sul)
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Substituição de iluminação pública por LED (Qd 07, Sobradinho I)
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Sobradinho

Substituição de iluminação pública por LED (715 Sul)
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Substituição de iluminação pública por LED (705 Sul e respectiva 

área verde)

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Substituição de iluminação pública por LED (SQS 215)
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Substituição de iluminação pública por LED (SQS 215)
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Plano Piloto

Iluminação de PEC's do Jardim Botânico
Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Jardim Botânico

Substituição de iluminação pública por LED em todo Jardim 

Botânico

Demanda encaminhada à Companhia Energética de Brasília - CEB, a qual informa que a sugestão é pertinente ao escopo da Companhia e que 

será inserido em futuro Planejamento Operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços, conforme os limites orçamentários existentes.
Jardim Botânico

Reforma/Pavimentação de estrada (Jardim Serra Dourada)
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que obra está prevista no 

Caderno de Emendas Distritais.
Gama

Construção de passarelas ao longo da via (St. L Norte QNL 1)
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que objeto não pertence ao 

Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF).
Samambaia
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Instalação de 4 passarelas no trecho da DF 001 entre o Recanto 

das Emas e Riacho fundo 2

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que obra não está prevista. 

Existem três (03) passarelas que possuem projetos em andamento e uma (01) não tem projeto.
Recanto das Emas

Duplicação, revitalização asfáltica e da sinalização horizontal e 

iluminação (DF 001 entre BR 040 e DF 140)

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que trata-se de trecho 

federalizado. Não pertence ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF).
Santa Maria

Revitalização da via entre a BR 060 e DF 290 (DF-180)
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que obra está prevista no 

Caderno de Emendas Distritais.
Recanto das Emas

Obra de pavimentação da Vicinal 383
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que obra está prevista no 

Caderno de Emendas Distritais.
Gama

Recuperação asfáltica de Estrada do Sol (trecho Itaipú - Ouro 

Vermelho II)

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a via em questão não faz 

parte do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.
Jardim Botânico

Recuperação asfáltica em via de ligação Estrada do Sol (altura do 

Ouro Vermelho 1) à entrada das chácaras Serrana e Residencial 

Itaipú, interligando a via pinheiros de São Sebastião

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a via em questão não faz 

parte do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.
Jardim Botânico

Recuperação asfáltica na DF-001 (trecho conhecido como estrada 

da Marinha)

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a via em questão não faz 

parte do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.
Jardim Botânico

Construção de Balão na entrada do Condomínio Ville de 

Montagne

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a demanda está  

contemplada na Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 - PLOA 2022.
Jardim Botânico

Construção de quatro viadutos da DF-001 (ESAF, Balão da JK, 

Balão Mangueira DF-463 e Balão DF-140)

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a demanda está  

contemplada na Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 - PLOA 2022.
Jardim Botânico

Duplicação da DF-001 (QI 29 até balão da Ponte JK, frente ao 

Cond. Solar de Brasília)

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a demanda está  

contemplada na Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 - PLOA 2022.
Jardim Botânico

Obra de recapeamento asfáltico da DF-180
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, o qual informa que a demanda está 

contemplada no Caderno de Emendas Distritais.
Gama

Instalação de semáforo na QSC 21 (ida para Samambaia)

Demanda encaminhada ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, o qual  informa que o local solicitado para implantação de 

equipamento semafórico já encontra-se sob análise de viabilidade de instalação por esta Gerência de Engenharia, juntamente com outros locais 

nas vias urbanas do Distrito Federal.

Taguatinga

Melhorar a infraestrutura urbana da área pública lindeira à Av. 

Contorno do Guará II, próximo ao Ed. Via Boulevard. Local abriga 

grande quantidade de carros de oficinas mecânicas que os 

estacionam de maneira irregular. Há também comércios 

irregulares no local

Demanda encaminhada ao DF LEGAL, o qual informa que no local declinado (área pública lindeira à Av. Contorno do Guará II, próximo ao Ed. 

Via Boulevard), já ocorreram diversas ações fiscais pela ocupação e exercício irregular de atividades econômicas sem as devidas 

autorizações/permissões/concessões públicas.

Guará

Implementação do projeto da Feira do Produtor

Demanda encaminhada à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER/DF, a qual manifesta-se favorável à 

criação da Feira do Produtor indicada à PLOA por participação popular no Jardim Botânico, vislumbrando oportunidade de reforçar as políticas 

de abastecimento e comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar do DF e Entorno.

Jardim Botânico



ASSUNTOS RESPOSTAS / CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL LOCALIDADE

Construção de parques

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa que o processo de criação de unidades de conservação é regido 

pela Lei Complementar nº 827,  de 22 de julho de 2010 - que instituiu o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza - SDUC.

Conforme o artigo 6º, sua gestão é exercida pelo Conselho de Meio Ambiente do DF, pelo órgão responsável por definir a política ambiental 

(SEMA/DF) e pelo órgão executor da política ambiental (Instituto Brasília Ambiental), cabendo a este último a atribuição de propor a criação, 

implantar, gerir, administrar e supervisionar as unidades de conservação.

As etapas necessárias à criação de uma unidade de conservação que incluem a elaboração de estudos técnicos e realização de consulta pública - 

ocasião em que é possível submeter a proposta de localização, categoria de manejo, dimensão e limites mais adequados à apreciação da 

comunidade interessada. 

Por fim, informa que no momento não há previsão de criação de novas Unidades de Conservação na região administrativa do Gama - DF.

Convém informar que a RA do Gama possui quatro Espaços Territorialmente Protegidos: 1) Parque Ecológico do Gama; 2 ) Parque Recreativo 

do Gama (Prainha); 3) Reserva Biológica do Gama e 4) Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama. 

Com o advento do Sistema Distrital de Unidades de Conservação - SDUC, Lei complementar nº 827/2010, os parques que não se enquadravam 

nas categorias "ecológico" e "distrital" tiveram que ser recategorizados. Assim, o Grupo de Trabalho de recategorização das Unidades de 

Conservação do Distrito Federal, indicou alterações quanto às Unidades de Conservação localizadas no Gama: 1) a junção do Parque Recreativo 

do Gama e da Reserva Biológica do Gama, formando o "Parque Distrital do Gama"; e 2) a recategorização do Parque Ecológico e Vivencial 

Ponte Alta do Gama para "Refúgio de Vida Silvestre Ponte Alta do Gama". 

O processo de recategorização das UCs do DF encontra-se em curso, com 37 Unidades de Conservação recategorizadas até o presente 

momento. As UC do Gama ainda aguardam o trâmite para a publicação. 

Gama

Recuperação de nascentes e preservação do córrego Vargem da 

Benção

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa  o Córrego Vargem da Benção está localizado na região 

administrativa do Recanto das Emas, mas não está inserido em nenhuma unidade de conservação administrada pelo Instituto Brasília 

Ambiental.  

Corresponde a uma região de chácaras de propriedades particulares localizadas as margens do córrego.  Diante do exposto, deve-se verificar se 

corresponde a áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Partindo do princípio que é responsabilidade do proprietário da terra promover a recuperação da área degradada e sendo a região  de 50 

metros no entorno das nascentes  Área de Proteção Permanente, o Brasília Ambiental pode se disponibilizar, seguindo as diretrizes e premissas 

do Programa Adote uma Nascente – PAN,  nas quais o interessado faz a adesão ao Programa e a equipe técnica realiza a vistoria diagnóstica 

das áreas de nascente e orienta a melhor forma de executar a recuperação. 

Considerando que é uma solicitação da população,  o PAN está aberto a receber os proprietários das chácaras locais ou associação de 

produtores/ moradores com finalidade de realizar vistorias e diagnóstico das nascentes da região.

Recanto das Emas

Mais ações destinados a animais abandonados

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa que para atender a demanda crescente de animais 

abandonados, considerando que tais fatores interferem diretamente no meio em que vivemos e na saúde pública, o Brasília Ambiental 

expandiu os atendimentos em abril de 2021 do HVEP, de forma a propiciar melhor atendimento da população e evitar abandonos de animais 

desassistidos. Nesse mesmo escopo, foi lançado um novo edital para uma nova ampliação dos atendimentos com novas especialidades e 

incluído internação dos animais (Edital de chamamento para seleção de OSC para operar o HVEP – Brasília Ambiental: 

http://www.ibram.df.gov.br/edital-de-chamamento-para-selecao-de-osc-para-operar-o-hvep/ ).

DF

Ampliação do Hospital público veterinário para atender 

atendimento a outras especialidades

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa que o Edital nº 09/2021 para seleção de organização da 

sociedade civil para operar o HVEP, publicado em 02/08/2021, prevê a expansão de 50% dos serviços ofertados hoje além do aumento de 

especialidades, a inclusão de alguns leitos de internação e a possibilidade de atendimento móvel. A expectativa é garantir não apenas um 

aumento quantitativo dos serviços, mas também melhorar a qualidade do atendimento prestado aos animais e aos tutores.

Plano Piloto

Aplicação gratuita e anual da V10, incluindo os animais de rua
Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa que não há previsão para inclusão desses serviços. Apesar 

disso, destaca que já existe previsão de ministrar medicamentos nos animais atendidos no HVEP.
Plano Piloto

Criação de farmácia veterinária popular

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa as farmácias veterinárias populares fogem ao escopo atual do 

HVEP e não há previsão para inclusão desses serviços. 

Apesar disso, vale destacar que já existe previsão de ministrar medicamentos nos animais atendidos no HVEP.

Plano Piloto
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Lar Temporário público para animais abandonados

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, o qual informa que o Instituto criou um Grupo de Trabalho para estabelecer 

estratégias visando o bem estar e a destinação de animais apreendidos vítimas de maus-tratos, nos termos da Lei Distrital n.º 4.060 de 18 de 

Dezembro de 2007 (Instrução nº 136, de Maio de 2021). 

No contexto do grupo, estão sendo discutidas diferentes ações para implementação, incluído a possibilidade de lares temporários públicos para 

animais atuados pela fiscalização do Órgão vítimas de maus tratos.

Plano Piloto

Criação, cercamento do parque ecológico Canela da Ema

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, o qual informa que o Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema teve o seu 

ato de criação decorrente da Lei nº 1.400/1997 tornado inconstitucional. 

Entendendo a importância ambiental da região o IBRAM vem desprendendo esforços na criação de uma ou mais unidades de conservação na 

região. O estudo em si abrange toda a Unidade Hidrográfica do Ribeirão Sobradinho e atualmente se encontra na fase dos levantamentos de 

fauna e flora. 

Sobradinho

Construção de passagens subterrâneas para a travessia de animais 

silvestres nas rodovias do DF (BRs e DFs) que cortem Unidades de 

Conservação

Demanda encaminhada ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, o qual direciona à UFAU questionamento quanto a áreas com maior 

mortandade de animais silvestres onde corredores ecológicos entre Unidades de Conservação geridas pelo IBRAM se fazem presentes. 

Diante de tal levantamento, é possível o envio de solicitação de projeto a ser executado pela NOVACAP e/ou DER com o respectivo orçamento, 

de modo deliberar sobre inclusão dos valores na LOA.

DF

Expansão de linhas do Metrô p/ Asa Norte

Demanda encaminhada ao Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO/DF, o qual informa que foi elaborado o projeto básico 

para expandir o sistema metroviário da Linha 1, compreendendo a estação 41 próxima ao HRAN.

O trecho ligando a estação 41 ao final da Asa Norte (Terminal Asa Norte) ainda, necessita de estudos preliminares provenientes do Plano de 

Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilho - PDTT, que está disponível no site do Metrô-DF para consulta.

Plano Piloto

Conclusão de calçadas (SQN 203)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Recolhimento de árvores derrubadas, podas de árvores na Asa 

Norte

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda.

Informa ainda há previsão em sua proposta orçamentária de valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Reforma de calçadas (112 Sul)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Renovação de areia de parque infantil (112 sul)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que está em fase de elaboração Termo de 

Referência para a aquisição de 3.130 toneladas de areia fina natural lavada (especial para playground, parques infantis e/ou áreas de lazer) 

para atendimento das demandas de troca e reposição de areia em diversos parques do Distrito Federal.

Plano Piloto

Reparo em cerca do parque da entrequadra (112/113 sul)
Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que o assunto já esta sendo tratado através de 

Processo SEI específico. A demanda foi registrada visando o atendimento do pleito.
Plano Piloto

Arborização de espaços públicos, avenidas, estacionamentos

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que realiza, por meio de sua Divisão de 

Implantação de Áreas Verdes - DIAVE, a implantação de indivíduos arbóreos  através do Programa Anual de Arborização em todas as regiões 

administrativas do Distrito Federal, quais sejam:

Áreas públicas urbanas; parques, praças e jardins; canteiros centrais e áreas de domínio de órgãos de GDF, reservando-se ao direito de executar 

a composição e recomposição de indivíduos arbóreos pautando-se em avaliação de  critérios técnicos (características do terreno; espaçamento 

entre plantas; permeação de luz solar; distância mínima em relação a estruturas físicas e/ou interferências de concessionários de serviços 

públicos e privados; calçadas; passeios e sinalizações de trânsito), bem como da disponibilidade de espécies de mudas (características em fase 

adulta)  e respectivos quantitativos. 

DF
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Padronização e sinalização de calçadas para deficientes visuais, 

cadeirantes (Av. Comercial Sul e Norte)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Taguatinga

Investimentos para Parque Recanto das Emas (anfiteatros, 

quadras esportivas, recuperação ambiental, limpeza em geral)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que solicitações relacionadas a “Manutenção 

de Mobiliários Urbanos de esporte, lazer e cultura” estão sendo restituídos às respectivas Regiões Administrativas. 

Atendidos os requisitos, são abertos processos autônomos para cada RA, instruídos com os documentos necessários à contratação e execução. 

As contratações para a execução dos serviços serão feitas após disponibilização de recurso, destinado à Região Administrativa solicitante e 

realizadas as vistorias, elaborados e aprovados os orçamentos.

Recanto das Emas

Manutenção/ Reforma de parques infantis (SQS 102)
Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que existe registro de solicitação de troca de 

bancos de concreto da SQS 102. A demanda foi registrada e já esta em produção, visando o atendimento do pleito.
Plano Piloto

Reforma de calçadas atrás da rua das farmácias e a que da acesso 

às paradas de ônibus e metrô (SQS 102)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Reforma dos pisos de praça atrás da escola classe 102 sul e da 

lateral do jardim de infância e bloco D (SQS 102)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Plantio de árvores frutíferas nos canteiros das principais vias de 

ligação entre as principais cidades satélites para que pessoas em 

situação de rua possa se alimentar de alguma forma, caso 

queiram

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que realiza, por meio de sua Divisão de 

Implantação de Áreas Verdes - DIAVE, a implantação de indivíduos arbóreos através do Programa Anual de Arborização em todas as regiões 

administrativas do Distrito Federal.

Segundo critérios técnicos (características do terreno; espaçamento entre plantas; permeação de luz solar; distância mínima em relação a 

estruturas físicas e/ou interferências de concessionários de serviços públicos e privados; calçadas; passeios e sinalizações de trânsito), bem 

como da disponibilidade de espécies de  mudas e suas características em fase adulta) a NOVACAP realiza plantio de mudas de árvores frutíferas 

como mangueiras (Mangifera indica), jaqueira (Artocarpus heterophyllus), jenipapeiros (Genipa americana), dentre dezenas de outras espécies.

DF

Reparo de vias públicas com buracos e asfaltos com infiltração 

(rachaduras) por meio de cronograma sem esperar que a 

população abra chamados solicitando o serviço

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda.

Informa ainda há previsão em sua proposta orçamentária de valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Implantação de calçadas (SQN 305)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Implantação de calçadas na área comercial de modo a atender 

necessidades de pessoas idosas

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

N. Bandeirante

Poda de grama

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda.

Informa ainda há previsão em sua proposta orçamentária de valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

N. Bandeirante
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Plantio de flores nas praças (QR 402, Samambaia Norte)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que realiza, por meio de sua Divisão de 

Implantação de Áreas Verdes - DIAVE, a implantação de canteiros ornamentais em parceria com as Administrações Regionais, segundo análise 

de viabilidade de manutenções sucessivas e irrigações com turnos de regas definidos a cargo da Administração solicitante.

Samambaia

Recuperação de calçadas (Quadra 204 Sul)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Restauração de calçadas (313 Sul)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Construção e reparo de calçadas (Quadra 07, Sobradinho)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Sobradinho

Recuperação de calçadas (705 Sul)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Recuperação de calçadas (715 Sul)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Implementação de rampas de acessibilidade nas entradas de 

quadra na Asa Norte (SQN 408)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Reforma de parque infantil, quadra de esporte e calçadas (SQN 

408)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda.

Informa ainda há previsão em sua proposta orçamentária de valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Manutenção de PECs (SQS 215)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda.

Informa ainda há previsão em sua proposta orçamentária de valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto

Podas de árvores (SQS 215)

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, a qual informa que possui instrumentos vigentes para 

atendimento da demanda, contudo, deverão ser destinados recursos adicionais para sua execução, pois tais endereços não estão previstos na 

destinação das emendas parlamentares que possibilitaram tal execução até o momento.

Informa ainda que incluiu em em sua proposta orçamentária valores para tais serviços. Desse modo, caso hajam recursos suficientes, é possível 

a execução do citado serviço.

Plano Piloto
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Implementação de Delegacia de Polícia do Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, a qual informa que a área do Jardim Botânico é atendida pela 30ª Delegacia de 

Polícia localizada na região administrativa de São Sebastião, que funciona 24 horas, com equipe completa composta por delegado, agentes e 

escrivão. Ela é responsável por atender todas as situações de flagrante delito ocorridas na região que se estende até o Jardim Botânico.

Informa ainda que encontram-se em andamento dois concursos públicos para preenchimento de cargos de Agente e Escrivão de Polícia, mas 

em decorrência da pandemia da Covid-19, os certames vêm sofrendo constantes interrupções. 

Com base em informações prestadas pelo Departamento de Polícia Circunscricional, consta que “no ano de 2013 a criação das Centrais de 

Flagrante foi a solução encontrada pela PCDF para conseguir manter o atendimento ao público de 24 horas e de situações flagranciais, em 

decorrência do reduzido efetivo de Delegados, Agentes e Escrivães de Polícia e das inúmeras dificuldades enfrentadas para o bom desempenho 

das atividades de plantão nas Delegacias de Polícia Circunscricionais do Distrito Federal.  

Cabe ressaltar que no ano de 2020 todas as Delegacias de Polícia Circunscricionais que não eram centrais de flagrante, passaram a atender 24 

horas, todos os dias da semana, por conta do Serviço de Voluntário Gratificado-SVG, diante da grande defasagem de servidores policiais nos 

quadros da PCDF”.

A presente solicitação é de extrema relevância, especialmente em razão de se tratar de uma área que está em expansão, no entanto, por ora, a 

Polícia Civil não visualiza a criação de uma delegacia de polícia na área em questão.

Ressalta ainda que no primeiro semestre de 2021 a PCDF recebeu duas demandas relacionadas à região administrativa do Jardim Botânico e 

proximidades. A primeira, informando a respeito de reserva de lotes com a descrição de equipamentos e tamanhos mínimos necessários para a 

implantação de Equipamentos Públicos Comunitários de Segurança Pública.

A segunda, informou sobre necessidade de terrenos para construção de instalações das instituições de segurança pública no planejamento 

territorial do Jardim Botânico.

Ambas demandas prontamente respondidas pela PCDF.

Jardim Botânico

Implantar serviço de dupla Cosme e Damião, em patrulha 

constante, de modo a melhorar a segurança na área residencial da 

cidade

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, a qual informa que para implantar o policiamento sugerido seria necessário 

realocar o policiamento motorizado (de viatura) para modalidade a pé (Cosme e Damião), diminuindo o raio de atuação da equipe, o que não 

se mostra vantajoso no momento.

N. Bandeirante

Realização de ronda pela cidade, na área residencial após as 

22:00hs

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, a qual salienta que a demanda será atendida mediante ordem de serviço 

específica, a qual conterá a necessidade de realização de pontos de demonstração policiais e patrulhamento ostensivo em locais estratégicos da 

citada região e, caso a comunidade necessite de um contato imediato com o batalhão, este poderá ser feito via telefone (61) 99968-9280. 

N. Bandeirante

Reforma do Posto Policial (localizado próximo ao BRB)

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, a qual informa que essa ação já está em fase de conclusão, através de uma 

colaboração e parceira feita entre o 25° BPM, Batalhão Policial local, e a Administração Regional do Núcleo Bandeirante, no intuito de melhor 

atender à comunidade. 

N. Bandeirante

Policiamento nas praças (QR 402, Samambaia Norte), ao menos 

nos fins de semana, moradores fazem festas com música alta

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, a qual informa que a demanda será atendida mediante ordem de serviço 

específica, em que consta a intensificação do policiamento ostensivo motorizado na citada região.
Samambaia

Retorno de policiamento ostensivo nas quadras residenciais (SQS 

409)

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, a qual informa que foi elaborada Ordem de Serviço nº 

2021.00004.0000403/1º BPM, na qual dispõe que será efetuada a execução de patrulhamentos periódicos, na SQS 409, como também, em 

outras quadras da Subárea Leste da Asa Sul, visando, principalmente, a redução de cometimento de tipos penais como: Furto em Interior de 

Veículos; Roubo à Transeuntes; Uso e Porte de Drogas.

Plano Piloto

Implementação de Batalhão de Polícia Militar do Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, a qual informa que em que pese a grande quantidade de habitantes da 

região do Jardim Botânico, as características da Região Administrativa favorecem o policiamento como atualmente é executado, o que se 

confirma com um dos menores índices criminais do DF. 

Assim sendo, nota-se que a implementação de um novo Batalhão no local, no atual contexto, não é viável, oportuna ou necessária, em face dos 

argumentos supramencionados.

Jardim Botânico

Substituição/Manutenção de placas de endereçamento no Guará I 

e II

Demanda encaminhada à Administração Regional do Guará - RA Guará, a qual informa que é pertinente para esta Administração Regional, de 

forma que fica acolhida a sugestão.
Guará

Instalação das placas de indicação e localização dos Blocos (715 

Sul)

Demanda encaminhada à Administração Regional do Plano Piloto, a qual informa que a sugestão foi recebida e já reencaminhada ao 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, que é o órgão responsável pela confecção, instalação e manutenção das placas de sinalização 

em questão.

Informa ainda que há Processo SEI que trata do assunto, o qual já se encontra em trâmite no âmbito daquele Departamento.

Plano Piloto
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Inclusão nos seus objetivos a pintura/arte de grafite em 

monumentos novos de Brasília

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC, a qual informa que destina todo ano no PLOA, 

orçamento para promoção do Encontro Anual de Graffiti, que é o resultado da ampla mobilização em prol da valorização da arte urbana e é 

uma das ações previstas pela Política de Valorização do Grafite do Distrito Federal - Decreto nº 39.174/2018. 

A seleção para tais encontros conta com ampla participação de grafiteiras e grafiteiros do DF e RIDE, que concorrem, por meio de edital de 

chamamento público, às vagas destinadas às contratações artísticas com a devida remuneração.

DF

Centro cultural com diversas opções, como cinema, teatro, 

livrarias

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC, a qual informa que considerando o Decreto nº. 42.309, 

de 16 de julho de 2021, a partir do qual vincula o Cine Itapuã à estrutura desta SECEC, cabendo-lhe a coordenação, supervisão e manutenção 

do patrimônio público, bem como sua gestão e operação, será elaborado estudo técnico para a revitalização do espaço localizado na Região 

Administrativa do Gama.

Gama

Criação de Programa de emprego destinado a pessoas em 

condições de rua, junto ao comércio local ou na prestação de 

serviços públicos

Demanda encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES a qual informa que há pertinência quanto à criação 

de programa de emprego e melhoria na prestação de serviços à população de rua estão inseridas no âmbito da área finalística da Pasta.
N. Bandeirante

Oferecer cursos de capacitação profissional à população de rua

Demanda encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES a qual informa que há pertinência quanto a oferta 

de cursos de capacitação profissional à população de rua e melhoria na prestação de serviços à população de rua estão inseridas no âmbito da 

área finalística da Pasta.

N. Bandeirante

Melhoria na prestação de serviços à população de rua

Demanda encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES a qual informa que a melhoria na prestação de 

serviços à população de rua é contemplada pelos Programas de Trabalho 08.244.6228.2944.0006 e 08.244.6228.9073.0007, o aprimoramento e 

a ampliação da oferta dos serviços à população em situação de rua, conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009).

N. Bandeirante

Revitalização do comércio da W3 (Asa Norte)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH a qual informa que, no 

presente momento, não há projetos previstos para a finalidade solicitada.

No entanto tal demanda foi encaminhada à Coordenação de Elaboração de Projetos da SEDUH, para conhecimento do pleito da comunidade.

Plano Piloto

Implantação de cobertura em quadras poliesportivas em todas 

escolas públicas

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que identificou a necessidade de 

reforma/construção de cobertura de quadras poliesportivas em 190 escolas da rede pública.
DF

Criação do plano de carreira do magistério do Distrito Federal
Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que a demandaem questão é de 

competência da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), a qual foi reencaminhada.
DF

Construção da escola em Área especial 304
Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que a referida obra de construção de uma 

Escola Classe se encontra em fase de contratação.
Recanto das Emas

Construção de escola pública de ensino fundamental na RA 

Sudoeste

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que no Plano de Obras 2019-2022 da 

SEEDF, não  foram previstas construções/ampliações/reformas de unidades escolares nessas regiões. 

Não obstante, tais proposições serão incluídas no rol de sugestões que serão avaliadas, quando da revisão do documento.

Sudoeste

Ampliação/Reforma da Escola Classe do Torto

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que no Plano de Obras 2019-2022 da 

SEEDF, não  foram previstas construções/ampliações/reformas de unidades escolares nessas regiões. 

Não obstante, tais proposições serão incluídas no rol de sugestões que serão avaliadas, quando da revisão do documento.

Lago Norte

Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Classe do 

Torto

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que identificou a necessidade de 

reforma/construção de cobertura de quadras poliesportivas em 190 escolas da rede pública.

Está prevista a construção/reforma da quadra de esportes da Escola Classe Granja do Torto.

Lago Norte

Aprovação e implementação do plano de carreira do Magistério 

do DF

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que a demandaem questão é de 

competência da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), a qual foi reencaminhada.
DF

Compra ao menos 5 datashow para cada escola pública

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que foram incluídas no referido Projeto de 

Lei as seguintes demandas, a serem atendidas no âmbito da rede de escolas públicas do Distrito Federal.

Acrescenta que, anualmente, são aprovados recursos  do Programa de Descentralização Administrativa - PDAF, de custeio e de capital, que são 

repassados às 681 escolas e às 14 Coordenações Regionais de Ensino, para serem utilizados em aquisições e serviços, incluindo compra de 

equipamentos tecnológicos e materiais esportivos, desde que priorizados pela comunidade escolar.

DF
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Compra de ao menos 5 TVs (mínimo 40 polegadas) para cada 

escola pública

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que foram incluídas no referido Projeto de 

Lei as seguintes demandas, a serem atendidas no âmbito da rede de escolas públicas do Distrito Federal.

Acrescenta que, anualmente, são aprovados recursos  do Programa de Descentralização Administrativa - PDAF, de custeio e de capital, que são 

repassados às 681 escolas e às 14 Coordenações Regionais de Ensino, para serem utilizados em aquisições e serviços, incluindo compra de 

equipamentos tecnológicos e materiais esportivos, desde que priorizados pela comunidade escolar.

DF

Compra de materiais de Educação Física para todas escolas 

públicas

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa que foram incluídas no referido Projeto de 

Lei as seguintes demandas, a serem atendidas no âmbito da rede de escolas públicas do Distrito Federal.

Acrescenta que, anualmente, são aprovados recursos  do Programa de Descentralização Administrativa - PDAF, de custeio e de capital, que são 

repassados às 681 escolas e às 14 Coordenações Regionais de Ensino, para serem utilizados em aquisições e serviços, incluindo compra de 

equipamentos tecnológicos e materiais esportivos, desde que priorizados pela comunidade escolar.

DF

Construção de quatro escolas (uma Escola Classe, um Centro de 

Ensino Infantil, uma creche e uma de Ensino Médio)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, a qual informa a situação atual de cada uma das unidades 

de educação a serem construídas na RA Jardim Botânico:

Centro Educacional:  Em licitação - Abertura: 30/08/2021

Centro de ensino Fundamental:  Em licitação - Abertura: 06/09/2021

Escola Classe:  Em licitação -  Abertura: 30/08/2021

Centro de Educação Primeira Infância:  Elaboração de Edital de licitação

Jardim Botânico

Implementação de equipamentos públicos (Posto do Na Hora, 

Posto do TRE)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS, a qual informa que em todas as unidades do Na Hora foi iniciada 

remodelação administrativa no ano de 2019 e desde então, estão sendo implementadas boas práticas de gestão.

Objetiva-se a expansão do Na Hora. No entanto, com a pandemia da Covid-19, o início dos estudos de expansão sofreu atrasos. Porém, há 

comprometimento, para que assim que possível, reiniciar os estudos de viabilidade para abertura do Na Hora no Jardim Botânico.

Ademais, pontua que o Na Hora conta com novo projeto, o "Na Hora Cidades", que consiste na instalação de pontos de autoatendimento ao 

cidadão, nos mesmos moldes do autoatendimento das Unidades do Na Hora, nas sedes das Administrações Regionais do Distrito Federal 

interessadas. 

A primeira a receber o projeto foi a Administração de São Sebastião, onde foram instalados seis terminais de autoatendimento ao cidadão, com 

computadores, acesso à internet, impressora e equipe de servidores treinada para auxiliar as pessoas que têm dificuldades em usar a 

tecnologia. Inclusive, tratativas podem ser iniciadas com a Administração do Jardim Botânico para implantação do projeto na RA.

O objetivo é descentralizar os serviços de autoatendimento atualmente prestados nas Unidades do Na Hora, facilitando o acesso do cidadão 

aos mais variados serviços públicos digitais, oferecendo os equipamentos necessários e suporte qualificado, principalmente ao cidadão em 

estado de vulnerabilidade que não possui acesso à Internet ou apresenta dificuldade em executar sozinho tais demandas.

Jardim Botânico
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Apoio a projetos/eventos de sustentabilidade no Jardim Botânico 

(exemplo: 5ª Feira Ambiental)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, reencaminhada ao Jardim Botânico de Brasília – 

JBB, o qual esclarece que realiza eventos científicos e culturais. Tais eventos tem se mostrado um importante instrumento de 

compartilhamento conhecimentos, permitindo que inúmeros visitantes tenham acesso a diversidade de saberes sobre o bioma Cerrado, em 

diferentes formatos e linguagens.

Feiras Temáticas constituem ação de grande resultado junto à comunidade local. São realizadas em parceria com instituições governamentais e 

sociais, com apresentação de produtos, oficinas, manifestações culturais e atividades educativas, a exemplo das realizadas durante a Semana 

do Cerrado de 2019, com colaboração da SEMA / DF  bem como, com coparticipação da SETUR, EMATER e SEMA. 

Nessas oportunidades, os visitantes podem conhecer um pouco do bioma Cerrado por meio do artesanato, objetos de decoração, biojóias, 

cosméticos, alimentos orgânicos, exposição com artistas plásticos, oficinas e educação ambiental.

Desse modo, o conceito de sustentabilidade ambiental está presente em todas as ações previstas, aqui entendido como sendo a “relação 

sustentável entre padrões de consumo e produção em termos energéticos, de maneira que sejam reduzidas, ao mínimo, as pressões 

ambientais, o esgotamento dos recursos naturais e a poluição” (Agenda 21 – ONU).

O Jardim Botânico de Brasília, seguindo o que preconiza o item 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: “Assegurar uma vida saudável 

e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”, ainda apoia diferentes práticas e eventos que busquem o bem-estar físico e 

mental de seus visitantes, como a prática de Tai Chi, Yoga, caminhadas, corridas, ciclismo e, principalmente, a possibilidade de estarem 

verdadeiramente em contato com a natureza, alcançando todos os seus reconhecidos benefícios.

Jardim Botânico

Projetos de construção de hortas comunitárias em áreas 

recuperadas

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, reencaminhada ao Jardim Botânico de Brasília – 

JBB, o qual esclarece que as hortas comunitárias têm objetivo a produção de alimentos com a participação voluntária da comunidade, 

promovendo a conscientização e a capacitação dos moradores, incentivando a produção de alimentos sem agrotóxicos, alimentação saudável e 

o seu aproveitamento integral, além de poder gerar uma fonte de renda em alguns casos. 

A Lei Distrital nº 4.772/2012 garante que a agricultura urbana e periurbana tenha apoio no DF. O texto estabelece que os objetivos das políticas 

de apoio são o estímulo ao convívio social e atividades culturais relacionadas com a produção, a promoção de hábitos saudáveis de alimentação 

e a utilização e limpeza de espaços públicos ociosos. Dados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri) 

indicam que existem cerca de 120 hortas comunitárias no Distrito Federal.

O Jardim Botânico de Brasília -JBB possui dois espaços que servem como inspiração para hortas comunitárias: o Jardim Sensorial e a 

Agrofloresta, próxima a Permacultura. Apesar de espaços explorados em atividades de educação ambiental, fazem parte da coleção viva do 

JBB, e portanto suas plantas não podem ser retiradas. São elementos pedagógicos manejados pelos educadores do JBB e servem como espaço 

de ensino-aprendizagem. 

A Agrofloresta é o elemento pedagógico que mais se assemelha à uma Horta Comunitária. Seguindo princípios agroecológicos, é local de 

observação de processos naturais e agrícolas, servindo de modelo.

O apoio em projetos, implementações e manejos de novas hortas comunitárias vai além de um espaço modelo e inspirador. O JBB conta com 

corpo técnico capacitado e especializado que presta serviços para a população da região em forma de consultorias e relatórios técnicos, sendo 

um incentivador às práticas sustentáveis e comunitárias, corroborando nossa missão e serviço à população.  

A educação ambiental, junto a atividades de lazer orientadas para a conservação da biodiversidade, faz parte da missão do JBB, ocorrendo 

frequentemente na forma de atendimentos à comunidade (muitas vezes grupos escolares). Atividades e oficinas de plantio e manejo da 

Agrofloresta servem como sensibilização e capacitação do público, incentivando ainda mais a formação de hortas comunitárias.

Jardim Botânico

Melhorias nas farmácias de alto custo do DF (falta ar 

condicionado, cadeiras adequadas)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual informa que a reforma está prevista na proposta da 

SES para o PLOA/2022.
DF

Reforma e expansão dos serviços do Posto de Saúde do Núcleo 

Bandeirante (próximo a Adm)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual esclarece que as construções, reformas e  

implantações de novos serviços de saúde são baseados na priorização da identificação dos vazios assistenciais, da Cobertura de Estratégia de 

Saúde da Família e da disponibilidade de recursos financeiros previstos. 

Esta solicitação não está contemplada no planejamento de 2022.

N. Bandeirante
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Construção de prédio para UBS (Granja do Torto)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual esclarece que as construções, reformas e  

implantações de novos serviços de saúde são baseados na priorização da identificação dos vazios assistenciais, da Cobertura de Estratégia de 

Saúde da Família e da disponibilidade de recursos financeiros previstos. 

Esta solicitação não está contemplada no planejamento de 2022.

Lago Norte

Ampliação de atendimento continuado com fonoaudiólogo para 

População carente na Policlínica de Planaltina

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual eclarece que há concurso público vigente para o 

cargo de Especialista em Saúde, da Carreira Assistência Pública em Saúde – Fonoaudiólogo (Resultado Final publicado no DODF nº 136, de 19 

de julho de 2018) aguardando a nomeação de fonoaudiólogos aprovados, após liberação de aumento de custos com folha de pagamento 

(suspenso 2020 e 2021).

Planaltina

Ampliação de horário de funcionamento de unidades básicas de 

atenção primária-UBS (argumentação do demandante: pessoas 

poderiam se consultar em horário diverso do trabalho - após as 

18hr; mais servidores seriam contratados, ampliação de 

atendimento no setor primário, preventivo, sem alta 

complexidade; UBSs poderiam funcionar nos sábados pela manhã, 

de 8h às 12h e das 18 às 22hr em dias úteis)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual informa que área técnica de Estratégia Saúde da 

Família tem realizado análises qualitativas e quantitativas quanto a ampliação de horário de funcionamento de Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) junto às Regiões de Saúde, conforme demonstrado no documento "PERCEPÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE A RESPEITO DO PROGRAMA 

SAÚDE NA HORA DO DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 2020".

Plano Piloto

Aumento do número de fonoaudiólogos na rede pública, de 

atenção básica até a especializada

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual esclarece que há concurso público vigente para o 

cargo de Especialista em Saúde, da Carreira Assistência Pública em Saúde – Fonoaudiólogo (Resultado Final publicado no DODF nº 136, de 19 

de julho de 2018) aguardando a nomeação de fonoaudiólogos aprovados, após liberação de aumento de custos com folha de pagamento 

(suspenso 2020 e 2021).

Águas Claras

Compra de equipamentos para UBS nº 1 (Jardins Mangueiral)
Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual informa que há diversos processos instruídos em 

tramitação para aquisição de cerca de 30 itens destinados a tal finalidade.
Jardim Botânico

Construção de Unidade Básica de Saúde nº 2, na DF-001

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual informa que existem dois processos em andamento, 

com previsão de construção a partir de 2023, a depender das previsões de entrega de obras já em andamento, são elas:

- Expansão Setor Mangueiral - Construção da UBS RA Jardim Botânico - Processo SEI nº 00392-00002986/2021-74.

- Bairro Setor Habitacional Tororó - Jardim Botânico. - Construção UBS Setor Habitacional Tororó - Processo SEI nº 00060-00326184/2020-73.

Jardim Botânico

Implantação de base para o SAMU (local do antigo posto da PM)

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a qual informa que foi realizada visita in loco  pela a 

Diretoria do SAMU/CRDF e verificou-se que, no local sugerido para implantação de uma base do SAMU na Região Administrativa do Jardim 

Botânico, o antigo posto da PM foi retirado do local.

Contudo, ressalta que há previsão de implantação de uma base modular no Jardim Botânico para 2022.

Jardim Botânico

Criação de papa entulho na cidade
Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que será aberto processo licitatório neste 

exercício para oferecimento do serviço demandado.
Recanto das Emas

Limpeza de áreas públicas/ áreas verdes

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU o qual informa que considerando a previsão contratual, a 

localidade é  atendida pela coleta domiciliar e coleta seletiva, bem como, como pelo serviço de remoção de resíduos provenientes de entulhos, 

resíduos volumosos e resíduos da construção civil, dispostos irregularmente pela população.

N. Bandeirante

Ampliação dos serviços de limpeza e jardinagem e de praças e 

logradouros (Granja do Torto)

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU o qual informa que ampliação dos serviços  limpeza urbana 

nesses locais  será implementada  após  a formalização do Termo aditivo do Contrato nº 18/2019. 
Lago Norte

Implementação de Coleta Seletiva Inclusiva

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que os valores estimados, uma vez que ainda 

não foram realizados levantamentos em todos os condomínios horizontais do Distrito Federal para avaliação precisa dos custos da coleta porta 

a porta dos mesmos.

Diante o exposto, informa ainda que a demanda já foi incluída, no que foi possível considerando as limitações legais, por esta equipe na 

proposta orçamentária PLOA/2022. 

Park Way
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Campanha de conscientização da população quanto a limpeza 

urbana, de modo a evitar jogar lixo na rua

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que o SLU conta com equipe de educação 

ambiental atuante nas regiões administrativas, com mobilização porta a porta, tratam de conscientização ambiental, coleta seletiva e descarte 

irregular de lixo e entulho. Há ainda mobilização pela campanha “Cartão Verde”: estratégia do SLU para sensibilizar a população sobre seu 

protagonismo na coleta seletiva. A ação envolve, SLU, cidadãos e empresas que prestam serviço de coleta.

A campanha “Cartão Verde” acontece por etapas em três regiões simultâneas durante quatro semanas. Na 1ª semana, a equipe de orientação 

visita as residências para informar. Nas três semanas seguintes, os garis da coleta seletiva agem no sentido de verificar se o conteúdo dos sacos 

de lixo é predominantemente reciclável ou se está misturado com orgânicos. 

Eles aplicam cartões de acordo com o observado: cartão Verde, separação bem feita; Amarelo, quando pouco misturado e Vermelho, quando 

não é feita a separação como deveria. 

A campanha encontra-se na 6ª edição e já passou por regiões como: Ceilândia, Gama, Noroeste, Recanto das Emas, Sudoeste, Asa Norte, 

Taguatinga, Guará, Águas Claras e Sobradinho. Na segunda quinzena de agosto, ocorrerá na Asa Sul (7ª etapa) e retornará em outras quadras 

do Guará e Taguatinga.

As redes sociais também são utilizadas ampliação das ações de conscientização do SLU. O SLU produz vídeos, minissérie, mini-doc e cards 

publicados diariamente com o acompanhamento do alcance de público. Também são respondidos questionamentos dos cidadãos nos 

comentários.

Além dos esforços descritos, o SLU trabalha em parceria com outros entes do DF, como Secretarias de Meio Ambiente (Sema-DF), de 

Comunicação (SECOM), Educação (SEE), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

(SEAGRI), Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental), Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal (Codeplan), entre outros, na criação e promoção de campanhas como a Continue Acertando, o Comitê Brasília Recicla, além de acordos 

de cooperação técnica entre esses entes e até  organismos internacionais, como a Japan International Cooperation Agency (JICA), sempre com 

vistas à uma melhor educação ambiental no âmbito do DF.

DF

Ampliação de recursos destinados à coleta seletiva de matérias 

recicláveis por Cooperativas/Associações, de modo a atender 

todas as Regiões Administrativas

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que atualmente as Cooperativas e Associações 

de catadores atentem um total de 15 RA's no DF, enquanto as empresas realizam coleta em 19 RA's, das quais 2 RA's são realizado o serviço de 

coleta seletiva de forma complementar, parte pela empresa parte pela cooperativa. 

Considerando que o contrato com as empresas foi realizado com vigência para 05 (cinco) anos, levando em conta que a coleta seletiva realizada 

pelas empresas faz parte de um item entre vários outros que formam um lote de serviços para a limpeza urbana. 

Desse modo, não é possível no momento a supressão do serviço das empresas contratadas.

DF

Organização das podas e da coleta de material resultante, bem 

como da jardinagem feita pelos moradores (705 Sul)

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que os serviços solicitados foram executados os 

nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2021.
Plano Piloto

Implementação de Coleta Seletiva Inclusiva

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que os valores estimados, uma vez que ainda 

não foram realizados levantamentos em todos os condomínios horizontais do Distrito Federal para avaliação precisa dos custos da coleta porta 

a porta dos mesmos.

Diante o exposto, informa ainda que a demanda já foi incluída, no que foi possível considerando as limitações legais, por esta equipe na 

proposta orçamentária PLOA/2022. 

Jardim Botânico

Limpeza de área verde (SQS 215)
Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que os serviços solicitados foram executados os 

nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2021.
Plano Piloto

Varrição de calçadas (SQS 215)
Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, o qual informa que os serviços solicitados foram executados os 

nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2021.
Plano Piloto
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Melhoria da segurança pública no Guará II (instalação de câmeras 

de segurança pública, de modo que a Polícia Militar consiga 

empregar melhor o policiamento e que no caso de uma possível 

situação delituosa

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP, a qual considera que a demanda é pertinente à Secretaria de Estado 

de Segurança Pública e totalmente alinhada com os objetivos do Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU).

Esclarece que o Projeto de Videomonitoramento atendeu à Região Administrativa do Guará com a instalação de 42 (quarenta e duas) câmeras 

fixas e móveis, das quais 20 (vinte) delas instaladas no Guará II, em locais que apresentavam viabilidade técnica para instalação e foram 

referendados pelas autoridades policiais da área. Além disto, foi instalada uma Central de Monitoramento Remoto (CMR) na sede do 4º 

Batalhão de Polícia Militar, de onde é realizado o monitoramento das imagens.

Por fim, informa que o PVU é uma iniciativa que exige continuidade e assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não 

foram atendidas outrora, podem vir a ser no futuro. Pontua ainda que o planejamento para distribuição dos dispositivos no território considera 

as "manchas criminais", que demonstram através do processamento das estatísticas de registros de ocorrências policiais, os locais com os 

maiores índices de crimes e desordens sociais. Além disto, ratifica que serão consultadas as autoridades policiais da área, e sugestões da 

sociedade, desde que validadas pelas autoridades policiais, também serão consideradas.

Guará

Instalação de câmeras de monitoramento, à maneira de capitais 

pelo Mundo

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP, a qual considera que a demanda é pertinente à Secretaria de Estado 

de Segurança Pública e totalmente alinhada com os objetivos do Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU).

Ressalta que o Projeto de Videomonitoramento teve início no ano de 2013 e até o momento atendeu a 24 (vinte e quatro) Regiões 

Administrativas, contando instaladas até o momento, 958 (novecentos e cinquenta e oito) câmeras IP fixas e móveis (PTZ), 10 (dez) Centrais de 

Monitoramento Remoto (CMR) instaladas em unidades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Central de Monitoramento instalada 

no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Informa ainda que já foram iniciadas as atividades de planejamento visando contratar empresas especializadas em solução de 

videomonitoramento para implantar o Projeto nas 9 (nove) R.A.'s que ainda não foram atendidas, tão logo sejam concluídos os autos de 

planejamento, serão realizados o processo licitatório e firmados os contratos que executarão os projetos.

Por fim, informa que o PVU é uma iniciativa que exige continuidade e assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não 

foram atendidas outrora, podem vir a ser no futuro. Pontua ainda que o planejamento para distribuição dos dispositivos no território considera 

as "manchas criminais", que demonstram através do processamento das estatísticas de registros de ocorrências policiais, os locais com os 

maiores índices de crimes e desordens sociais. Além disto, ratifica que serão consultadas as autoridades policiais da área, e sugestões da 

sociedade, desde que validadas pelas autoridades policiais, também serão consideradas.

DF

Instalação de câmeras de monitoramento no Jardim Botânico

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP, a qual considera que a demanda é pertinente à Secretaria de Estado 

de Segurança Pública e totalmente alinhada com os objetivos do Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU).

Ressalta que o Projeto de Videomonitoramento teve início no ano de 2013 e até o momento atendeu a 24 (vinte e quatro) Regiões 

Administrativas, contando instaladas até o momento, 958 (novecentos e cinquenta e oito) câmeras IP fixas e móveis (PTZ), 10 (dez) Centrais de 

Monitoramento Remoto (CMR) instaladas em unidades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Central de Monitoramento instalada 

no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Informa ainda que já foram iniciadas as atividades de planejamento visando contratar empresas especializadas em solução de 

videomonitoramento para implantar o Projeto nas 9 (nove) R.A.'s que ainda não foram atendidas, tão logo sejam concluídos os autos de 

planejamento, serão realizados o processo licitatório e firmados os contratos que executarão os projetos.

Por fim, informa que o PVU é uma iniciativa que exige continuidade e assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não 

foram atendidas outrora, podem vir a ser no futuro. Pontua ainda que o planejamento para distribuição dos dispositivos no território considera 

as "manchas criminais", que demonstram através do processamento das estatísticas de registros de ocorrências policiais, os locais com os 

maiores índices de crimes e desordens sociais. Além disto, ratifica que serão consultadas as autoridades policiais da área, e sugestões da 

sociedade, desde que validadas pelas autoridades policiais, também serão consideradas.

Jardim Botânico



ASSUNTOS RESPOSTAS / CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL LOCALIDADE

Instalação de câmeras de monitoramento em pontos chaves para 

redução de roubos e furtos

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP, a qual considera que a demanda é pertinente à Secretaria de Estado 

de Segurança Pública e totalmente alinhada com os objetivos do Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU).

Ressalta que o Projeto de Videomonitoramento teve início no ano de 2013 e até o momento atendeu a 24 (vinte e quatro) Regiões 

Administrativas, contando instaladas até o momento, 958 (novecentos e cinquenta e oito) câmeras IP fixas e móveis (PTZ), 10 (dez) Centrais de 

Monitoramento Remoto (CMR) instaladas em unidades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Central de Monitoramento instalada 

no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Informa ainda que já foram iniciadas as atividades de planejamento visando contratar empresas especializadas em solução de 

videomonitoramento para implantar o Projeto nas 9 (nove) R.A.'s que ainda não foram atendidas, tão logo sejam concluídos os autos de 

planejamento, serão realizados o processo licitatório e firmados os contratos que executarão os projetos.

Por fim, informa que o PVU é uma iniciativa que exige continuidade e assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não 

foram atendidas outrora, podem vir a ser no futuro. Pontua ainda que o planejamento para distribuição dos dispositivos no território considera 

as "manchas criminais", que demonstram através do processamento das estatísticas de registros de ocorrências policiais, os locais com os 

maiores índices de crimes e desordens sociais. Além disto, ratifica que serão consultadas as autoridades policiais da área, e sugestões da 

sociedade, desde que validadas pelas autoridades policiais, também serão consideradas.

Plano Piloto

Corrigir IPTU de locais onde foram construídos viadutos, 

duplicação de vias, etc, pois os moradores e comerciantes 

próximos dessas regiões têm mais facilidade de acesso e menos 

engarrafamento, a fim de que estes recursos sejam utilizados para 

manutenção dessas vias

Demanda encaminhada à Subsecretaria da Receita - SUREC/SEEC  a qual destaca que mantém pauta de valores de imóveis atualizada, com 

fundamento em critérios técnicos e que repercute, com grande proximidade, os valores de mercado e suas variações. Por certo, localidades 

impactadas com obras públicas ou outros movimentos da dinâmica do desenvolvimento urbano tem seu valor de mercado alterado, por vezes 

em sentido crescente, por vezes em sentido decrescente. Tais valores são utilizados, por exemplo, para fins de definição da base de cálculo dos 

impostos sobre transmissão (ITBI e ITCMD). Entretanto, a definição de valores de lançamento do IPTU depende de fatores que extrapolam o 

simples quesito de avaliação técnica, e o de maior relevo é que a definição final da pauta compete à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Historicamente, as leis aprovadas pela CLDF tem definido correção do IPTU utilizando a variação da inflação como limitador, o que impede o 

ajuste da base de cálculo aos preços de mercado. A defasagem hoje existente é de tal monta que requer definição de estratégia de ajuste, se 

assim for definido, que extrapola as atribuições desta Subsecretaria, razão pela qual sugerimos, se for do interesse dessa SEORC, o 

encaminhamento da pauta às instâncias decisórias superiores desta Pasta.

Plano Piloto

Com relação aos demais questinamentos recebidos por ocasião da Audiência Pública de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - 

PLOA/2022, informamos que serão publicadas oportunamente versões atualizadas deste Anexo Único.


