PPA 2016-2019 - AÇÕES
I.

Ação 1110 - Execução de Obras de Urbanização: Esta ação admite as

seguintes obras:
Pavimentação de ruas e estacionamentos;
Intervenções para construção ou readequação de redes e galerias
de águas pluviais - construção ou readequação de bocas de lobo e
valetas;
Construção de calçadas e passeios;
Instalação de meios-fios e passeios públicos;
Plantio de grama;
Execução de paisagismo;
Construção de vias;
Execução de obras para implantação de áreas verdes;
Instalação de lixeiras, totens informativos, pergolados, bancos,
orelhões, bloqueios de mobilidade;
Recapeamento asfáltico.
Importante: Nesta ação não podem ser realizadas obras de edificações

(construção de prédios, galpões, ginásios; entre outros), construção de praças,
construção de quadras de esporte, implantação de ponto de encontro comunitário,
instalação de postes, luminárias e outros. Existem ações específicas para estas obras,
que constituem objeto de análise dos órgãos de controle interno e externo.

II.

Ação 1337 – Recuperação de Áreas Urbanizadas: Esta ação admite as

seguintes obras:
Reformas de áreas urbanizadas;
Reformas de passagens, caminhos de pedestres e calçadas;
Recuperação de paisagismo.

III.

Ação 1471 – Modernização dos Sistemas de Informação: Esta ação

admite despesas como:
Aquisição de hardwares (Desktops e Impressoras);
Aquisição de hardwares – (Servidores);

Implantação de infraestrutura para modernização de Centro de
Dados de Tecnologia de Informação;
Implantação de redundância de Centro de Dados de TIC;
Implantação e expansão de Sala Segura;
Implantação de Relatório de Análise de Riscos e de Análise de
Segurança de Ambiente;
Implantação de Painéis de Controle e Monitoramento – Sala de
Situação;
Implantação de DataWareHouse;
Implantação de Governança de Serviços de TIC;
Contratação de consultorias;
Contratação que implique transferência de tecnologia;
Contratação de serviços afins à ação.
IV.

Ação 2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI: Esta ação

admite despesas como:
Manutenções preventivas e corretivas referentes à Modernização
dos Sistemas de Informação;
Seguros de instalações e equipamentos ligados a TIC;
Fábrica de projetos e programas;
Manutenção de serviços de impressão corporativa;
Serviços help-desk e service-desk;
Serviço de suporte técnico de banco de dados;
Serviço de suporte técnico de centro de dados.
V.

Ação 2903: Manutenção de Redes de Águas Pluviais: Esta ação

admite as seguintes obras:
Manutenção de redes de águas pluviais, bocas de lobo, poços de
visitas e execução de serviços de vídeo inspeção robotizada nas
redes de águas pluviais.
VI.

Ação 3596 – Implantação de Infraestrutura Esportiva: Esta ação

admite as seguintes obras:
Implantação de Ponto de Encontro Comunitário (PECs);
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Implantação de Pista de Skate;
Implantação de pista de atletismo e de esportes radicais.

VII.

Ação 3615 – Manutenção e Conservação Urbanística: Esta ação

admite as seguintes obras:
Recuperação

e

recapeamento

de

asfalto,

tapa-buracos,

recuperação de bocas de lobo, calhas e valetas, poços de visita,
passeios e calçadas, meios-fios, gramados, paisagismos, pinturas,
bloqueios de mobilidade.
VIII.

Ação 5005 – Preservação de Áreas Públicas: Esta ação admite as

seguintes obras:
Preservação de construção e equipamentos públicos como:
museus, teatros, monumentos e outros.
IX.

Ação 5695 – Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate

à Erosão: Esta ação admite as seguintes obras:
Tratamento de erosões;
Execução de gabiões e taludes gramados;
Recuperação de lançamentos de drenagem pluvial;
Implantação de plano de recuperação de áreas degradadas;
Elaboração de plano de emergência com estudos e avaliação de
riscos para recuperação de barragem;
Execução de desassoreamento e outros.
X.

Ação 8505 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas: Esta

ação admite as seguintes obras:
Manutenção de áreas com serviços de remoção de materiais
diversos;
Plantação e poda de árvores, arbustos e forrações e outros.
XI.

Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Esta

ação admite as seguintes despesas:
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Serviços gerais:
 viagens e locomoção - aquisição de passagens aéreas e
terrestres, nacionais e internacionais, pagamento de diárias no
país e no exterior e outras despesas afins;
 serviços postais;
 aquisição e guarda de material de consumo e expediente;
 comunicações administrativas de expediente;
 assinatura de jornais, periódicos e afins;
 outras despesas administrativas.

Manutenção e Conservação de Imóveis Próprios do Governo do
Distrito Federal, Cedidos ou Alugados, Utilizados pelos Órgãos da
Administração Pública:
 aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
 locação de mão-de-obra para serviços de vigilância;
 locação de mão-de-obra para serviços de limpeza;
 conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não
impliquem alteração na estrutura do imóvel);
 serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins;
 aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de
incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Frota de Veículos Utilizada pelos Órgãos e Entidades do Governo
do Distrito Federal, envolvendo Transporte Próprio ou de Terceiro:
 serviços de manutenção, revisão e reparos de veículos;
 combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes;
 peças e acessórios;
 aquisição de veículos;
 licenciamento e seguros;
 aluguéis ou contratação de serviços de transporte.
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