
MANIFESTAÇÃO MEIO DE MANIFESTAÇÃO RESPOSTAS/CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sugestão: Implementação de canais para apresentação de propostas 
populares.

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

Conforme respondido na Audiência Pública e demonstrado na apresentação, o cidadão é capaz de realizar o acompanhamento e o 
controle social através dos sítios eletrônicos: Portal da Transparência do Distrito Federal, do Siga Brasília, da Ouvidora Geral do 
Distrito Federal e da SEPLAG/DF.
Especificamente no que se refere à apresentação de propostas, foi demonstrado o local nos sítios eletrônicos da SEPLAG/DF e da 
Ouvidoria Geral do Distrito Federal onde o cidadão pode registrar sua manifestação.

Sugestão: Divulgação mais ampla da Audiência Pública, explicitando o 
propósito da LOA, em várias mídias.

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

Conforme mencionado no Relatório, a Audiência Pública foi divulgada de diversas maneiras, a fim de se atingir uma maior 
quantidade de pessoas, a exemplo de: publicação de convite no DODF e em jornais de grande circulação; divulgação nos sítios 
eletrônicos e mídias sociais do Governo do Distrito Federal; envio de e-mails para os participantes de audiências públicas anteriores 
e para as assessorias de comunicação de todos os órgãos do GDF; e fixação de cartazes em locais de grande circulação. 
Além disso, no intuito de melhorar essa divulgação para os próximos anos, foi distribuído, na Audiência Pública, um formulário para 
que os participantes pudessem sugerir formas de otimizar a publicidade do evento.
Através desse mesmo formulário, questionou-se a maneira como o participante tomou conhecimento do evento, com o objetivo de 
dar prioridade às maneiras de divulgação que se mostraram mais eficazes e evitar o dispêndio de recursos públicos com veículos de 
informação que não tragam um resultado que justifique sua continuação, em respeito ao princípio da economicidade. 

Sugestão: Projeto para implementação da Agenda A3P de Sustentabilidade 
na Gestão Pública

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

Essa demanda foi enviada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA), a qual afirma que o Governo do 
Distrito Federal tem aplicado esforços para que a Coleta Seletiva Solidária seja implementada plenamente em todo o Distrito Federal. 
A SEMA informa que foram realizados, em parceria com a Subsecretaria de Trabalho e Relação com o Terceiro Setor (SUBTRATS) e o 
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), Encontros de Multiplicadores da Coleta Seletiva Solidária e Oficinas de 
Capacitação com o intuito de capacitar e sensibilizar os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal. A SEMA afirma ainda 
que as capacitações ainda não foram totalmente concluídas e a meta é capacitar 100% dos órgãos do DF para implementação da 
Coleta Seletiva Solidária até o final de 2018.

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

ANEXO ÚNICO

QUESTIONAMENTOS / SUGESTÕES APRESENTADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLOA/2019

Sugestão: Implementação de Coleta Seletiva de Lixo no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

Essa demanda foi enviada ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), o qual informa que, "conforme Pregão eletrônico 
nº 02/2018-SLU/DF, que visa contratar empresas especializadas para o manejo de resíduos sólidos urbanos em todo o Distrito 
Federal; 'a Coleta Seletiva de recicláveis secos deverá ser realizada no modelo porta-a-porta e/ou ponto-a-ponto em todas as Regiões 
Administrativas, de acordo com o adensamento populacional, de forma a garantir a eficiência dos serviços prestados'. Portanto, com 
o início da atuação de empresas contratadas pelo Pregão eletrônico nº02/2018, todas as RAs terão coleta seletiva". Em relação ao 
tipo de coleta seletiva a ser implementada no Altiplano Leste, o SLU destaca que "o Pregão eletrônico nº 02/2018-SLU/DF não 
determina ainda se a coleta ocorrerá de porta-a-porta e/ou ponto-a-ponto".

Sugestão: Implementação do Parque das Esculturas no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

Essa demanda foi enviada à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP, a qual informa que para adoção das 
providências referentes à implementação do Parque das Esculturas no Altiplano Leste, o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM deve 
disponibilizar o projeto executivo do parque para que os procedimentos de orçamento e contratação das obras possam ser iniciados.
Dessa forma, já foi solicitado que o IBRAM envie para a TERRACAP o projeto em questão para que se possam iniciar os trâmites 
necessários ao atendimento do pleito.



PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Sugestão: Iluminação no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá, a qual afirma que fez um levantamento nas ruas e vias da região a 
ser encaminhado à Companhia Energética de Brasília - CEB para análise da viabilidade de criação de projeto de iluminação e 
extensão de rede. A Região Administrativa afirma, ainda, que já fez uma solicitação para que a TERRACAP analise a situação 
fundiária do local.

Sugestão: Construção de Escolas Públicas no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a qual informa que apesar de não existir 
previsão de construção no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019 especificamente na região do Altiplano Leste, existe a previsão 
de construção de 09 escolas na Região Administrativa do Paranoá, região na qual está localizado o Altiplano Leste.

Sugestão: Construção de Unidade Básica de Saúde no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Secretaria Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, a qual informa que, no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual de 2019, há previsão de construção de Unidade Básica de Saúde na Região Administrativa do Paranoá, região na 
qual está localizado o Altiplano Leste.

Sugestão: Construção de Posto de Segurança no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já foram 
iniciados. Como, neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a publicação da 
Lei Orçamentária para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 

Sugestão: Maior fiscalização nos condomínios irregulares com o intuito de 
mitigar desordens urbanas
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá, a qual afirma que vem acompanhando essa situação e comunicando à 
Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS para providências cabíveis.

Sugestão: Implantação de Fibra Ótica no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já foram 
iniciados. Como, neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a publicação da 
Lei Orçamentária para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 

Sugestão: Construção da via interbairros em Águas Claras (RA-XX)
FORMULÁRIO 1

(Entregue na Audiência Pública)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa de Águas Claras. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já 
foram iniciados. Como, neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a 
publicação da Lei Orçamentária para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 

Sugestão: Implantação de Programa de Educação Ambiental e 
Reflorestamento no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já foram 
iniciados. Como, neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a publicação da 
Lei Orçamentária para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 

Sugetão: Asfaltamento no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

Essa demanda foi enviada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, que já elaborou o Relatório 
Preliminar tratando da pavimentação do trecho da Escola Alto Interlagos. Além disso, os trâmites necessários à aquisição da licença 
ambiental já foram iniciados.

Sugestão: Implantação de endereçamento e fornecimento de CEP válido para 
o Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já foram 
iniciados. Como, neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a publicação da 
Lei Orçamentária para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 

Sugestão: Identificação e sinalização de vias no Altiplano Leste
(Região Administrativa do Paranoá - RA-VII)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa do Paranoá. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já foram 
iniciados. Como, neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a publicação da 
Lei Orçamentária para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 



Sugestão: Construção de Calçadas na Rua 25 Sul em Águas Claras (RA-XX)
E-MAIL

(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa de Águas Claras, a qual informa que foi realizado levantamento de campo e 
elaborado projeto de construção de calçadas em área pública na Rua 25 Sul, lote 28. A Região Administrativa ainda afirma que "os 
demais lotes localizados na Rua 25 Sul que não existem calçadas construídas, são de propriedade particular, sendo de 
responsabilidade do proprietário a limpeza do lote, cercamento e construção/manutenção de calçadas. Será realizado levantamento 
na área e encaminhada demanda a AGEFIS, para que a agência de fiscalização localize os proprietários e notifique para construção 
de calçadas e caso necessário adequação de acessibilidade conforme a Lei n° 3.233, de 03 Dezembro de 2003 (DODF - 11/12/2003)".

Sugestão: Destinação de locais para estacionamento em Águas Claras (RA-
XX)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Região Administrativa de Águas Claras, a qual informa que "os locais destinados para implantação de 
estacionamentos estão definidos no plano Urbanístico da Região Administrativa de Águas Claras. Atualmente estão sendo 
construídos 05 (cinco) áreas de estacionamentos, localizados na Rua Buriti, Rua 16 Norte e Boulevard Norte."

Sugestão: Construção de Unidade Básica de Saúde em Águas Claras (RA-XX)
E-MAIL

(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Secretaria de Saúde. Os procedimentos necessários ao atendimento do pleito já foram iniciados. Como, 
neste momento, a Proposta Orçamentária ainda não está finalizada, esse Anexo será alterado após a publicação da Lei Orçamentária 
para divulgar o resultado da solicitação de atendimento da demanda. 

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Sugestão: Construção de Creche em Samambaia (RA-XII)
E-MAIL

(orcamento@seplag.df.gov.br)
Essa demanda foi enviada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a qual afirma que existe a previsão de 
construção de 02 escolas em Samambaia.

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

FACEBOOK

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

FACEBOOK

PRESENCIAL
(Interação com os membros do 

GDF)

FORMULÁRIO 1
(Entregue na Audiência Pública)

FACEBOOK

Sugestão: Construção de Escola Pública em Águas Claras (RA-XX)
Essa demanda foi enviada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a qual afirma que existe a previsão de 
reconstrução de 01 escola em Águas Claras.

Sugestão: Nomeação de Agente Socioeducativo, da Secretaria de Estado de 
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.

Sugestão: Nomeação de Especialista Socioeducativo, da Secretaria de Estado 
de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.

Sugestão: Nomeação de Técnico Socioeducativo, da Secretaria de Estado de 
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.

Foram nomeados, em 2018, 187 Agentes Socioeducativos¹.
Em novembro deste ano, será enviado um Projeto de Lei para alterar o quantitativo de cargos autorizados a serem providos em 2019.
A SEPLAG/DF irá deliberar junto à Secriança e ao órgão central de gestão de pessoas no intuito de incluir na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2019 - LDO/2019 autorização para provimento de cargos dessa carreira.

Foram nomeados, em 2018, 47 Especialistas Socioeducativos¹.
Em novembro deste ano, será enviado um Projeto de Lei para incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 - LDO/2019 
autorização para provimento de 24 cargos dessa carreira, a fim de restabelecer o quantitativo sugerido pelo Poder Executivo.
Após as emendas parlamentares, o montante de depesa de pessoal autorizado a sofrer acréscimo teve um incremento de 414% em 
relação ao projeto de LDO/2019 enviado pelo Poder Executivo, o que corresponde a um aumento da ordem de R$ 2,363 bilhões. Esse 
valor foge da capacidade financeira do Distrito Federal, motivo pelo qual procedeu-se ao veto desse aumento efetuado pelo Poder 
Legislativo, de forma a evitar um desequilíbrio financeiro e orçamentário que acarretaria prejuízo na implementação das demais 
políticas públicas.

Foram nomeados, em 2018, 16 Técnicos Socioeducativos¹.
Em novembro deste ano, será enviado um Projeto de Lei para incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 - LDO/2019 
autorização para provimento de 10 cargos dessa carreira, a fim de restabelecer o quantitativo sugerido pelo Poder Executivo.
Após as emendas parlamentares, o montante de depesa de pessoal autorizado a sofrer acréscimo teve um incremento de 414% em 
relação ao projeto de LDO/2019 enviado pelo Poder Executivo, o que corresponde a um aumento da ordem de R$ 2,363 bilhões. Esse 
valor foge da capacidade financeira do Distrito Federal, motivo pelo qual procedeu-se ao veto desse aumento efetuado pelo Poder 
Legislativo, de forma a evitar um desequilíbrio financeiro e orçamentário que acarretaria prejuízo na implementação das demais 
políticas públicas.



Sugestão: Nomeação de Oficial Bombeiro Militar de Saúde, do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Estão previstos, na proposta orçamentária de 2019, 23 nomeações para o cargo de Oficial Bombeiro Militar de Saúde. Ressalta-se 
que, a qualquer tempo, pode-se enviar um Projeto de Lei para alterar o quantitavivo de cargos autorizados para provimento.

Sugestão: Nomeação de Técnico de Gestão Educacional, da  Secretaria de 
Estado da Educação.

FACEBOOK

Foram nomeados, em 2018, 16 Técnicos de Gestão Educacional¹.
Em novembro deste ano, será enviado um Projeto de Lei para incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 - LDO/2019 
autorização para provimento de 34 cargos dessa carreira, a fim de restabelecer o quantitativo sugerido pelo Poder Executivo.
Após as emendas parlamentares, o montante de depesa de pessoal autorizado a sofrer acréscimo teve um incremento de 414% em 
relação ao projeto de LDO/2019 enviado pelo Poder Executivo, o que corresponde a um aumento da ordem de R$ 2,363 bilhões. Esse 
valor foge da capacidade financeira do Distrito Federal, motivo pelo qual procedeu-se ao veto desse aumento efetuado pelo Poder 
Legislativo, de forma a evitar um desequilíbrio financeiro e orçamentário que acarretaria prejuízo na implementação das demais 
políticas públicas.

Sugestão: Nomeação de Monitor de Gestão Educacional, da  Secretaria de 
Estado da Educação.

FACEBOOK

Foram nomeados, em 2018, 16 Monitores de Gestão Educacional¹.
Em novembro deste ano, será enviado um Projeto de Lei para incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 - LDO/2019 
autorização para provimento de 37 cargos dessa carreira, a fim de restabelecer o quantitativo sugerido pelo Poder Executivo.
Após as emendas parlamentares, o montante de depesa de pessoal autorizado a sofrer acréscimo teve um incremento de 414% em 
relação ao projeto de LDO/2019 enviado pelo Poder Executivo, o que corresponde a um aumento da ordem de R$ 2,363 bilhões. Esse 
valor foge da capacidade financeira do Distrito Federal, motivo pelo qual procedeu-se ao veto desse aumento efetuado pelo Poder 
Legislativo, de forma a evitar um desequilíbrio financeiro e orçamentário que acarretaria prejuízo na implementação das demais 
políticas públicas.

Sugestão: Nomeação de Técnico em Saúde, da  Secretaria de Estado da 
Saúde.

FACEBOOK

Foram nomeados, em 2018, 1125 Técnicos em Saúde¹.
Em novembro deste ano, será enviado um Projeto de Lei para incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 - LDO/2019 
autorização para provimento de 30 cargos dessa carreira, a fim de restabelecer o quantitativo sugerido pelo Poder Executivo.
Após as emendas parlamentares, o montante de depesa de pessoal autorizado a sofrer acréscimo teve um incremento de 414% em 
relação ao projeto de LDO/2019 enviado pelo Poder Executivo, o que corresponde a um aumento da ordem de R$ 2,363 bilhões. Esse 
valor foge da capacidade financeira do Distrito Federal, motivo pelo qual procedeu-se ao veto desse aumento efetuado pelo Poder 
Legislativo, de forma a evitar um desequilíbrio financeiro e orçamentário que acarretaria prejuízo na implementação das demais 
políticas públicas.

MANIFESTAÇÃO MEIO DE MANIFESTAÇÃO RESPOSTAS/CONSIDERAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sugestão: Reforma de Escolas Públicas
FORMULÁRIO 1

(Entregue na Audiência Pública)
Essa demanda foi enviada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a qual informa que existe a previsão de 
execução de reformas em até 45 escolas públicas.

Sugestão: Construção de Escola Pública no Jardins Mangueiral (Região 
Administrativa de São Sebastião - RA-XIV)

E-MAIL
(orcamento@seplag.df.gov.br)

Essa demanda foi enviada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a qual informa que existe a previsão de 
construção de 03 escolas no Jardins Mangueiral.

QUESTIONAMENTOS / SUGESTÕES APRESENTADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLDO/2019 QUE SÃO RELACIONADOS AO PLOA/2019

1 - FONTE: Diretoria de Concursos Públicos - Atualizado: 12/07/2018


