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Destinação de área para Feira do Produtor no Núcleo Rural 

Casa Grande e Ponte Alta - Gama

Demanda encaminhada à Administração Regional do Gama – RA-Gama, a qual informa que a RA-Gama não possui nenhum imóvel patrimonial na região do Núcleo Rural Casa 

Grande e Ponte Alta – Gama para atender o solicitado.

Em adição, a demanda foi ainda encaminhada à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  - EMATER/DF, a qual informa que não sua competência a destinação de área para 

Feira do Produtor. Sugere ainda que o assunto seja levado, por meio de nova manifetação no Portal de Ouvidoria do DF, à  Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural - SEAGRI e/ou Terracap, entidades responsáveis pela gestão fundiária das áreas rurais do Distrito Federal. Sugere ainda outra opção de levar ao 

conhecimento da Secretaria de Patrimônio da União  - SPU (Órgão Federal).

Criação de projeto de captação de águas pluviais no Núcleo 

Rural Casa Grande - Gama

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual esclarece por meio do Departamento de Infraestrutura Urbana - DEINFRA/ Divisão de 

Projetos - DIPROJ que somente licita projeto/obra de drenagem pluvial mediante projeto urbanístico aprovado, isto é, esta Divisão de Projetos, só pode efetuar elaboração de 

estimativa de custo de projeto de drenagem pluvial e pavimentação, abrir processo licitatório e consequentemente, sua posterior implantação, após o projeto de urbanismo estar 

aprovado pelo gestor do planejamento urbano territorial.

Em se tratando de zona rural a infraestrutura deve ser implantada de forma essencial, isto é, paliativa com a finalidade de melhorar a trafegabilidade e impedir o processo erosivo.

Reforma de imóvel público antiga Casa de Câmara e Cadeia - 

Setor Tradicional - Planaltina

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.

Reforma de imóvel público Edifício sede da RA Planaltina - 

Planaltina

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.

Reforma de imóvel público Ginásio de Funções Múltiplas - 

Setor Administrativo - Planaltina

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.

Reforma de imóvel público Parque de Serviços no SOF - 

Planaltina

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.

Reforma de imóvel público Prédio da Antiga Prefeitura - Setor 

Tradicional - Planaltina

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.

Reforma de imóvel público fachada e dependências da 

Administração Regional de Taguatinga - Taguatinga

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.
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Reforma de imóvel público Teatro da Praça, em Taguatinga 

Centro - Taguatinga

Demanda encaminhada à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a qual informa que após consultas em controle de processos e constatou a inexistência de 

demandas e de projetos concluídos ou em andamento para o objeto em tela.

 Ressalta que as solicitações para realização de serviços de arquitetura e engenharia devem ser encaminhadas oficialmente pelas respectivas Administrações Regionais ou pelos 

órgãos públicos proprietários dos imóveis. As demandas deverão estar devidamente instruídas com toda documentação técnica pertinente ao pleito  garantindo viabilidade técnica 

e legal, inclusive com previsão dos recursos para fazer face à execução das obras, conforme o Estatuto  Social da NOVACAP e na Carta de Serviços.

Criação de Região Administrativa da Ponte Alta e Núcleo 

Rural Casa Grande - Gama

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV a qual informa que que a questão é tratada no Processo SEI nº 00001-00015335/2022-18, no qual consta a 

solicitação de estudos técnicos em cumprimento das exigências contidas no art. 2º, da Lei 5.161/2013, para análise da criação da região proposta.

Regularização/ demolição de construção abandonada  na via 

que liga a W3 ao Parque da Cidade na 712/Sul - Plano Piloto

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, a qual informa que conforme diligência realizada no dia 

09/08/20222 , bem como o Relatório de Caracterização (92956525), foi constatada ocupação por 04 (quatro) pessoas que informam que ocupam o local há 13 anos. No imóvel 

existe ligação clandestina de energia e não foram encontradas irregularidade quanto as normas de limpeza pública dentro das atribuições do DF Legal. 

Diante disto, informa que o DF Legal não realiza a retirada forçada de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social que se utilizam dos espaços públicos como moradia e/ou 

outros fins. Salienta que as atribuições da pasta são referentes aos resíduos, objetos e materiais inservíveis depositados, descartados ou acumulados em área pública que possam 

trazer transtornos e causar atos lesivos à limpeza urbana. Por fim sugere o encaminhamento à Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e Secretaria de Segurança Pública – 

SSP, por meio da reabertura de Manifestação de Ouvidoria a ser encaminhada diretamente aos órgãos citados.

Em continuidade, a demanda foi encaminhada pelo DF Legal à Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP para obtenção de maiores informações.

Ampliação de quadro funcional para Rede de Atenção 

Psicossocial (NASFs e CAPS)  - DF

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado Saúde - SES a qual informa que considerando o Parâmetros NASF - Mínimo de 5 profissões distintas; mínimo de 200 horas semanais; 

Cada especialidade deve ter no mínimo 20 horas e no máximo 40 horas; e pelo menos 3 profissionais;

Informa ainda que o dimensionamento não é estático, está em constante transformação, podendo variar conforme diversos fatores, sejam eles Recursos Humanos, Materiais, 

Procedimentos, entre outros.

Esclarece que as informações contidas no SIGRH são de responsabilidade das Gerências de Pessoas das Regiões de Saúde.

Ampliação de carga horária de servidores da SMDF 

requerentes para 40h - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual esclarece que a ampliação de carga horária tem amparo no art. 57, da Lei Complementar nº 840, de 23 

de dezembro de 2011.

Ressalta ainda que este tipo de demanda incorre em aumento de despesas com pessoal. Sendo assim, deve observar Portaria nº 41, de 21 de fevereiro de 2020, que trata sobre 

mecanismos de propostas dos órgãos e entidades relacionadas à gestão de pessoas.

Salienta ainda que não se pode olvidar que conforme disposto na legislação, matérias desta natureza carecem de declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, sendo 

que, para implementação de quaisquer ações que impactarão nas contas públicas devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, estudos 

visando agir da melhor forma possível para atingir o fim público pretendido, sem que seja colocada em risco a continuidade da prestação dos serviços públicos, bem como a 

manutenção do pagamento da folha dos servidores.

Reestruturação/reajuste da carreira de Analista - Gestão e 

Assistência Pública da SES - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa medidas inseridas na LDO/2023:   

- Autorização para Realização e Nomeação em Concurso Público para Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, Assistente em Gestão Pública à Saúde, Técnico em Gestão e 

Assistência Pública à Saúde e Técnico em Enfermagem – Processo SEI nº 00060-00025184/2022-11.

- Reestruturação de Carreira e Remuneração da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal – Processo SEI nº 00040-00011368/2022-78 - SINDSAUDE DF.

Registra ainda que a Lei nº 6.790, de 18 de janeiro de 2021, reorganiza a carreira de Assistência Pública à Saúde, nos cargos e quantitativos na seguinte forma:

I – Especialista em Saúde: 4.600 cargos;

II – Técnico em Saúde: 10.000 cargos;

III – Auxiliar de Saúde: 4.500 cargos.

Nomeação de Secretários Escolares na Secretaria de 

Educação - SEE - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que conforme publicação na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2023, foi autorizada a 

nomeação em concurso Público para 1.372 vagas para os cargos de Técnicos de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, atualmente denominado Analista de Políticas 

Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar. 

Neste caso, para a nomeação é necessária a instrução processual pelo órgão demandante (Secretaria de Educação - SEE) nos termos do Decreto 40.467/2020 a ser solicitada para a 

Secretaria de Estado de Economia.

Nomeação de Analistas para Defensoria Pública do Distrito 

Federal - DPDF - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que conforme publicado na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2023, foi autorizada a 

nomeação em concurso Público para 200 vagas para os cargos de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. 

Neste caso, para a nomeação é necessária a instrução processual pelo órgão demandante (Defensoria Pública do DF) nos termos do Decreto 40.467/2020 a ser solicitada para a 

Secretaria de Estado de Economia.
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Ampliação de vagas em concurso público para Assistente 

Social da SES - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que foi autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023, 1.100 (mil e cem vagas) para o 

cargo de Especialista em Saúde da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em suas diversas especialidades, na qual inclue a especialidade Assistente 

Social.

Sobre o referido concurso, foi autorizado pela PORTARIA Nº 206, DE 22 DE JUNHO DE 2022, e instituído Grupo de Trabalho pela PORTARIA Nº 238, DE 21 DE JULHO DE 2022 para 

realizar estudos técnicos, objetivando a contratação de Instituição para o planejamento, organização e execução do concurso público para o cargo de Especialista em Saúde.

Registra que o quantitativo de vagas autorizadas para realização de concursos públicos é definido a partir de critérios técnicos, observando fatores como os quantitativos de vagas 

ofertadas em edital normativo, que foram dimensionados  para atender às demandas dos órgãos de atuação de cada carreira, disponibilidade de cargos criados em lei e vagos nas 

respectivas carreiras e a disponibilidade orçamentária e financeira, que deve observar, entre outros pontos, os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destaca que as demandas de nomeação, em regra, são definidas pelo órgão requisitante, neste caso a Secretaria de Estado Saúde, cabendo a essas encaminhar o pleito à Secretaria 

de Estado de Economia para análise e manifestação, em consonância com o Decreto nº 40.467/2020, que estabelecem as normas para  controle de despesa de pessoal, no âmbito 

do Poder Executivo do DF.

Contratação de profissionais de Educação Física para as 

Unidades Básicas de Saúde - UBS - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual informa que hoje, não consta a previsão da especialidade Educação Física no rol de profissionais 

contratados/admitidos pela Secretaria de Estado de Saúde, sejam de provimento efetivo, seja por meio de contrato temporário. 

Desse modo, sugere a abertura de tal manifestação popular por meio do Canal de Ouvidoria, destinando o tema diretamente à Secretaria de Estado Saúde - SES para a 

contraprestação dos serviços desses profissionais.

Cascalhamento e compactação de vias internas no Núcleo 

Rural Casa Grande - Gama

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual informa que há obras em andamento por meio do Contrato 039/2022 (doc 

SEI nº 87968813), cujo objeto é a execução das obras de restauração dos pavimentos das rodovias distritais DF-475 e VC-341, nos trechos compreendidos entre DF-475, trecho DF-

001 à VC-341 – 1,1 km - VC-341 trecho DF-475 ao km 6 (Capela São Francisco de Assis) – 6,0 km.

Pavimentação asfáltica da via VC-351 que liga DF-180 à DF-

475 pela Ponte Alta - Gama

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual informa que há obras em andamento por meio do Contrato 039/2022 (doc 

SEI nº 87968813), cujo objeto é a execução das obras de restauração dos pavimentos das rodovias distritais DF-475 e VC-341, nos trechos compreendidos entre DF-475, trecho DF-

001 à VC-341 – 1,1 km - VC-341 trecho DF-475 ao km 6 (Capela São Francisco de Assis) – 6,0 km.
Pavimentação asfáltica da estrada Córrego Pulador - 

Brazlândia

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual informa que o objeto da demanda popular não faz parte do Sistema 

Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.
Pavimentação asfáltica da Rua Juruá na Ponte Alta Norte - 

Gama

Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual informa que o objeto da demanda popular não faz parte do Sistema 

Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.

Pavimentação asfáltica estrada da Cascalheira - Brazlândia
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual informa que o objeto da demanda popular não faz parte do Sistema 

Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.

Pavimentação asfáltica no Núcleo Rural Casa Grande - Gama
Demanda encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual informa que o objeto da demanda popular não faz parte do Sistema 

Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.

Limpeza e Jardinagem (plantio de grama, plantas ou flores) 

no canteiro entre blocos P e Q na 712/Sul - Plano Piloto

Demanda encaminhada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU o  qual informa que a Limpeza urbana de áreas do Distrito Federal já possui previsão orçamentária e 

é executada dentro dos contratos em vigência. 

Além disso, encaminha carta de serviços oferecidos pelo SLU, através do link: https://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/Carta-de-Servico-VF-Atualizada-02-02-

2022.pdf. 

Ademais, informa que com relação a Jardinagem (plantio de grama, plantas ou flores), a responsabilidade da manutenção das áreas verdes, bem como a coleta de resíduos verdes; 

conservação de parques; jardinagem/roçagem de mato; poda de árvores e coleta de galhada/folhas (rastelamento) é de competência da NOVACAP, a qual também recebeu a 

manifestação popular para informação ao cidadão demandante.
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Alocação/Contratação de Profissionais de Psicologia em UBS 

e CAPS - DF

Demanda encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP a qual ressalta que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a qual já cessou sua vigência em

31.12.2021, afetou diretamente ações governamentais, em especial, a realização de concursos públicos e nomeações decorrentes, reestruturações administrativas, dentre outras

questões, afetas às despesas de pessoal e, consequentemente, à dinâmica do orçamento distrital, no período em que esteve vigente.

Informa que a SES/DF não vem medindo esforços para contratação de profissionais necessários ao atendimento da população e durante o período de restrição da lei nº 173 foi

realizado o processo seletivo, conforme Edital nº 31, de 13/07/2021 (DODF 131, 14/07/2021); Homologado Resultado Final nº 40, de 04/08/2021 (DODF 66-A, 05/08/2021), para

contratação de PSICÓLOGOS e demais cargos, pelo período inicial de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Foram convocados 146 (cento e

quarenta e seis) candidatos, sendo admitidos 56 (cinquenta e seis).

Destaca ainda, que encontra-se AUTORIZADO a realização de concurso para o cargos de ESPECIALISTA, o qual foi publicado no dia 27/06/2022 - DODF Nº 118 a PORTARIA Nº 206,

DE 22 DE JUNHO DE 2022 .

Serão ofertadas 322 (trezentas e vinte e duas) vagas imediatas, 2.057, (dois mil e cinquenta e sete) de cadastro reserva para o cargo de Especialista em Saúde. O processo encontra-

se na SEEC em fase de  formação do grupo de trabalho.

Ressalta que as nomeações bem como a realização de novos concursos, dependem de disponibilidade orçamentária e financeira e são definidas, autorizadas e publicadas

conjuntamente entre a SES/DF, a Secretaria de Economia/DF e a Casa Civil/DF que tem por finalidade garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro no âmbito do poder Executivo

do Distrito Federal, além de serem definidas em razão de uma urgência maior em determinada área do que em outra, conforme as necessidades da SES/DF naquele momento.

Devido ao impedimento de contratação prevista na lei nº 9.504/1997, os candidatos aprovados em certame, somente poderão ser nomeados a partir de janeiro de 2023, conforme

art. 73.

Implantação de linha de ônibus direta do Núcleo Rural Casa 

Grande e Ponte Alta para Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia 

- DF

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte E Mobilidade – SEMOB, a qual informa, após análise da área técnica responsável, que o Núcleo Rural Casa Grande hoje 

é atendido pelas linhas 206.9, 865.1 e 865.2 (juntas ofertam 22 viagens em dias úteis e 12 viagens aos sábados), já a Ponte Alta Norte é atendida pelas linhas 3210, 3212 e 206.9 

(juntas ofertam 37 viagens em dias úteis, 16 viagens aos sábados e 4 viagens aos domingos). Através destas linhas os moradores da região podem acessar as principais rodovias 

troncais (DF-480 e DF-001) e através das linhas que por estas trafegam utilizar o sistema de integração para acessar diversos pontos do Distrito Federal.

Diante disso, e considerando que as regiões do Núcleo Rural Casa Grande e Ponte Alta já possuem atendimento por transporte coletivo conforme detalhado no Despacho 

SEMOB/SUOP/DIPOP (95735787) (conforme imagem do detalhamento abaixo ), e considerando ainda que o Sistema de Transporte do Distrito Federal opera de forma integrada, 

sistemática que permite a realização de até 2 transbordos pagando a tarifa máxima de R$ 5,50, entende-se que não há viabilidade técnica de criação de linhas diretas daquelas 

regiões para o Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia, por considerar que os deslocamentos pleiteados podem ser realizados mediante integração. 
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Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)  no Plano 

Piloto - Plano Piloto

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte E Mobilidade – SEMOB, a qual informa que encontra-se contemplado no Projeto de Lei Orçamentária Anual - 

PLOA/2023, no âmbito das competências da SEMOB/DF. O projeto consiste em Concessão Patrocinada cujo objeto é a Implantação e manutenção de via permanente, estações e 

operação do VLT ao longo de toda Avenida W3 e posterior ligação com o Aeroporto Internacional de Brasília.

Implementação de monitoramento por câmeras de 

segurança na 712/Sul - Plano Piloto

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP, a qual informa que busca promover integração e modernização dos segmentos de 

segurança pública, para propiciar a redução dos índices de crimes violentos de forma imediata e permanente, assim como a diminuição dos crimes letais intencionais e dos crimes 

contra o patrimônio.

Nesse contexto, a SSP utiliza métodos científicos e soluções de tecnologia como o videomonitoramento que, somado a outras iniciativas, busca garantir resposta qualificada à 

criminalidade, com redução no tempo de atendimento ao cidadão, auxílio na elucidação dos crimes, monitoramento de áreas de interesse da administração pública e de interesse 

nacional, onde ocorrem eventos, entre outros usos.

O sistema de videomonitoramento tem como objetivo a captação de imagens em diversas Regiões Administrativas do DF, com a utilização de câmeras IP fixas e móveis, instaladas 

conforme critérios definidos pelas diretrizes de Segurança Pública do Distrito Federal, levando em consideração os mapas de manchas criminais característicos de cada localidade.

Acerca da demanda, informo a Vossa Excelência que não há previsão de instalação de equipamentos nas localidades indicadas, contudo as sugestões foram registradas e serão 

objeto de análises futuras quanto à expansão dos pontos de videomonitoramento.

Ademais, a Secretaria salienta ainda a importância do incentivo ao registro das ocorrências policiais junto a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, fato esse que além de permitir a 

geração das manchas criminais, contribui para a definição dos novos pontos de instalação de câmeras de videomonitoramento.

Instalação de mais postes de iluminação pública entre blocos 

P e Q da 712/Sul - Plano Piloto

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Instalação de mais postes de iluminação pública na 715/Sul - 

Plano Piloto

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Instalação de mais postes de iluminação pública na via que 

liga a W3 sul e o Parque da Cidade - Plano Piloto

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na 

102/Sul - Plano Piloto

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED na 

712/Sul - Plano Piloto

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED no 

Núcleo Rural Casa Grande - Gama

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Substituição de Transformadores de Energia Elétrica no 

Núcleo Rural Casa Grande - Gama

Demanda encaminhada à  CEB Iluminação Pública e Serviços - CEB-IPES a  qual informa que o pedido de eficientização e/ou expansão do parque de iluminação pública em questão 

foi recepcionado e inserido no planejamento operacional da CEB Iluminação Pública e Serviços e será realizada consoante a disponibilização orçamentária.

Construção de Centro de Ensino Fundamental até o 9º ano no 

Núcleo Rural Casa Grande - Gama

Demanda encaminhada à Secretaria de Estado de Educação - SEEDF a qual informa que é responsável pelas políticas públicas educacionais e pelo gerenciamento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal cujo maior objetivo é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso às suas Unidades Escolares (UE) e a permanência com êxito, no decorrer 

do percurso escolar, de todos os seus estudantes.

Informa ainda, por meio de área especializada, que na área em questão os estudantes são atendidos pelo Centro Educacional Casa Grande, o qual possui oferta educacional para 

ano letivo de 2022:

- No turno diurno: Educação Infantil (1º e 2º períodos), 2º Ciclo para as aprendizagens, Blocos 1 e 2 (1º ao 5º ano) e 3º Ciclo para as aprendizagens, Blocos 1 e 2 (6º ao 9º) do Ensino 

Fundamental. 

- No turno noturno: Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmento).



ASSUNTOS RESPOSTAS / CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO ÚNICO

MANIFESTAÇÕES POPULARES À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2023 - PLOA/2023

Revitalização, manutenção e conservação de equipamentos 

públicos de praças em Águas Claras

Demanda encaminhada à Administração Regional de Águas Claras – RA-AC, a qual informa que não consta de seu Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, programa de 

trabalho para Revitalização, Manutenção e Conservação de Equipamentos Públicos de Praças em Águas Claras, bem como no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023 - 

PLOA/2023, não consta contemplado o supracitado Programa de Trabalho.

Informa ainda que não há, neste momento, recursos destinados à finalidade proposta.

Implementação de parque para cães no Setor Hoteleiro Sul - 

Plano Piloto

Instalação de parque infantil na 715/Sul - Plano Piloto

Instalação de totens/placas de endereço dos blocos das casas 

da Quadra 715 Sul - Plano Piloto

Recuperação/Reforma de calçadas na 102/Sul - Plano Piloto 

(calçadas de acessibilidade e calçadas de acesso às paradas 

de ônibus e estação do Metrô)

Recuperação/Reforma de calçadas na 712/Sul - Plano Piloto

Recuperação/Reforma de calçadas  na 715/Sul - Plano Piloto

Reforma de balão de acesso que liga 713 e 712 sul - Plano 

Piloto

Reforma de praça na 102 Sul - Plano Piloto

Reforma de praça dos Aposentados, frente ao Conic - Plano 

Piloto

Revitalização, manutenção e conservação de equipamentos 

públicos (praças, parques infantis, PEC e Quadras de 

esportes) na 712/Sul - Plano Piloto

Urbanização de área pública  entre os Blocos E, H e I da 

715/Sul - Plano Piloto

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

PLOA/2023, os quais ainda não foram obtidas respostas, informamos que serão publicadas oportunamente versões atualizadas deste Anexo 

Único.

Demandas (12) encaminhadas à Administração Regional do Plano Piloto – RA-PP, a qual respondeu de maneira a consolidada às demandas. A RA-PP informa que ao elaborar a 

Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA/2023, concentrou-se em intervenções que envolvessem reforma, revitalização, implantação, conservação e recuperação do patrimônio 

público em 10 (dez) ações orçamentárias, a saber: 

4036 - Manutenção de feira.

2396 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas.

3048 - Reforma de Espaços Esportivos.

4170 - Manutenção de Espaços Esportivos.

1110 - Execução de Obras de Urbanização.

1968 - Elaboração de Projetos. 

8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas.

3596 - Implantação de Infraestrutura Esportiva.

1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública

8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

Informa ainda que atualmente as demandas referenciadas estão em tratamento junto à Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção - COLIC para a juntada dos relatórios 

já realizados em ações de vistoria pretérita, com a indicação de inclusão no planejamento do setor para o exercício de 2023.


