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O Depanðmento de Estradas de Rodðgem do Distrlto Fêder¿l - DER/DF, fol crlado ðtravés do Decrelo no 6, de 9 dc lunho de 1960, publ¡cado no Diárlo oflclal em
disso, nos termos do ,Art. l6 dô le¡ Þistrital no 4.545, de 10 de dezembro d€
20 de junho de 1960, publicado no D¡ár¡o of¡c¡al em 20 de junho de 1960.
do Distnto Federô1, portanlo é uma auterqu¡à todov¡ár¡4, óe tr¡ns¡to e
^lém
l964, aora estabe¡ec¡do como entadade ðutárquica integ¡ônte da estrutura adm¡n¡stratrva
mobil¡d¿d€, com personal¡dade jurídicð de dlrelto públlco e ôutoDoD¡¡ð ¿dministrat¡va e l¡¡ônc€¡râ, é lan¡bé¡r¡ antegrante do Srstena Rodov¡étto Nôc¡onðl (SRN) e
do Sistemã Nðcionðl de Tránslao (SNT), c cslá vrnculada à Secrelôna de Trðosport€ e Mobal¡dadc do D¡stnlo Fede¡al. conlorme Decreto no 37.949, de l2 de
.,ðn€rro de 201 7.

Þe acordo com o Decreto no 27.f65,/2006, em seu Art, 4u, cðbe ðo DER/DF €¡ercer em caråt€r pr¡vat¡vo, ðs at¡v¡dades que couberem ao D¡str¡to Fedeñ|,
relac¡onado com o Srslemô Rodoviór¡o do D¡strito Federal - SRDF, bem como suô admin¡stração. O SRDF ðbrðnge å Rede Rodov¡ária Distritð|, Vic¡nal e de
Rodov¡as Distr¡tais Co¡ncidentes com Rodovrôs Federa¡s. Atuâlm€ntc o SRDF é composto de 1.919,70 km de rodov¡as d¡stnlå¡s, sendo 1.033,00 km de rodov¡as
pav¡ mentðdas.
Confofm€ o digDogto no Decrelo no 37.949, de 12 de jðneiro de 2017, que t¡alð do Rcqlmento lntemo, o DER/DF tem Þor flnal¡dade:

l.

Þroporcionðr a tnfEestrutuE vlánå aóequðda, garaolrndo a sustentabihdade e efrcrêncla, pðrà o deslocamento de vefculos, cargas, pessoas e anrmars ño

SRDF;

ll. con9trurr, m¿nter, conseryâr, operâr e frscal¡zar as v¡49 do SRDF e respectlvas farxas de domínio;
lll. promover sequranqa, fluidez do tråns¡to. mob¡l¡óade € conforto aos usuános do SRDF;
lV. contr¡buir paE a educaçåo no tråns¡lo;

e

V. cumprlr e fà2er runìprir o Cód¡go de Trånsato Bras¡le¡ro, Lei 9.503/97, e suås alterações,
V¡. re¿lizar estudos e pesqu¡sas, confecc¡onðr, lmplðntðr, coordenar ðs ðt'v¡d¿dcs relðtivðs à

sinðlazðçðo d€ eildereçamento, and¡cðtivð e de utilldade públ¡c¿ no

ámblto do Distrito Federôl;

Parð o cumprìmento de suås f¡nalid¡des compete ao DER/DFi

l. exercer,emcaóterpnvôtrvo,todâsasðtivtdadesrelacronadascomoplaneramento,aetpðnsáo,amanutcnção,aconseruaçåo,aoperação,afrscalizaçãoeo
DonitoEmento do SRDF;
ll. ¡mplemenlarousupery¡s¡ooarôexecuçåodðspol¡t¡casedlrelñtesrodov¡ár¡asestabelecidaspeloGovernodoD¡stntoFederal-GDF;
lll. erecütarobrðs rodovlóriðs no Dlstrlto Fcderat e, med¡ante delegação, convénlo ou ðcordo, em rodovlas ,ederaìs e em Eslados e Mun¡cip¡os do Entomo;
lV pþvidenclar pðr¡ quc o SRDF se m¡ntenha pemanentementc ¡ôtegrado c compðl¡b¡l¡zado com o Sistema Rodov¡órlo Nacional;
V. m¿ntcr enteñdimentos e colaborðr com os órgãos e ênt¡dàdcs rodov¡ár¡os do Governo Federal, dos Eslados e Municipios do Intorno do D¡stnto Fedcral para a
consecvgão hôrmooios¿ dos objet¡vos comlns, notadamente no que diz .espeito å expansão e melhonð da rede rodov¡ári¿ lt¿c¡onòl;
VI. âss¡star tecn¡c¡mente e com equipam€ntos às populåçõ€s e unidades ¿grícolas de produção ðo longo das rodov¡as do 5RDF, de àcordo com â polít¡ca do
GDF;

Vll. executâr ås polittcas de tráfe90 e mob¡l¡dôde e l¡scðlizôr ð suô impleñc¡rtôçåo nôs rodov¡ôs do SRDF e nas rodoviôs federa¡s delegôdðsl
Vlll, desenvolver ativrdades lndustrlðis rnerentes ou relacionadas com ¿ construçåo, conseruação e s¡nalrzaçåo de v¡as e obraS de engcnhar¡a;
lX. elðbord. a prev¡sðo de recursos parð a execução dðs obrðs e dos seryiços rodov¡årios em åreð de suð circunscr¡çåo, bem como pðra ðs ðtiv¡dðde5 relðtivðs

ð

s¡ôali2ação de cndereçamento. ind¡cativa e de util¡dðde pübl¡ca no åmb¡to do D¡gtrito Federat;
X. adminrstrar o SRDÊ, medlânte o seu disciplinamento, ¡mpos¡çáo de Í¡edáglo, taxas de utrltz¿ção e contntlu¡ção de melhona, execuçåo de seru¡dóes, controle
de úso e de ðce55o ô propocdades l¡nde'rôs, e prôticar atos ¡nerentes ðo poder de polícia adm¡n¡stÊtiva, de trånsrto, de tfáfego e de mobil¡dôde no åmbito de
suå c[cunscr¡ção;
Xl. adm¡nistÊr âs lðtxâs de domlnlo das rodov¡as do SRDF, medaante ,lscallzðçåo, exploraçåo comercial, concessão de ll€ença, cobrança do preço público, de
tðxðs e ðÞllcðçãa c cobrança de multas, bem como prðt¡car todos os ðtos lnerentes à sua ocupaçåo e desocupðçõo:
x I l. cumprir e fazer cumprir a legislôção e ðs normas de trânsito;
Xl¡1. plôneJðr, projetðr, regulament¿r e oÞer¿ro trå¡s¡to de veiculos, de ciclistds, de pedestres e de an¡mðis nas rodovlas do SRDF;
XlV, implantat manter e opear o s¡stemå de sinal¡zðçåo, os dispos¡t¡vos e os equ¡pamentos de coôtrole v¡ár¡o;
XV. coletar dòdos e elôboÊr estudos sobre os acadentes de tråns¡to e suas causas;
XVt. estðb€lecer, em con.iunto com os órgãos de pol¡ciðmento, ðs diretr¡zes pårå o pol¡caamento ostens¡vo de trånsilo;
XVlt. executar a frscalizJçðo de tråôslto, âutuôr, apllcâr âg penâl¡dades de acordo com o Códlgo d€ lrång¡to Bras¡le¡ro CTB;
XVlll. ðrrecadâr vâlores provenlenÌes de estada e/ou remoção de veículos e obretos, emassåo de Autorizðção Espec¡¡l de Tråns¡to e escoltà de veiculos de
cðrg¿s supcrdtmcnsronôdas ou de prcdutos perigosos e pa.ð eventos ou m¡n¡fcataçóes colet¡vðs que possam tcr Inteñe¡ênc¡a no fluxo e nâ sequrança do SRÞF;

XIX- implementar ôs medidås d¡ Polít¡r¡

Nac¡onal de Tråns¡to e do Prcgramô Nàcionâl {,e Trôns¡to, bem como as ações de sua competênciâ parå implantaqão dð

Politica Nðclonal de Mob¡l¡dòde urbðnð;
XX.

promover e pðrt¡c¡pôr de pro.ietos e programas de edu(ação

c segurançð, de ðcordo com ¿s d¡retr¡¡es estabelecidðs pelo Consellro Nac¡onal de Tråns¡to

I

coN TRAN;

XXI f¡scaltzar o nivcl dc cmissão de poluentes e ruídos produzidos pclos vcículos ôutomotores ou pela suâ cargô, ôlém de dar apoio às açðes especificas

dos

órgãos e ent¡dades ambienta¡s, quando sollcrtâdo;

XXtl, ¡ntegrar-se ð outros órgåos e ent¡dades do Slslema Nac¡onal de lråns¡to parð frns de arecadagào e compensação de multas ¡mpostas na área de

sua
circunscriçãõ, cont v¡stas å unifrcação do l¡cenciamenlo. à 5impl¡licôção e à celer¡dade dðs trðnslerênciðs de veiculos e de pronluårios de conduto.!s dc unra para
outra un¡dade da Federação;

FORçA DE TRABATHO

Sêrv¡dorca

At¡vldrd.-tl.¡o (com c!rgo
cm comb3ðo)

Atlvld¡dG.F¡m (Com crrgo
êm comb3Éo)

Ativ¡drdo-tl€lo (Scm cargo
cm combråo)

At¡v¡d¡dc-Flm (SGm cEr9o
cm combsåo)

Totrl

Efet¡vos do 6DF

7A

103

279

435

895

Comrgs¡onados sem vinculo
efetavo

l3

26

0

0

39

l/

N

Atlvldadê-Flm (com crÌ9o

Atlvld¡d¡-llcb (Cotr cðreo

srtvldoll3

cm combr¡o)

Requ¡s¡tados de órgåos do

Gñ

cohbr¡o)

(scm cargo

Atþ¡dåd.-Fhr

.m combr¡o)
^tlvldadG-li{elo

(SGm

cm combrão)

c¡rgo

Totrl

o

¡

5

I

7

Requisitödos de órgåos forð
0
do 6DF

o

0

0

o

Estð91órios

0

0

0

0

o

0

0

0

0

o

Terceari2ados (FUNAP)

o

0

0

0

o

Outrog - Êspec¡ficðr

0

0

27

o

2l

Subtota

9l

130

305

4J6

962
48

9l{

GDF

Menor Apßnd¡z/PreJeto

,ovem Cândrn0o

I

(.)

Ced¡dos paE outros
órgãos

0

0

r3

3S

Totrl

9l

r30

292

401

Geral

fORçA

OE lRABALHO

Como podemos obs€ryar na plôn¡lhð acrmå, o DEÀ/DÍ sc manteve com uma redugão signiricôtivû em su¡ forçð de trabôlho no âno dc 2020, necêss¡tando
.ecomior 3eu quadto de colaborådoras dc foma urgente, Percebemos que o ôno de 2O2O loi fechado com 895 se¡v¡dores etelivos e 39 servadores com¡sslonados
9em v¡n€ulo,

Cons¡deEndo que a Côrr€l¡ô de Gestðo e F¡scal¡:âçao Rodovlária é composta por l,2OO seruldorcs cfct¡vos, percebemos um déflc¡l de 305 gcry¡dores no órgåo, o
que tem gerado omå sobre c¡rgå de trabalho nos seruido¡es dlstribufdo3 ôos d¡veßos setores da Autõrqulð, bêm como å poss¡bilidade do comprcmetlmenlo de
ôlgumas atív¡dades.
Dãstacamos ai¡dð quÊ 129 seru¡dorês am 2O2O já possuíam os requis¡tos paÊ aposenlador¡a, d.ssÊs 29 se ðpos€nlãrðm c ¡00 €slão am v¡as de se aposentðr
o que toma a s¡tuaçåo maas pr€ocupante ô¡ndâ.
Â óireção G€El do-DER/DF lem env¡dâdo csto¡ços na dircçåo de v¡sbil¡zsr o mais råpado possfvel a exccuçåo do novo concuEo do ór9åo, ôlgumâs qucstôes
Þontual3 egtåo seôdo ¡rabalhådag ¡nternåmante e ex¡ste uma etpectativð que em breve gctá autorizådo o novo (oncurso.
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nElLtz^CõES

DOR ÞROGR^itA

62O9. ¡¡{FRAESTRUTURA
Execoçåo OrçrmantÉrb

A9Éo/5ubtftr¡lo

LêI

Or3Dêir
Ar¡to.Þ¡d! EmpÊnh!óo Lhúa.lrdo

1964 ELABORAçÃO DE

SOOOOO,O

o,o

o

500000,0

0,o

0

G

f¡n¡rcêltð

ÞROJCl0S
3225 EtAEORAçÃO DO
PROIETO

0

ÊxÉcuTtvo DA vc
311 À oF 18o

ÎoTAL - 6209 ¡ilFNAESTRUlUEA 500000,o0

oroo

or0o

o,o0

6216 - IIOBILIOADE UNBAilA
CxGcuçåo

Aglo/Égbtftub
5901 -

coHstRUçÃo

DE

Dê¡Daia

Emprnh.do

orç.mcntárb e F¡nahcGlr¡
LhuH.do

Lêl

AutorÞrdr

3447r063,O

75r994r7,O

34477063,0

1419481 I,O

o

0

0

40904646,0

0

0

665OOO,O

45019?,50

324667,a4

2ao927,54

I O0O0,O

3751 14,50

324667,94

280927,54

o

VIADUÏO
0010 -

CONSTRUçÃO DE
V¡ADUTO.
CONSTRUçÀO DE
VIADUTO DO
R,ECANTO OAS

EMAS.D]5TR¡TO
FEDERAL

00ll

-

col{srRuçÂo

DE

V¡ADUTO.

coNsTRUçÃO
V¡ADUTO

.

ÞE

DERDISTRTTO TEDERAL

8505 PUBL¡C¡DÂDË

E

PROPAGANDA

0006 PUBL¡CIDAOE

E

PROPAGANDA.

ÞUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
OER-ÞF. PLANO
Pil.OTO .

5

t{
@

Açáo/6ubtftuþ

Þc¡Þc3a

Lcl

Âutorltrdr

EmpGnh.do

lhu¡drdo

r75000,0

75083,0

0

o

SOOOO.O

o,o

o

0

5OO0O,O

0,0

0

0

95a7a9,OO

95637O,5O

911292,95

100000,0

95874 9,00

956370,50

9r 1292,95

5OOO0,0

21506778,O0

t722L793.32

t5o138r2,26

25000,0

0,0

0

0

25O0O,O

2

L722r793,52

t 50 ¡

362739,O

7875Or,76

7a5as4,o9

785E54.09

362739,O

787507,76

785854,09

785854,09

lO5OOOO,O

roSoooo,o

462924,O0

¿162928,O

1050000,0

r

050000,0

462928,00

462928,0

¡t8631O6,0

3781653.OO

3293167,6E

315937?,r1

2781653,00

2293524,52

2293524,52

7904 PUBLICIDÂDE

E

PROPAGANDA.

PUBLICIDADE DE
UT¡LID/\DE
PTJBLICA OER.

PLANO P¡LOTO.

2486 COf{SERVAçÃO DE
ÁRE^s
URBAf{lzADAS Eta
ROOOVTAS

000r CONSERVAçÃO DE
AREAS

URBANIZAÞ45 EM
RO DO VIAS.DE R -DFDISTRITO FEDERAL

3090 IiIPLANTAçÁO DE
INFRACSIRUlURA t ooooo,o
DE CICLOVIAS

0008 TMPLANTAçÅO DE
INFRAESTRUTURA
DE CICLOVTAS.EM
DIVERSAS

ROOOVIAS-

DISIRITO FEDERAL

¡126 !üPLANTAçAO DO
CORREDOi OE
IRANSPORTE

COLEIIVO DO
ITXO I{ORTÉ
0002 ¡MPLANÌAçÃO DO
CORREDOR OE
TRANSPORTE

coLETtvo Do Erxo
NORTE-REGIÃO
SUDOESTE . OER.

D¡STR¡TO FEDER,AL

0004 IMPLANTAçÃO DO
CORREDOR DE
TRANSPORTE

COLET]VO DO EIXO
NORTE.BAI.ÃO DO
TORTO-COLORADO.
REG]ÃO NORTE

¡

506778,00

3872.26

1230 RECUPERAçÃO

AMB¡E'{ÏAL

EM

Ár¡¡s o¡

¡NlERESSE

000r

RECUPERAçAO
AMB¡ENTAL EM

ÁRËAs DE
INTERESsE DO

TRANSPORÏE-DERDF-DISTRITO
TEOERAt

rr42 - AQU¡S¡çÃO
DE VEfCULOS
OOO3

- AQUI5TçÃO

DE VEÍCULOS.
LEVES E PEsADOs.
OER-DF. PTANO

PILOTO .

1223 -

nËcuPERAçÃO OË
OBRAS DE ARÏE
ESÞECTATS

-

POatlES,
PAS5ARELAS Ê

VIADUIOS
0003 -

RECUPERAçÃO DE
OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS.
PONTES.
PASSARELAS E

VIAÞUTOS-EM
RODOV¡AS SOB A
JURtSDTçÃo Do
ÞER.DISTRITO

¿1863

I 06,0

FEDERAI.

v
@

A9¡o/3ubtfrub

l-¡1

DGtpGr!
Autorlrada

0

1

2260a6,O

¡mp¡nh.do

Llquldado

999643,16

865852,59

128523O,37

I 187128,92

1187t24,92

22604ó,0

t285230,37

1187¡28,92

LLA7t2A.92

32OOOOO,O

65OOOOOTO

o

o

32fto000.o

6500000,0

0

0

1Og.[2353.0

l5¡197146,OO

4¿]a3569159

t29t7rr,4s

18.t2t51,0

I

0

0

7200000,0

2f654793,0

4445569,59

J293777,45

¡000000,0

0.0

o

o

400000,0

0,0

o

0

500000,0

o,o

o

?5000,0

6918593,89

353O916,r9

22t90r,t,¡3

75000,0

5914593,89

3530916,1 9

221901

4500O0,O

15OOO0,5O

450000,0

r50000,50

0

o

r393165,0

1E42876,38

1345679,17

t345679,t7

0004 RÊCUPERAçÃO DE
OERAS DE ARTE

ESPECIAIS .

PONTES,
PASSARELAS E

000000,0

vtAouTos-OISTRITO FÉÞERAL

t226 co¡rPEf{sAçÃo
AI.IBIENlAL
000¡ COMPENSAçÃO

AMBIENTAL ÊM

Á*e¡s oe

INTERESSE DO
TRANSPORTE.DER.

DF.DISTRITO
FEDERAL

lu4? -

cof{srRUçÃo

DE

PÀSSARELA

0006 coN5TRUçÃO

OE

PASSAREI.A.

coNsrRUçÃo

PASSARETA . DER.
D¡STRITO FEDERAL

1,1?5 .
RECUPGRAçÃO DE

noDovIAs
0004 -

RECUPERÀçÀO DE
ROOOVTASRECUPERAçÀO DO

842353,00

EsTACIONAMÉN10
OO CAMPUS DA
UNB NO. GAMA

rr99 RECUPERAçÃO OE
RODOVIASRECUPERAçÃO E
MELHORAMENTO.
DISTR¡TO FEDERAI

72D2 RECUPERAçÃO DA

RODOVIA VC-37¡ COND. IOTAL V¡LLE

-

RA Xr¡t

1203 - €XECUçÃO
DE PAVIMENIACAO
ASFÄLTTCA . VC37T

.

SANTA MARIA - DF

1204 RECUPERAçÄO DE
RODOVIAS -

RËSTAURAçÃO .
DISTR¡TO FEDERAL

-DF

1964 ETABORAçÄO DË
PRO'ETOS

00r3

-

ELABORAçÃO OE
PROJEl0S-OÉ
ENGENHARIA

.

r.¡5

DER.DISTRIIO
FEÞERAT

2316 -

cot{sERvAçÃo

DE

OBRAS DE ARIE

ESÞEC!ÂIS
POIITES,

P

-

SSARELAS

E

V¡ADUTOS

000r CON5ERVAçÃO OE
OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS.
PONlES,
PASSARETAS E
V¡ADUTOS-ÉM

RODOV¡AS DODISTRITO FEDÊRAL

il¡ilUÎ¡NçÃO
2885

DE

ilÁQUINAS E
EQUrP^r{EilTOS

q

t

Açåo/Subtftulo

oo0l

Lcl

DeaÞc3s
Âuto?l2e

d.

EmÞ.nhedo

Llguldrdo

r343679¿17

I

-

MANUTENçÂO DE
MÁQUINAS E
ÊQUIPAMENTOS.
LEVES E PESAOOS.

r

393 I 85,0

r

842876,38

345679, I 7

oER.DF-OlStRtl0
FEDERAL

3005 ATiPL¡AçÃO DE

ßooov¡As

2155OOOO,O

26626125,O

16668951.21

9055073,59

20300000,0

25817975,0

166?2316.16

9008438.54

850000,0

0,0

200000,0

0.0

o

o

200000,0

808150,0

46635,05

4663S,05

25OO0r0

ra131a23,OO

t1t24676.24

14123E43,39

25000,0

r4r3r423,00

14 r

o

,127rDt3,o

655¿1035,82

6554035,82

o

7L27Ot3,O

65S4035¡82

6554 035,82

365OOOO,O

427AAL1,O

1921a48,58

19218¡18158

3350000,0

4278872,O

192 I 848.58

r92 l 848,58

300000,0

0,0

0

o

roooo,o

o,o

o

10000,0

0,0

9OOOO,O

176O38.O

1ta1t,rt

41841.tt

0

I 48 I 63,0

146¡ 6,39

14616,39

90000,0

27475,O

27225,32

27225,32

lloooooo.o

1ao1732ô,53

r2785987,93

124?57t2,tO

t40 ¡ 7326.53

12785987,93

L247S712.tO

3057697t,47

27454915,62

2ta349t5,62

oo0.r - AMPLTAçAO
DE RODOVIAS.DF.

047 (EPAR)DISTR¡TO FEDERAL

oot6 -

AMPLTAçÃO
DE RODOVIAS NAs
REG. ADM. DO DF

0

oolT - AMPTIAçÃO
ÞA RODOVIA BR
040 NAS RÉGtõeS
AOMINISTRATIVAS
DO DISTRITO
FEÞERAT.DF

oot2 -

AMPLTAçÂO
DE ROÞOVlAs-ÞF

r40. sÃo

SEBASTIÃO

cof{srnuçÃo
3056

Do

TREVO OE

IR¡AGEII f{ORlE
0004 -

coNsrRuçÂo Do
TREVO DE TRIAGEM
NORTG..DfSTR¡TO

24676,28

l4 1 23843,39

FEDERAL

3361

-

coß3tRuçÃo
ÞoNlËs

DE

0004 CONSTRUçÃO DF
PONTES.DISTRITO
FEDERAL-DISTRTTO
FEDÉRAL

3467 - aQUrsrçÃO
OE

EQU¡PAI.IEilTOS
es49 - AQUTSTçÂO
DE EQUIPAMENIOS.
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-

SUOBRA

O DER/ÞF âo longo do âno de 2O2O teve uma carte¡ra ¡ntensa com grandes reðlizðçðes no quc tanqe a sua vocação oaturô|, que é promover a entrega ao Dlstrlto
Federal de ¡mportãntes obEs. projetos e sery¡ços que contribuem nô vlda d¡á.¡å do cidadão que ut¡l¡za à môlhä rodov¡ár¡¡ em nossa c¡dôde.
Com lsso o DÊR/Dt tem trabâlhado segu¡ndo o escopo das pol¡tlcas públ¡cas traçådâs pelo governo do D¡str¡to Federal. no sentldo de ôgregår vàlor as ðçöes
de3cnvolvldås e que transtormam a v¡dt das pessoas em seu d¡ð-ð-dlð, trð¡endo âgsim, confono e seguEnçð ð todo que que fa?em uso do Sistema RodoY¡ér¡o
do Distrlto FedeEl - SRDF.
Sendo ass¡m Alinhado com as dlretrizes de governo, as metas e reðlizðçðes de 2020, estðo em congonånclô com o estabelecldo na Lel Orç¡meot¡iria Anual, bem
como o plano Plurianu!l 2O2O12O23.
DiveEar ob.as foÊm concluldðs em 2020, segu€ ã relação das princlpa¡s entregas;
. Obras de construgão de c¡clov¡a e calçada na Rodov¡ð oistntðl oF-459;
. obras de construçåo e s¡nal¡zðção da c¡cloviä då Rodov¡ô ÞF.483;
. Obrås de reabrlltåção do pavlmento com melhonmentos e adequôçóes de cðpâcrdade dð Rodov¡a DF-0O3 - LTc-1;
. lmplsntação do Trevo de Tr¡agem Norte - TTI{;
. Superutsão do TTN;
. Obras para a construção da ciclovlð e restauraçåo do pôvlmento da Rodovls DF'087;
. obres de drenagem pluviðl dð VC-361 com a Mðrg¡nal do OF'480 - Estac¡onamento da UNB;
. Obrâs de Pavlmentação da Rodov¡a DF.001 (EPCT) - Núcleo Rurðl liloÊdô dos Pássaros;
. Execuçåo das obEs de contençåo de lalude na Rodoviê DF-oSl (EPGU);
. Obrôs de construçåo da Ponte gobre o Có.rego V¡cente P¡res, nð Rodov¡a DF-095 (€pcl), trecho entre a DF-001 e a DF-087 (EPVL);
. Obrôs de Construção da Ponte € canal em cotrcreto sobre o Córrego 5amåmbaia na Rodov¡a DF-079 (ÉPvP);
. obrði de pâvlmentðçåo do encðbeçômento dâ Ponte c ciclov¡ô sobre o córego samðmbð¡ð nð OF.079;
. Etecução das obras de lmplantação do pavimento da Rua Såo Bðrtolomeu, no lrecho compreend¡do entre o balro Bela V¡9la e a Escolå São Bartolomeu;
Outtog sery¡ços, obßs e proretos estão em pleno cufso e ltverâm ¡gual destaque no ano d€ 2020, como podemos obseruar na relaçåo ðbå¡xo:

. sery¡ços de recupençåo, revital¡zâçåo e manutençðo contlnuada de Obras de Arte Espec¡als - OAE;
. obÊs de reÐbll¡tsçðo do pavlmento com melhoramentos e adequôçðes de câpôcrdâde da Rodov¡a Df-003 - LTc-z, lrecho entre o Balðo do 'fono e 8alão do
ColorEdo;
. Projeto do Coredo. Ëixo Sudoeste;
. Obras de Pav¡mentação da Rodov¡a ÞF-2E5;
. Obras de ¡mplôntação do pðvimento dð Rodovlå VC-371, oo trecho compreend¡do do entroncamento com a 8R.040/8R-O5O até o entroncðmento com a DF'
290:
. ObrÐs de êxecução do V¡òduto do Recanto dðs Emðs, com a prcvlsåo de ¡níc¡o em 2021;
¡ ob¡as de execuçåo dô Dupllcôçåo dâ Rodovlt DF.¡40, com a prev¡såo de ¡nic¡o eñ 2021;
. obrÐs de lmplsntôçto de Barólra New reGey nos trechos compÉendldos entre o entroncamento da BR-070/DF-095 com a ÞF-001 até a 8R.080/DF-2518;
. Contrataçåo de emprcsa espec¡al¡zada paG o desenvolvlmento de Pnojeto Execut¡vo e execução dð obra de reconstruçåo do guarda-corpo do Viaduto Ayrton
señnã - OAE 16, nð DF-095 (EÞCt);
. Contråtaçåo de empresa especiôllzada pôG o desenvolvimento de Projclo Exccutrvo de ¡nìplantaçåo dð 30 Fðixa de rol¿nento na BR-020, no seguimcnto

compreeod¡do entre o entroncåmento com à Rodoviâ DF-003 (EPfA), desde o Balåo do Colorôdo, pâssêndo pela c¡dade de Sobrâdinho, com témino nâ Avenldâ
rndepeñdèncrÐ em PlanalUna/DF ;
. Contratar emprcsô paø elaboøçåo do projeto de eogenhârit ptit Ggtturàçåo då lnlraestrutura vrárið dô Rodovaå D¡strltal DF-001 (EPCT) - P¡stão Sul;
. Éxecutar obÊs de tmplðñtaçåo do paumento d¡ Rodov¡a V¡c¡nal vc-441, no tre€ho comp.eendldo entre o km 2,6 (fim do trecho pâvlmenlâdo) e o km 7,5 no
entronc¿menlo com DF-2E5;

m

2.2 - SUPERTNTEilDÊilCTA

TÉCil¡CA

-

SUTEC

2.2,1 - Dtoetorb dc Mêb Amblente - Dll|Al,l

O Depô¡tðmento d! e3trâdâs dc Rodagem do Dlstrito Federôl
ttiv¡dtdes em sua á¡ea de atuðçåo no ãno dc ?020:

-

DER/DF, por lntcmédlo de 3uå D¡retoria de Melo Amblcôte

-

ÞIMAM¡ rcal¡zoú ös scqu¡nle:

.
.

Elaborâçåo de Relâtórios de Cumpr¡mento de Condic¡onantes

.
.
.

Etaboråção de 04 (quâtro) quantltativos: Ca¡xa de emprést¡mo DF.14O, lâz¡då DF-4õ5 (PaÞudð). Passagem d€ Fâunâ Aérea DF'079 e Execução do PRAD;

.
.
.

Êlàborôçõo dc projclo dÊ lravessia aérea de fauna silvestE sobre a rodov¡¡ DF-079, pníximo å ponte sobre o CôrrcAo Sômômba¡ô;

. Rcc de l¡cençðs amb¡entais de obrâs todov¡åri.s

e jazidâs de måterial;

AcomÞanhâmento dos plåntlos de muds: BR-020 (Põssðgem de Fôuna Éstôção Ecolôg¡cå de Águas Emendadat ESECAE), BR-O2D (Pðssagem de Fâuna APP d,
R¡o Plp¡riÞau), DF-095 (APP do cóneqo do Valo);

Elaborsção de desenhos relac¡onados ao preJeto de sinâltzâçåo viárlâ de Ðdvertåncia das passagens de làuna dô 6R.020 (Oo DF å D¡visa de Golás):

Elaboração de projelo €ontemplando â criâçåo de Þórtlcog, dtspog¡trvog e s¡nal¡zãçåo de âdvertênciå, de cunho €duøtlvo e ômbtentâ|, a ser ¡mplantado nas DF'
r31, DF-r28 e ÞF.205;

Elaboração de projeto s¡nal¡zâçåo viá¡ia de cunho cducatlvo e amb¡enlal (placas e pórticos) a ser instal¡d¿

n¡ ao longo dð rcdov¡â VC-533;

Elaboraçâo de 08 (ono) Levântâmentos Florlsucos: Clclovlå DF-f40. Pav¡mentaçåo DF-131, Vlàduto ôR-020 (Acesso å Sobrâdlnho), Alårgamento DF-001 (Trecht

DF-095/BÁ0SO), Vlâduio DF-075. EPNB (Acesso åo Riôcho Fundo ¡), Pav¡mêntaçåo DF-285 (Trecho km 6
2so/R¡belrão sobßd¡nho) e caixa de Émpréstimo ÞF-465 (lazldð Påpudar;

.
.

/

Dlvisa DFIMG), Pôvimentôção OF-330 (Trecho

O

ElðboEgáo de ælatórlo refercnte å suÞres3åo de áruores cxóticas na Faixa de Domfnio då rodov¡â DF-l70, ¡nclus¡ve, vltltâ têcnics e cont¡gem de áruoreç;

Acompônhamento do Contrato îo O27|2O2O com å APOENA Soluçöes Añb¡entå¡r, Þara
Patrlmönlo Arqueológ¡co - PAIPA na obrô de ômpl¡ação dõ Rodov¡¿ DF-047;

a elaboraçåo e e¡ecuçåo do Projeto de Avaliaçåo de ¡mpacto

ac

.

Acompðnhamento do Contråto no O3l/2020 con a EmÞrÊså AmÞiental do Brðsil, pàrâ â Execução de Sery¡ços Técn¡cos de Levrntåmcnto Topográflco e Florlstico
pârâ a ouÞll(ôção dà ÞF-140;

.

AcomÞonh¡manlo dos prccessos e Temos de Compromlsso ðsslntdos com o ¡BRAM para pagamento de ComÞensação Amb¡ental e Compensðção Florcst¡l Pcl!
¡mplðntäCåo de obras rodoviår¡âs;

.

AcomÞanhåmento Junto åo IBRAM dog proc?ssos de llcenciömento ômbleñtal de obr'g redovláriås. de Ja2¡dôs d€ meter¡å¡9 natura¡s de construçåo e dos Pontos
de AbÐslcc¡mento de Combustível e Lõvagem de Veíolos do DËR/Of;

. Acompanhamento do plant¡o de sementes e mânutençåo de mudas nativas nos Viveircs locâl¡zâdos no to e 50 Dlstritos Rodov¡áno, Juntsmenle com eq!¡pe de
apoio dagueles Þistrltos;
.
.
.
.

Acompanhâmcnto

d! ¡mplånt!çõo do viveiro ao lôdo

Elaborðçåo de tabelâ de Ptlquca dc ¡co.do com

t

jurisd¡ção de c¿da D¡strito Rodoviá¡lo;

Ccdastro de ProJetos no SINAFLOR dos levantamenlos lloristiúos

2,2.2 - D¡rctor¡ð dc E¡tudo¡

'
.
.
.

dô TEnsitolândia, ño Parqua Rodoviório do DER/DF;

Acompanhômento dô exrcução de ace¡ros reðllzàdos pclo ÞER/Dr em Un¡dades de conseryaçåo do DF;

G

Proleto¡

-

D¡RËP

Estudo Hidrológlco da Baci¡ do Côrego ôarbat¡mâo

/

DF-32o;

Accaslbll¡dadc no entomo da OAE t4 do EmprÊendlmento BRÌ Elxo Nortc;
¡mplantôção de Bàrrcirå N!w lersÊy, RÊjuvcnÊsclmenlo do Pav¡mento, Ciclov¡a e Pås9agêm de FÐunE
Locàçåo dâ Ponte sobre o Côrego Vlccnte Pires

/

DF-095;

/

DF-001;

r4
U

.

Trêçado ¡lorlzontal da (ompl€m€ntação da vla Mare¡nal Sul

'
.
.

Implðntaçåo do Encôbeçamento da Ponte sobre o Córego sâmâmbala e Clclovaa

'
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Preenchlmeoto de Fomulário de Oulorga de lançamento do Sistemå de Drenôgem

'
.

PreJeto de Þrenagem dâ Påvimentôção da DF-456;

'
.
.
.
.
.

Proposta de lnt€6eção nö DF-440, pâ.a d¡sclpllnaro acesso å Ru¡ "8", do SetorHab¡tac¡onal Novð Collna;

Estudo Hldrológrco ns Baclð do Córego Pðrðno¡zinho

/

/

DF-095;

I

DF-o79',

ÞF-150;

Estudo de Tr¿gado pârð a Aven¡dð do Sol Nðscente;
¡/

DF-355:

Projeto dc Drenagem, s¡nðlização e complementarcs pô.ð ð Restàurâçåo dô DF-095;
Prcjeto de Restauràçåo

I

OF-345 (geométrlco, terraplenegem, s¡nsllzsção, drenð9€m e complementðres);

/

Capac¡dade H¡drául¡ca da rede de dren¿gem

DF-459 (lançamcnto do eslacionâmento da UNB):

Projeto de Restauraçåo dö DF-463 (geométrico, templ€någem, slnâllzação, drenågem e complemenlôres);
Estudo de lrðçådo € S¡nalizagåo

/

DF-130 (Calé sem Troco);

(part rcccblmcnlo dos produtos contratðdos);

ProJetos Exccutlvos - BRT Elxo Noi,tc

Projctos Exccut¡vos dc lmplantação do BRT Sudoeste;
Projetos Execul¡vos de lmplôntagão do Anel Àodovlódo do D¡gtrlto Federåli
P.ojetos Execut¡vos de lmÞlantàç5o

dt 3¡ Falx¡ da BR-020;

ProJêtos Execut¡vos de Restauração da DF-o0l (piståo 5ul);

Prcietos Execut¡vos de RestauEção da DF-011;
PrcJetos dc Påvlmcnto de Concreto para a restaumção da DF-095 (ABCP);

Projetos de Pav¡mento de Concreto paE ô restðuÊgåo dð oF-205 (ABCP);
Contestação âG€rca da extensåo dâ ponte e tipo óe pavlmen¡o cxigido Þara a obra da DF-ool (trecho: OF.2zûlÞF.l70li
Pövim€nto de Rígido, Bare¡m de Concreto, Clclovla e Re¡uveneg(imenlo de Pôv¡mento da DF-0O2|DF.O47i
Projeto de Pavrmentação

/

DF-473 (9€ométr,co, terraplenagem, drenãqem, complementåres);

Projeto de Pavimentaçåo

/

DF-37¡ (geométrico, teraplenag€rf,, drenagem, compl.m€ntares);

tmplânlôçåo dâ oAË

l4 do Empreendimenlo

BRT E¡xo Norie

(lernplcn.gcm, pav¡mentaçåo, sinâliração. drenagcm e complementâres);

Þef¡nlção de Metodologir å ser adolada paE €nquadEmenlo rel¡t¡vo ao po¡te dðs obrðs e seru¡ços do DER/DF;
Composição de serv¡gos parô sub-base da obE de Pâv¡mentação (¡rànsportê)

Lançâmento de Aguas Pluv¡åls do cmprcend¡mento sÍtio V¡la cél¡a

Projeto de Restaurðçåo

I DF-Oll;
/ DF-480

Drenôgcm dâ UNB-6¡ma

/

/

DF-285;

BR-020;

c vC-361;

Gcométr¡co Avenid. do sol Admin¡stEção Regionðl Jðrdim 8otånlco

Dienôgem (Restâurðçåo Þâvimento Rigrdo)

/

RA

xXVtl;

DF-095;

Sinðllrrçåo tlorlzontal e Vcrtlcôl e Projeto t¡po (Restauração pav¡mento R¡9ido)

/

DF-095;

'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Adeqlação v¡ár¡a sobre a Ponte Córego Sðmåmbaiô (Gcométnco, S¡nal¡¿açåo, Drcnagem, Terôplônðgem)

'
'
.
.

Pâssårclå

'
.
.
.
.
'
.

/

DF.079;

lnstölaçåo de Alðmbrðdo (Dlslrítos Rodov¡iir¡os. Sede e Parque Rodov¡år¡o);
Reconstrução do Guardð Corpo V¡aduto Ayrtoo Sentra

/

DF-095;

Ponte Córego Barbðtlmão / vc-3z0t
sanâlrrâção Horlzontal e Vertical no Enlroncamen¡o DF-00¡/DF-095;
Acesso vráno à Quâdra 602, de SåmåmbÐra

/

DF-459;

Slnâl¡zação Horiuontal c Vertícal e Projeto T¡po

/

DF-001 (trecho: ÞF-220/DF.l70);
DF.001 (trecho: DF-220/DF't70);

/

Geométrico, sinalização, Drenagem, Teråplenagem e Quâñtltâtlvo

ceomét¡lco, Terrðplenð9em. 5lôâl¡râção venical, S¡nal¡z¡ção Horizontal e Drenagem

I ÞF'ta9i

Geométrlco, Terrâplcnågem. S¡nal¡zaçåo vertlcal, s¡n.l¡zaçåo Hori¿o¡tal e Þrenâgem

I

Dren¡gem

/

OF-463i

DF-459;

Geométrico, Sinôll?ðção Vertlcô|, Slnalttôção e Hori?onlål

/ VC-33r;

lmplantåçåo de lnfraestrutura para o Lole 05. Conjunto Mr, ML 08¡ do setor de Månsõe5 do Lå90 Norte

d¡

SinÐl¡zrçðo vcrtrcal, Sinal¡zaçào Horizo¡tal e
Locaçåo

/

-

SMLN;

BR-010 e V¡aduto do BRT sul (Desenho das vlstôs);

obEs complementôÉs /

OF.250;

BR-060;

Projeto geomélrlco, Terâplanûgcm, Slnal¡tâçåo Veû¡cal, Sinollzôção Horizontal € Dænôgem
Gcométr¡co, S¡oal¡zação Hor¡zontal e Vertacal

/

/ vC-36t;

Marg¡nôl dô OF-l30;

Estudo de readequaçåo do complexo R¡ðcho Fundo I (OÀE)

/

ÞF-075;

Éstudo de readlquação do complexo R¡acho Fundo ¡ (Drenagem)
Estudo de readequaçåo do comple¡o Rlacho Fundo

/

DF-075;

I (Geométñco) I

DF-O731

Estudo de reðdequaçåo do complero Rlacho Fundo ¡ (Slnallzação Horizontö1, vertlcôl e PrcJeto flpo)
Elâbor¡ção de Croqua

p/ Consulta na

CEB

/

Comple¡o R¡acho Fuodo I

Readequaçåo da Geometrið, sinðl¡raçåo Ve¡tlcål e Hon2oñtal

2.2.3 - Dl.etorb dc E3ttutu:t3

-

¡

/

I

ÙF.075;

OF'O75',

VC-341.

DIEST

d

.
.

Correcão e Criaçåo das pEnchas dos ptojetos do v¡aduto Avnon Senna;
Elðborôçåo do processo do cer(amento dos Dlstntos e sede;

' ÊlsborÐção de cólculo Hidrelógico do côrego Bårbatlmåo;
. Oesenvolv¡m€nlo do ProJeto de Obras complementares na Df-095;
. Desenvolv¡mento da AdequËçåo de desenho dð OA€ l4 dâ 8R-0?0 - Sobndinho;
. Projeto Básico dà Ponte dâ 3r Sâidå de Águas Claras;
. Elaboråção de Projeto de b¿re¡E New JeEey nô DF-003 LfC:
. El¿boraçåo do Projeto de Restðurå{ão des OAE's t0¡,¡02 e 654 do S¡DER;
. oesenvolvlmento de plðnt¿ conlendo área das Bacras e Escolôs do ProgEña Cam¡nho das Escolös: Revlsåo
. Revlsão da Memória de Cálculo do Pavimento RfEtdo / DF-095;
. Ocacovolvlnìcnto da Memória de cálculo dô Þemollçåo do Gu¡rda Corpo do Viaduto Aynon Señngi
. Correção da pröncha do procesgo do cercamcnto dos D¡stritos e Sede;
. Desenvolvlmcnlo då Adequåçåo de desenho dô oAE 14 da BR'020 - Sobrad¡nho:
. Memôris dc cálculo da 3ð saída de Águas Claras;
. ElaboEçåo de quôntilôtivos do Projeto de bar€¡Þ N€w Je6ey nô DF'003 LTC;
. Rev¡são do proccsso do d¡ VC-371;
. Rev¡são do quant¡tat¡vo dô DF-140;
. Rev¡são do quônlitôlivo de Ðço do Psvlmento Rlgldo da DF-047;
. Elâboråçåo de Avallação Técn¡ca das Passôr€lðs 06 € 07 dô DF-095;
. Anóll3e do prorcto Bágico da OAE- 01 do contrâlo 043/2018 . Coredor Sudoeste;
. Anál¡se do proleto Básrco da oAE - 024 do Conttôto 043/?018 ' Corredor sudoeste;
. Análise do proreto gósrco da OAE-04 do ContEto 043/2018- Comdor Sudo€sle;
. Anál¡se do proreto 8ásrco da oAE-05 do Contrâto 0,13/?ol8- Corredor Sudoeste;
. Anál¡se do proreto Båsrco dð OAE-06 do Contrato 043/2018- Coædor sudo€ste;
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anålise do pmjeto Básrco da OAE-07 do contEto 043/2018- Coredor Sudoeste;

'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anál¡se do proJeto Básrco da OA€-¡6 do Contrato 043/2018- Corrcdor Sudoeste;

'
'

do Projeto de Pävlmenlo Rfg¡do da DF'047;

Análiss .to prejeto Básrco da oAE-oB do Contrôto 043/2018- Corredor Sudoeste;
Anállse do prcjeto Básico da OAE-o9A do Contnto 043/2018- coredo. Sudoeste;
Anállse do projeto Båsrco da OAE-098 do conlEto 043/2018- Coredor Sudoeste;
Anállse do projeto Bóg¡co da oAE-o9c do contEto 043/2018' Corredo¡ Sudocatc;
Anól¡se do projeto Básico dð OAE.09Þ do Contr¡lû O43l2Ol8- coredor sudoeste;
Anál¡se do proleto Bóslco dû OAE-104 do ContEto 043/20f8- Corcdor Sudoêste;

Anóllse do Þrojeto Bás¡co da OAE.IOB do Cont6to 043/2019- Corredor Sudoeste;
Anólise do projeto Básico dð OAE.I! do Conlrato 043/?0r8- Corcdor Sudoeste;
An¡il¡se do proJeto 8ás'co da OAE-13 do contrato 043/2018' Coredor Sudoeste;
Anál¡se do proreto Bás¡co dð oAE-t4 do contrðto 043/2019. Corrcdor Sudoeste;

Análise do proreto ô¿srco da OAE-17 do Contrðto 04312018- corrQdor Sudoesle;
Análtse do projeto de drenâgem das contrâto Cêmrnho dÐs Escolas, das escolas

l8 e 19 - Lote 2;

Análtse do Projeto Bósrco de Geometriâ. Slnâllzåção. Obras Complementares e Drenagem do Pistão Sul - contÉto LO|¿O?O:
Anál¡se do projeto Básico de D.enaqem da Esrola 01 - Contrato Camlnho das

Escolås'Lote

l;
l;
l;

Análise do Þrojeto Bástco de Drenagem dð Escola

03'

Anállre do projeto Básrco de Drenagem då Escola

06. Contrato cam¡nho das Éscolðs' Lote

Anál¡se do proJeto Bás¡co de Orenàgeh da EScolâ

ll . Conl6to

Anál¡se do projeto Básrco de Drenagem da Escola

l4 - contÊto Cðmlnhô das Escol¡s ' Lote

Anál¡se do proJcto Bósrco de Drenagem dð Escolô

l5 - Coõtrâto Crminho das Es€olas - Lote 2;

ContÊto Cåm¡nho das Escolas - Lote

cõm¡nho das Cscolås'Lote

¡;
2;

Anál¡ge do prcjeto Bás¡co óe Drenðgem dð Escolâ ¡7 - Cootrato C.minho das Escolðs - Lole 2;
Anál¡se do preJeto Báslco de Orcnagcm

d¡

Análise do pmjeto Bá31€o da S¡ntl¡zação

Escola 25 - contralo caminho dâs Escolas

d!

Escola 01 -

contElo cðmlnho das

'

Análise do prcJeto Oásrco de s¡nal¡zôçåo da Escolð 03 'Contråto C¡m¡nho das Escolðs
Anállsc do prcjeto Báslco de s¡naliu ðqåo da Ëscolà I

I

Lote 2,

Escolos - Lote 1;

- Contrato Cåminho da5 Escolôs

'Lote l;

'

Anålise do projeto Bás¡co de Slnål¡¡åção da Escola 14 - cootrato cåminho dås Escolas Anóllse do orojelo Bágrco de S¡nal¡zação da Es€ola

l7'

Análise do proJeto bóslco de Slnalizagão dag escolag

Lotc ¡;

lote

2;

Conl..ðto Camrnho das Escolðs' Lote 2

l8 e ¡9 - ContEto cðmlnho das Escolag -

LT2;

Anál¡se do Þroleto Båsrco de Sinallzação da Escola 25 - Contrato Cåm¡nho das Escolas - Lote 2;

Anóllse do ProJeto Bás¡co de obrðs complementôre3 do es€ola ¡4 - CT camanho das Escolðs 'LT2i
Anåt¡se do prolelo bástco óe Obras ComÞlement¿res das escolas

l8 e 19 - CT Com¡nho das

Escolðs

Lole 2;

Análisê do proleto Básrco de Pa¡sagismo da Escola 14 - Contråto Cåminho das Ercolas' Lote 2;
Anál¡se do projeto Bás¡co de Pôisðglsmo dâ Egcolð

15. Contr¡to

Cam¡nho das Escolas'Lole ?;

(/

@

. Anál¡s€ do proleto Básico de Pð¡saglsmo dà Escola 16 - Contrðto Caminho das Escolas - Lot€ 2;
. Anålrse do pro¡eto góslco de Pa¡sagasmo da Es(ola l7 - Contrato câmrnho då3 Escolas . Lote 2;
. Anál¡se do projeto Bás¡co de Pð¡saglsmo da Es(olô 25 - Cont¡ato Caminho dðs Êscolas - Lote 2;
. Anãhse do Þrojeto Básrco óe Terr¿planagem d¿s €scolas 18 e l9 - cT cãmlnho dàs Êscolâs 'Lote 2:
. Revisão da anállse do projeto Bás¡co de Templanagem das Escolàs l8 e l9 . Contralo Caminho dôs Escolas - Lote 2;
. Análise dos quåntltãl¡vos e disposltivos do proreto bás¡co spgundo o s¡cRo lll - DNITj
. Vislorlag Técnicôs:
. OAE.16.ViâdutoAyrton Senna ll6lOJl2O2Or 2 2 I I 8OAE.9l -Ponte na DF-O47 (26lO6l2O2O)i OAE.80.V¡ôduto 2 nå

DF'004 acesso

Ponte

(23t09t2020\i

.
.
,
.
.

OAE

. 637 -'tr¡n€he¡ra

EPAR

- Df-047 Pró¡lmo âo Aeroporto (29lO9l2O2O)',

oAE - 638 - V¡ðduro BRT - Catetlnho- Senildo Núcleo Banderrênte (¡6/03/2020)t
OAE - ó41 - Vlâduto

I

ns BR-020 com å DF-440 (l6l03l2020lt

OAE . 640 - V¡stor¡a teste
OAE - 362 - v¡stor¡a

tesle

SIDER-OAE tllOBlLÊ - Passarelâ Morâdå dos Nobres nå BR-O2O;
SIOER-OAE MOBI[E . Vlàduto BRI na DF-O25;

2.2.4 - D¡retor¡à de lecnologlâ

.
.
.
.
.
.
.
.
'
'
'
,

- DIÎEC

Projetos de lmplantação d€ Pavimentagåo:
Vc-361 DF.25o
oF-075
DF-ûof

/

Readequöçåo do Proleto de Pavlmentãção dð Dupl¡cåção;

/ Alqås de Acesso ås OAE'g de Rctorno (vlåduto e Trinche¡E)
/ trecho cntre a DF.025 c a DF-027;

Frojctoc dc RestauEçåo de Pavlmentâçåo
DF-463, DF-095, DF-475, VC-341¡ OF-?85 Trecho: km 00 ao km 06;

Análise de Prolelos de Tragâdo de CBUQ
Trôços dc BGS e CAUQ dô obra vc-371;

Traços de BGs, BGTG, CAUQ e ConGreto Portlånd dð Obrô ern Pav¡mento de concreto (Ampliðgåo do BRT'SUL) DF-0.17;

TEço de

CAUQ OF-285;

Trôço de m¡crc revest¡mento DF-ool câm¡nho pârå Brâz|ånd¡â;

Análise do Prcreto de Reforço do Aterro sobre o Solo Mole e Estac€s tlélice Contínuô Monitorâdå n¿ DF.047;
Análise dos Projctos de Pavim€nlação BRI Sudoeste;

2.2.5 - D'rGtorb dc oiçlmcntos
Flaboñção de orçamenlos

,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

prcxlmo ao Balåo do Rlôcho;

- Dloc

¡

lmplåntaçåo de Barrclrâ New Jeßey dupla, Rejuv€nesc¡mento do Pðvimento, Clclovlô e Passågeos de Fauna

/

OF-001;

Erecução de plant¡o de mudas nôt¡vas nôs APP'S dos córregos locallzÐdos ås margens da rcdovia DF-005;
Locðção Topográticô, ¡nventário floreslål e plâno de Supressão Veget.l paE a duplicâqðo dð rodov¡â DFt40;

seryiço de lçañento de v¡ga9 pré-moldadas de concreto amödo;
Pev¡mentação do Encabeçamento da ponte/cðnal de concreto sobre o córrego Samambaaa, na DF-079 (ÊÞvP)j
Duplicðçåo DF-l4o;
Elôborôçôo dc prcjcto cxccut¡vo c cxecução de obra de reconstrução do gu¡rdâ-corpo do v¡¡duto Ayrton Senn¿ nð ÞF'095 (EPCL);
exccuçôq dc inteEeçåo no acesso

It, da c¡dðde dc SobÊdlnho, Junto ôo Sctor de Esport¡vo Coôjunto D3. na

gR-020;

Supèrv¡são Técn¡ca dðs obras d€ Execução de Pðvimenlo de Concrclo na DF-095;

ContEtação de empresa pâÊ ô .eall2åção dc rcDûrog c ¡pllcaçôo de m¡crc Eveslimento nô3 rodovlts do SRDF;
Re5tåurâgðo da ÞF-463 (Scntido São Sebast¡ão-Lago sul);

¡mplånlðçåo de bare¡rð new JeEey tipo F duplô na DF-003 obrð LÌC lote

0l;

Contratação de estudo de viðbilidåde e definlçåo do traçado para prcjelo da Aven¡dð do Sol Nàsccnte;
Reformâ .te 02 bâlâs de ônlbus exlstentes na åvenlda DF-420;
Serylços de recuperação de árca degradada, no intedor nð Unidade de Conservsção Reblo-Conlagem

-

PRAÞ;

Elaboração de estudos e proletos necesgádos å ôdequâção dos pontos de abastec¡mento de veiculos do ÞER/DF;1

serv¡ços de sondãgem SPI e rotativâ Þåta d¡versos loca¡s do DF;
Supervisão Técn¡ca dôs Oþras de Duplícaçåo da Rodov¡a DF-140i
Elaboração de Þrojeto execut¡vo para ¡mplantõção e duplicagåo da DF-o10;
ElÐboração de preJeto execut¡vo dô clclovlâ nas redovlàs DF-065 e DF-480;

Fomecimento € ôssentàmenlo dê tlelo-fio padrão NOVACAP e execução de calgðda/pðsseioj

5eillços de manutenção/fabr¡caçåo/¡mplöntação de plðcås de endereçåmeñto (Lote 2).

Elrboråção de Estudo compaGt¡vo lécn¡co-Finance¡ro

.
.
.

Dupl¡cðçåo

/

ÞF-140 t

Reslôuraç¡o

I

Restðuraçåo

/ Vc-361

oF-345

2.3 - SUPERTilTENDÊilCtA

DE OPERAçóES

-

SUOPER

A Super¡ntendênc¡ð de Operðçõe5 é umð untdðde de d¡rcçõo d¡rclamente subord¡nadô å Diretor¡ð Gerðl e tcm como

de: o pl¡nclåmcnto c direçåo

@

das at¡v¡dðdes de produgåo lndustrlal; plane.Jåmcnto € dlreCåodog s€rviGos de trðnspoftês € manutenção Þreventlvö e (orêtlva da trola operac¡onal do DEA/Df;
planejðmênto c dlrêçåo da ut¡li¿ðção das Fa¡¡as dc Domínto das rodovlas do SRDF; êtecução då !¡naliz¿çåo vertl(al e ho.izontal dðs ¡odov¡ðs do DF; execuçåo da
s¡oal¡zåGåo de enderàçamento e turfslicâ dâs r¡dådes dô Þrstr¡lo Fpderal; execuçåo då manule¡ção pred¡el dås un¡dades do DER/DF'

sebs Þtêmlan Þrêdlo3 do Þbno P¡loto
A condecoEção, cont€ccionada pelo ÞER/DF enlreque a o¡to p7éd¡os que se destacaEm pelô manutenção e prcseruaçåo ðrquitetôn¡ca.

I) c atende öo Conselho de Arqu¡tetun e Urbanismo do Olst.ito Federðl
datð comemoÊdð em 2l de 8bril.

A fðbrlcâçåo dos 3elos fo¡ 9ol¡cltåda pela Adm¡n¡stração RcA¡onal do Pl¿no PiloÌo (RA
(CAU.DF), cr¡ador da premlðçåo em homeñågem aos óO anos dâ capltal

fed€nl

-

Os sÊlos sefâo loråm ltxâdos nos pr¡smas que também loram produz¡dos pelo DER,/DF ÞaÊ inlomar o endereçam€nto dâs QuadEs'
Pårô o superintendente de opeEçôes do DER,/DF, Murilo de Melo Sântos, ¿o part¡ciparda ini€¡ôlivð o órgåo â.tudå Ð mostEra irnponåôclâ da Þreseruação Dredial
da capital grasiliô que é tombôdô como Pâtrtmôn¡o Hlstôr¡co c Cultunl da Human¡dåde desde 1987.

IIIII

rFNII

rrrrr
IIUII
IIIII
Selo

cAulDF

Arquitetura de Brarflia
2.3,1 - Ol.ctorlà dc Falr¡3 de Domlnb

O DER/DF dpsempenhou, em 2020, ðtividâdes de gerenc¡ameoto, mon¡toramento e f¡scalizaçåo da ocupação das Fa¡xôs de Dominio dâs V¡as e

Rodovlas

antegranles do SRDF- As princlpðls atlvidadcs descnvolv¡dÐg ôo longo do ano são apresentðdðs no rssumo ôba¡xo:
lovãs sollcitãcõÊs cãdãstaãdas
ulosoues- trâlles e s¡mllôres
ireãs de eventos
lêdê de fibra ôotcà
\cesso novo
:staclonômento
:ñÁ.ñhôc

256
44
33
3
q

)
I
1qô

ñrrhll.itiriÂc

TFmô< novo< Fmitirloq
:.d¡dåpr dê côñf¡onlåm.nlo
Irlåtôriôr dê V¡stôr¡ås
aletòñô9 dê F¡qcal¡zâcõê9
lalatórios de ooe¡acôes

I
t -710
347
29
3ao

êm¡tidås

58r
29
6

lelãtórios de leväntãmentos
Autos Em¡t¡dos
lol

194

rråaða-q

6{

l7

tåtoôg
,otee nsoes

-ibeEcão de målenal âDreendldo

1

como resultado das açðes desenvolv¡dÐs Ocl¡ D¡rclor¡¡ dc Fa¡xas de Domínio, ðpresentð-ge o scau¡ntc plan¡lhð com os volorcs arrecsd¡dos so longo do ano de
2020 com destaque para as ocuflacões de Fa¡xas de Domfnlo (enqenhos publ¡c¡tários e quiosques):

TIPO DE SERV!çO
:ert¡dão de confrootagão de
frà rle âñÁl¡ßê dê ñrôletôa
fàrår dê v¡qtôriåa
tlålar¡ål âôFand¡alô
lrùbic¡ô de Fa¡r¡ dê Dômínio
,ulô da infracão
fôtrl d. rrracrd.câo Èm 2020

VAIOR
ùPPECADÀDô
r

7,683,9 r

26-

9

I 8.04

62.451.74
28.477 -O3
6.2 I 3.434.69

6.322.90

6.155.691,15

2.4 - SÜPERTilTET{DÊilCIA DE TRÂilSfTO
2.4.1 Dhctotl¡

d.

- SUÎRAN

Fbc¡Þ¡9ão - DIFIS

D¡retoria de Flscali?sçåo de Trånsito apresenta ðlgumas caracteristlcå3 e atr¡buiçöes de seguEnçä públ¡cð. em espec¡al, sua Gerência de Conlrele Operåc¡onâl
que partic¡pou durante todo o ano de 2020 de cðmpsnhss no combate ao COVID-19, [ð15 como;
Cômpanhå de vâctnsçðo da HlNt, Campanha de Testagem parâ o COV¡O-19. OÞersgåo de uso obr¡gatór¡o de ñáscaras de proteção ind¡v¡duð|, Ope¡ação Vità
Sâlu¡cm, Opcração 5o Mandômento,

A Dlretoía de Fiscal¡zaçåo de Trânslto (DfF¡S), âlém de cumprir com suas atribuições prevlstas no reg¡menlo ¡ntemo, auxilià e dd o suporte necessárlo ås suas
un¡dades vinculadas, quals selam: GAAET, GEIPE, GECOP c ñUADP. Podemos destacðralgumas àções d€senvolvidas em conjunlo (om as un¡dådes vlnculada!:

cElPË: Apesår dâ s¡tuaçåo sem precedente que ocoreu em 2O2O ô GE¡PE dcntro då cåpacidade de ôlend¡mento do DER/DF se adequou e d¡sponiblll:ou
alendtmento on-l¡ne ao uluárlo, sendo que este Já eflsllâ, mas tol preponderônte pôrô o usuálo manter os seus d¡re¡tos de acesso à lnlormgçðo' defesa prévla
e rccuEos. O ContBn suspendeu 09 prs2og de vcnc¡menlo de pag8mentos e recuEos, porém o usuário do DER/OF podc cncam¡nh8r documentaçåo e recuEos

,

Oårà o pÍogscgu¡mento de suas delesas e recuros ao órgão.

GECOP: Como menc¡onådo ânteriormenle, å GECOP. Þor aprcsentar carðcteristrcas e â¡ribu¡ções sêmelhantes ô órgãos dt segurançå pública. permaneceu em
ðtiv¡dðde dorantc tode o ano ¡nclusive part¡cipando de campanhas em pðrccrlû com a SES/Df e com ô SSP/DF no rombate aq COVID'19.

A GECOB por me¡o de seus Ageote5 de Trånsilo Rodoviå¡ios pðrtlclpou de vór¡ðs ações conJunlðs com ð Secretar¡a de Estado de 5åúde do Þistrito Federal'
SES/DF, tôis como;

Cômpânhå dc vacinsção contra a HlNt e de testðgem pâË o COVIÞ.19. Tendo s¡do real¡zadðs de formo que não
condulor €/ou pâssagelros p¿ra os Oroced¡menlog de imunização e testôgem (s¡stemð drive-thru)'

foi sequer necessárlo o desembârquc

do

Nâs âções o DER/DF atuou ordenando o tránsalo nâs proxrmidâdes dos Þoslos de saúde e demais locâis ut¡li¿¡dos. de fomð â ôgiliza. e dâr segurança ¡os
envolv¡dos. Estas açöes t¡ver¿m lnl€lo no m€s de abrll c a sua duração p€maneceu enquanto o Govcrno do Drstr¡to Federal as mantevc ôt¡v49. Os Aqentes de
Trånsato Rodovlórlos do ÞCR/DF, em åÞo¡o a Secretåri¡ de Est.do de Saúde-SES/DF reâl¡råram 66 opeEçôes em unldâdes de saúdc, êmpregando, ao
vlôturas €om 2 agentes por operagåo.

({

u

Operâeão de Flsca¡|2ðção, Conscientizðqäo e Disuibuiçåo de Måsc¿ras de Prote(ão lnd¡viduðl OperôGåo lnlegrðda entre os ó.qãos da segurançð pübll(a c
mobil¡áade que t€m como ob.ietlvo prlncipol o consclcnt¡2ðção da populagão a respe¡to do $so de móscaras e medidôs preventivas de lrðnsmissão do COV¡O-19.
lnclusave reâl¡?ando a d¡str¡bu¡ção gratu¡ta de másràras tnd¡viduðts. As operações de uso de máscôfas o.orrcm lodos os dlðs då seman¡ nos mêses de março a
outúbro, sendo que sôo dl5pon¡brli¿ôd¿s 3 v¡aturas/6 Ag€ntes de Trånsito Rodovréno por (ôd¿ período. somðndo 6 vi¿tur¡5/12 ðgentes por dia. Fo.ò.tl rcâli¿ôdðs
80 operðçóes no ano 2020, tcndo sldo contabili2¿da somente t po.dra, mesmo que em do¡s turnos. Nos meseg dc mato/.¡unho rorâm d¡sÞo¡¡bil¡zadas, porve?eg,
ao menos 5 vlðturas/t0 ðgentes oof dtâ. Em médi¿ este departamento tem realr2ado aprox¡madamente 30 oÞeraçoes mensôls, conì €mprego de
èproximðdamentc 90 viôturas e lB0 agentes.

Gerência de Análse de Àutor¡2åção dc T¡ån¡ito - GAAET

.
.

Autod2eção Espccisl dc Trónsilo pa6 conjunto veiculôrde côrga: 694.
Autor¡2åções para Eventos: OB.

De¡crkåo lautos dc lnfråc5oì

fotãl

ta,7)-l

ADr€ensão de CNh

I
?

100

f3
DpfÞ<À/âúl rrÂaãô

¡

ê tråôç¡lô

4.77A
63
293

utor
mento
taoàmento lndevído/duDllcldadc
ìecußo ðdministrðt¡vo de trånsito
leouerimento de ðdverlênc¡ð

7)<

lessðrc¡ meoto

tsR

l3

, ßt6
â)n

A tabela a segulr ðprÊscrta os números 9eÊ¡s do ano de ?o2o

llit2-cðroas. damensðes e ofodutos oer¡oosos
llitz - ðlcoolem¡.1

s

23

ì

llitz conlunta DER/SSP-Df
llltz - vcículos d¡vcßos/motoc¡cletas

72

)Þeração coniuñta poslo de vacrnðção )Fp/qsp/qF q-DF

to

lnêñ.ðpc

36

)oor¡.õ¿s coniuntðs -

r59
)2
iB

- bôqloq de tcçlàoem DER/SES-DF
lnêrâ.itp( .ôniúût¡s - DIDOM/DlFlS/SES-DF
)perâção CAISP - PD e Fiscal¡zação
DER/SSP

oêråcões de seoúrðnc¿ Viárið D€R/DF laDo¡ol
:mórêgâ< terce¡hzãdàs de obrôs lðooloì

t77
t77

Pr¡cõêe/mãnutencòei lAooioì
foêràcôes de seourancô v¡ána - árca de l.rrer
Joeràcões de seouranca viárra à emnresas orivadas
loeGcðes de llulde¿ nas rodovlag d¡9trÌtars
:solðnðda DF-004

IR

)brð DF-079

I l2

tq
I ¿Ol

)t)
7

qtcnd¡mcnto CIOB

2.a.2 - Þlr.torb de Educaçåo de Trân5¡to

-

DIEDU

No ano de 2020, dev¡do à panoemla da COVIÞ.¡9, os atendimentos na Trðnsitolånd¡a foram suspensos e âs cômÞanhas educat¡vas presencials reduzrdas. Com
isso, dtversas lntciatlvðs for¡m rcalizadas pela Ge.ència da Êscola V¡vcnc¡al dc Tráns¡to e Geréncr¡ de Cðmpanhas Educatrvðs no lôtulto de cont¡nuar a fomcntô.
a Dolit¡ca de educaçåo parð o tråns¡to, Þromovendo â cons(¡entizaçào entre todos os usuáÌ¡os dâs vias- Dive6os vídeos educat¡vos fonm confeccionados e
d¡sponibilizôdos nðs redes soc¡als c no cðnal do YouTube da Trðns¡tolând¡ô, at.ôvés desses videos loi posslvel at¡ng¡r diversðs pessoðs e trðnspor ð ctrcunscrição
v¡ária do DCR-DF. Pa¡néis móve¡s, porticos e frontllgths com mensagens educàt¡vas de trånsito loram lnslalados nas principais rodov¡as dlstritð¡s com o antuito
de manter a educação d€ tránstto no cottdtano das pessoas, l¿ls tnrcratrvas nåo såo possiver5 de mensuEçåo, pots a vtsu¿l¿åção nåo é passível óe controle por
essô D¡retoriô.

Objeilvo O Oep¡riåmento de Estrôdas de Rodagem do Distrito Federð|, cnådo em 1960, buscô em su¿s múlt¡plôs funçöes e atlv¡dôdes, propic¡or å soc¡edåde um
trå;s¡to mais seguro e com maior flu¡dez- A Cscola V¡venc¡al de Trånsito - Transltolånd¡a, ao longo dos ðnos tem conseguido resultados significat¡vos. No
entônto lrente ðo contíñUo cresclmento da relaçåo veiculos/pedestres/c¡cllstas no DF e entorno, vê-s€ obr¡gado a vencer desðflos cada vez mals (omplexos e Que
ex¡gem ¡ções ma¡s eficazes e ágeis. Ressalta.se que s.io el€v¡dog os números de crianç.rs e jovens vítima5 em âcrdenles de trånslto, tendo como lator
dete¡mrnante desconhecrmento de regras de conduta enquanto usuános då v¡ô, låmbóm ao barxo indice de compromet¡mento em r€laçåo ðo trãnsito seguro.
Nesse contexto. ê que se tornôm oporiunos o Increr¡¡ento de cðnrparìhôs educatavôs e a implernettt¿ção de ðgões que rcsúltcnì no fortôlec¡rnento de om¿
consciência cidðdå, com mudðnçðg de at¡tudes c consc¡enl¡zaçåo, que venham ð mlñ¡m¡2ar 9¡gn¡l¡côtivamente os âlarnìantes indlces de acadentes de trànsrlo no
OF e Ëntomo. indr€es esses que ser¡am mðiores, sem o trabôlho e comf,rometlmento do órgåo.

Ê3col¡ Viv€nc¡al de Trån3ito (Translto¡åndlå
As ðt|vldðdes dô Trðôs¡tolåndta em 2020 foram suspensas devldo å paodemlô. De acordo com o Dec.eto 4O.8t7l2O2O de 02 de mðlo de 2020, ðs åulðs nô rede de
ensino for¿m suspensðs e nosso atendimento teve que ser Þðtrsòdo- As campônhas educðtivas forðm reduz¡dðs e reðli?ðdðs scau¡ndo o plþtocolo de oñentðqão
da OMS. É ¡mportante ressaltar que atém da conscìent¡¿açåo no trånslto, oflentåções em relðçâo à Cov¡d-19. digtribu¡çåo de álcool em 9€l e máscara foram
reali2ôdô5 Þor essa Þiretona.

Quant¡dade de pessoas atendidðs e escolas ôtend¡das lnternamente

-

GEÍRA

ft
W

.

4 institui(ões, 460 pessoðs;

Quônttdade de pessoas atendidas e escolas atendtdas €¡ternðmente

'
.

-

GECEO

Quanr¡{tade de açôes: E6, pedestres: 58,236. ciclistas: 7.033, molocicl¡stas: 2.662, motor¡stas: 8.518

- total geGl de 76.449 Þessoss atcndidas;

V¡deos produzldos e vrsuêluâçòes:

An¡versário da fa¡ra - 591 v¡suallzôçóes, BEsil¡a 60ðnos - ?05 v¡su¿l¡?aç¿ies, preserye vidas - 273 v¡sual¡7ações, môlo amarelo - 348 v¡sual¡?ações,
motocicl¡stðs - 263, pedest.res - 253. nialo Amarelo L¡bras - 293, condulor - 196, condulor - ó.300, Le¡ Secð (5 videos) - 1.200, TEns¡tolåndið K¡ds (17 vídeos)
- 3.760, sa¡ba ma's tråns¡to (r7 vídeos) - 1.888, live TV 8æsilia Vrum - t.469 - Total Geral de visualizôçôes: t7.312
Foram real¡zadas ôs 5equlntes cðmpanhâg educâtlvês nas viâs do S¡stema Rodov¡ário do Distrtto Federal

.

SRDF:

. campanha Volta às aulâ9 2020;
. Camp¡nha Cômaval: Fol¡ào Consciente, trånsito sem ôcidenlc;
. Campðnhð 'Mðio Amðrelo";

. camp¿nhô'Alcoolemlô';
. Cômptnhô'Motoc¡cl¡sta";

. Campanhð'ciclistðs";
. Cðmp¿nhð'OER nðs Escolðs":

. Campanha'Sem¿na Nac¡onal de Tråns¡to";

' Campanha'Motorist¿s Profisslonals"i
' Campânha'lrånslto

Seguro'' 2020,

J
:

E

Ë
E

2.4.3 - D¡retor¡a dc Tráfego - D¡TRA
Gerêncla de Adequðçåo Vlá¡lð - GÉAV¡

No ðno de 2020 a Gerênc¡a de Adequação Vlår¡ð, que es!á submetlda h¡erôrqu¡camente a Dlretor¡a de Tráfego - DTTRA e ô Supedntendêncla de Trånslto '
SUTRAN¡ onde neste periodo foram desenvolv¡das drvers¡s soluçõcs de segurðnça v¡ória com onentôçõcs das chefras destàs unldâdcs cm d¡veEas demandas c
vários lrechos do S¡stpma Rodov¡årio do D¡stnto Fed€ral - SRDF. A GEAVI tràbãlhou em coniunto com as Gerèncias dc Protetos de Engenhanâ de Tráfego - GEPEI
Gerència de Estudos de Estatí5tica de Tráfe9o. GESEI e ¿ 6crên(¡a de Engenhar¡a de Segurðnçè V¡ória - GESEV ve.ll¡6ndo dàdos, promovendo estudos, t
desenvolvendo projetos para melhorar å v¡dt das pegsoas, tEzendo flu¡dez åo lrâns¡to e segurança a todos os usuários, sendo estes pedestres, cicllst¿s e
motoristag de diveisas cateqonas. Obseryando estes momentos de 2020, abaixo segue os dâdos estatístlcos da GÊAVI, bem como Relâtor¡o estalístlco SË1.
¡tlvldådê3 D.3ênvoþ¡dr3 lT¡ro

lOuBnt¡dade

lonuutaçðes
1,,
mplôotagåo e/ou
r ônsvcrsars
I
I
nånùlêôa¡ô
\nál¡se de V¡abil¡dade para
mplantação e/ou
.1" o"o"rrr",
nånulencão
lroiru
lzs
mplantação e/ou

þ::';å1"""

"

þ

\n¡ilise de Vlab¡lldôdc para
mplantação e/ou
nànutêncã o

l*",o-o,

þ

\nál¡se de Viôbil¡dðde paÊ lFðixðs dc
mplanlàção e/ou
\nál¡se de Viab¡lidade pèß
mplanlàção e/ou
n¡ nut ê ncå o

\nållse de V¡ab¡l¡dade pðrô

I

h::'.=,'"",::"

I'

|is:;';,*"

þ.

v.,ticarll

mplantâção e/ou
lstnatizaC;o

na nutencã o

\nál¡se de Viab¡lidade parð

r"^. o.

mplðntagão e/ou
Íânr¡lencàô
lo.
Ànålise de V¡ab¡l¡dade p¿6
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em v¡stoÍas ¡n loco no T¡evo de
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Demanda5
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lr
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Fðteßetês
FñNHôß
PLntrr c

lrre

Êroquls

þ'

!bboaddos
lr'Etolla¡

lrt

carôncl! dc Anål¡c dc Pólo GÊr.doa da 1rånalto

-

GE^PO

dt Secrctaria dc D.sGnvolv¡mento Urbano e Habitôção '
¡nterseloriais. Os processos analisados pelå CPA/ElV tramitam diretam€nle na un¡dad€ do sist€m.

Atuaçåo Junto å Comlg3ão Pcmanent€ dc Aoál¡se de Estudo Pr¿v¡o dc ¡mpacto dc V¡zinhaoçô - CPA/EfV

SeOú¡l,io. a emissåo de temos de rcferência e påteceres
sE¡ conespoñden¡? å Comlss¡o;

Atusç60 iunto å Coordenaçåo lntcßetoriål d€ Arqulteturg . CIARQ, dð Secrêlãris de Desenvolvlmento urbsno e Habltaçåo - SEDUH, com å emiggao d,
notificaçðes de exlgêncla e de ie¡mos de anuên(¡a parã pro1elos arqultetônlcos class¡ficados como pólo gerôdor de lrálego - PGV. Os processos anal¡sados no
åmbito àa CTARQ ¡râmi¡sm dirctamente nå unidade do sistemô S€l coregÞondênte å Coordenação;

.

. Análige dc intelerênc¡as no SRDF em prcl€los urbânfsl¡cos ou arqu¡tetôoicos; com a smissåo de par€ce¡e3 técnicos e respostôs a Gonsultas envlådås por
outros ó¡qåos do GDF ou por pânlcul¿res;
,

Anállses de ¡råns¡to para atendrm€nto a d€mðndas evÉn¡uais dâ DTTRA/SUTRAN que tenhàm rclÐç60 com a área de competência desta Gerência.

A pariir de 2020, forôm ex€cutadas também âilvtdâdes rclacionadas ao monitoramento e à fiscalizaçåo de tråfcao por meio de €qulpâmentos eletrônicos
ostens¡vos (bãreirôs eletrônlcrs), rctercntag ro Contr8to no 041/2014 e ao Prcaão Eletrôn¡co no 039/2018'
Gc.ånc¡! ds Projatos dc Engcnhrrlð dê Îrátcgo
At¡v¡dade5 dc¡envolv¡das

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

d! AnáþG d! vLb¡¡i¡da plrr ¡mplant.çåo, modlflc.çåo ou manutcnção

com orlgGm da ouvHor¡â

ondulação TrÐnsvergal - I
Falxa de p€destres - 4
lnlegEgåo de clclovràs - 2
Relomos - 3
Falxas de acelerðçåo/desaceleragão - 2
slnâllzåçåo horl2ontal - 4
Slnol¡z¿ção vert¡cal - 2
F¡scãl¡¡âçåo elet¡ô¡lcå de veloc¡dåde - 2
O¡mlnulção dc velocidade regulamentar'2
Prov¡dênc¡€s qwu.nto å lluidez - 2
Pðssåielss - 2
samdforcs - 2
outrcs - 4

Subtotål - 39
Atlvldrdo3

.
.
.

d.¡tnvolvit¡¡

de Anål¡5e de vlâb¡¡drda

ondulaçåo Trângversål FEirÐ de pcdestrÊs - I
Semôforos - I

prrl ¡mpbnt.ç¡o,

modlflcâçåo ou mrnut!nção com o¡lgam

dt cOnsEG

I

subtotål - 3
Atlvldadê3 dc3Gnvolv¡das dG Anåli¡c de vbbltdadc

par¡ lmpbntrç¡o. modifícoçåo ou mtnutcnçåo com orlgcm cx¡arn¡

. ondulðçåo T¡ônsveÉðl - l1
. Fàlxa de pedestrog - 6
. Retomos - 4
. Fðixas de tc"lerÐçåo/dcalcclcÌaç5o - 4
. Slnål¡zsçåo vert¡cal - 3
o tnleEeçðes - 9
. outros - 8
Allvldrdcr dc!ctrvoþld¡¡ dc Anål¡¡e dc P?oretos ProPo3tot com ot¡gèm Êxterñ¡

.
.
.
.
.

Áreas junto å rodovlð - 2
ProJetos de s¡nål¡zação - 3
Proieto d€ sinallzâção de ciclovlå

-I

Projetos d€ sinôlizagão dc obr¡s - 3
ProJetos dG operaçáo de tråns¡to - I

Subtotll-

55

Atly¡d!dc¡ descñvolvldài de Análbê de vlrblldådG Þrr! ¡rÞlirttàçáo, mod¡f¡c.ç¡o ou mrñutcnç¡o com or¡gGn antcrñâ
Ondulâção Trrî9vergål - 2
Retomos - 4
S¡na

lizðçåo Horizootâl - 2

S¡nål¡?ação

oulros -

vêrt¡cð|.2

2

At¡vid.dc' deicnvoþldrÉ dÊ Anál¡¡Ê dc Prorctos Propottos com or¡9êm ¡ntcrn!

.
.
.

Äreûs junto å rodovia - 2

Projetos d€ s¡nôlização - I
proJetos de sinål¡zrção da obras

-I

subtotal - 16
Atlv¡drdêc da Gcrtlo com otþem lntetna

.

Apo¡o na e¡ecução do Contràto ôo 069/20f9 (PMV's)

ob3.: Dados relerente3 åo período de olloll2o2o ð 3Ul2l2O20
2.5 - SUPER¡NIENDÊNCtA AD}IINISTRAITVA E F¡HANCE¡ßÂ. gUAFtlI

2.S.¡ - PrlnclÞab Aapêcto3 Orçrmantórb¡ c F¡nrnce¡to5

@

prlnclÞals pró¡tcag contábels e orçamentárlas adotadas peto D€partðmento óe EstrêdÐ3 de Rodagem do D¡strlto Federãl (DÉR/DF) oara o reqlsÛo das
opêr¡ções c clÐboraçåo dos demonstEt¡vos orgamentários € contóbeis estão êm consonôncia com a Lei no ,1,320, ô¿ L7 de margo de 1964; Resolução no
:b/So. ¿o Triburel de Côntås dô Þ¡stnto Fedciaa ( TCDF); .om os Pr¡nciÞ¡os Fuadamentâ¡s de Conlåb¡lldade e Nomas de Ê¡ecução orçåmcntár¡â e F¡nânce¡rå dc
Dlstrito Federal, obedecendo o Plano de Contðs do D¡st.¡to Federðl por meio do Sistema'SlGGo".

As

obsedðçåo impo¡tðnt€i os vålores utll¡zðdos n¡ anállse das despesðg ¡ncluem, ¡nclus¡ve, a execuçåo felåt¡vt 6 descentrðlizôções de crédlto de oulrðs un¡dðd€s
Orçamentár¡as.

Fonte: Slstemã de Gestão Govem¿menaal (SIG6o)

2.5.t - ORçATENTO tNtC¡AL

-

2020.

E FINAL

O Orçamento para o erercicio de 2O2O do Depô¡tamento de Estradas de Rodsgem do D¡strito FedeÉ1, ðprovado pcls Le¡ no 6.482, de 09.0f.2020 (LOA/2020)'
flxou â dôtågão ¡nic¡ål psrå a despesa em RS 357.027.072,00, d¡str¡buídð nas segu¡ntes fonteg de recuEos:
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Obserua-se que, ¡n¡<¡almente, 59.20% do orçamento estavam ðssociâdos å repâsses diretos de r€cuEos do Govemo do D¡strilo Fcdct¡l (fonte loo) e 5,60% a
ingressos de rccußos â s€¡em obtldos mediånte oÞeråçðas de crédrto ¡nternas (Fonte 135 - Cont¡âtos de Flngnciamento juoto öo BNDES, CEF e Bânco do BEsil,
elc). Hûv¡a t¡mbém ð cxpectst¡vå d€ obtengão de recuEos junto ao Cong¡csso Nacionål pof me¡o de Emendôs Padâmentôres lndivlduais (EPl) p¿ô
f¡ninc¡amento dG ¡nvest¡mentos¡ representändo 9,559o do orçåmento lnlclalmente aprovado parð o ¿no de 2020, Em termos d€ rece¡las próprias (Fontes 220 e
237') lot llxada uma d€spess lnt(tål d€ Rg 68,232,2¡0,00, o que prcporc¡onou uma pð¡tlclpagão perc€ntual de 19,1196 óo total llxado para o orçÐmento do DERoFDER/DF å uma ðuta.qula do Governo do Þrstrlto Fcderål c, por s¡ só, essa condição rellete ð sua auloñom¡a rèlôt¡vô no que d¡z respelto å gestðo orçômentá.ia,
flnânceiru e patr¡mon¡al, fato que iustit¡ca, em parte, a dependência de rcpðs3es pârô custesr as despesas com pessoâl/encÐr9os s a månulenção ådm¡n¡stralivô
de pagamento
e operacionð|. O sðlário dos seryldo.es é lOO custeado com repôsses dlretos do GDF (Fonte 100), lncluslve o custe¡o v¡nculado å lolha gdm¡ô¡stråtlvo
rep.esentâdo pelo3 d¡vergos åuxíllos conced¡dos, ta¡s como: auxílio-al¡mentãção, aux¡l¡o-trgn3pote, åuxíl¡o-sõúde, etc. Tômbém o cusle¡o
(msnutençåo da máqu¡na) é quase que nã suô totalidðde depend€nte de recursos oriundos do Govemo Centrà|. A arecadação da fonte 237 (multa de tråns¡to)
tem v¡nculaçåo excluslva com àtlv¡dàdc5 dc trånslto (f¡scålizaçào, educaçåo e policiamento), oð lomð dctcm¡nada pclo cód¡9o de Trånslto Brasilei¡o'

o

O Grállco l, ô 9e9ul r¿ åpresent¡ a particlpação pêrcentual de repôsses do cDF (Fonte 100) cm relåçðo ao orçamenlo ¡niciðlmente aprovado pôrð og ånos de 2018
å 2020 para ôtender ås despesas do ór9åo, ìðnto de pessoal/encðrgo3 quÐnto de ínvestimento e de cusleio'

Gdño

t. lrddprÉo l.ru¡tsl ø

nprudoGllf rmnl4loro
orFmmro lnlci¡l - por sno

I

na

It

il,

¡qt
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û:

Essa conligurðçåo tnlciàl do orçamento do DER.DF sofreu, no entanto, modil¡caçðes ôo longo de 2020, em lunçåo de diveßðs all.erðções e adequðçðes
nccessád¿jå opêrac¡onallzaçôoão ór9ão bcm como pðra ôtenderå progæmação governâñcrtal emlcmos de ¡nvesl¡mentos relàtlvos å9 intêry¿nçõcs nå môlhð
v¡år¡a do Distrito Fedeñ1. Em ¡esumo, tðir modif¡câçðes forôm or¡und¡s de: (1) inccrporôçåo ôo orçômento do exelc¡c¡o de superávit finànceiro (saldo financerre
extstente em 31.12.2019 menos os restos a pagar inscrltos) rcpresent¿do pelas lontes 321,335.437 e 448; (¿) lncorporacåo de recursos vlnculados å lnstltulçðes
flnånceirås feden¡s (reprcsentðdo pela Fonte 135, cuJð dest¡oôçåo d a execução de obrôs redov¡árias); (3) anco¡porôçõo de axcesso de arecôdaçåo da Fonte 237
(d¡ferença entre a prêv¡sáo ln¡dâl dâ rece¡ta e Ð est¡m¡l¡va de àæcadaçåo até o encerðmento do exer€Íclo): (4) ¡ncorporaçåo de æcußos dâ CIDE (Foñte /248) e
t5) dimlnutgão e/ou aumento de do¡ação (na ma¡or¡ô das vezes, os cancelðmentos de dotåçõo do DER-DF dest¡nðrðm-se ð suplementðçoes orçamentónôs cm

outns

un¡dades do GDF).

A! mod¡llcâçóes orçâmentárlas ocoridâs dul¡nte o ano de 2O2O estão consolidadas no €låtório de créd¡tos ad¡clona¡s do SlGGo. Em resumo. o orçâmento
AutÐrqulr aÞresentou a segu¡nte s¡tuação em 31.12.202020 (Dotação inlciâl e Despeså Finål Autorizadô)
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2.5.3 - Exccuçáo da¡ Rcccità3/ñcpâ33è3
para l¡nanciðr suÐ operâclonâli¿âç¡o, t¡n¡o gdm¡nistràl¡va quanto llnôlí31¡cà, o ÞER-DF con¡¡ com Epasses do Gqvemo D¡strital, de contrðtos d! fln¡nclåmentos
com lnsil¡u¡çõrs finåncciras c de-fomento federö¡s e e¡tadúâ¡s, de €onv¿n¡os com órgåos pertencentes ou não à estrutuE admlôlstrrtivå do GoF e tsmbém com
¡ecursos próÞ¡ios.

o

DER/DF possul arrccadåçðo da re(ursos próprios em duas Fontes Dlstlntðs, quaas scJam: Fontes 2zo e 237.

A rnecrdålåo nå Font€ 220 está v¡nculada às sequ¡ntês prlnclpå¡s rcccitãs: ËcÊitð de taxðs Þela ocrrpação de espago pùbl¡co nas rodovias sob a Jurisdlçåo do
DER/DF (du¡osques, enqenhos publlcltárlos, ct¿); rcce¡t¡ de taxö de ocupâçðÊs dc lmóvê¡s; receitô de venda dc Êd¡tals; rcce¡ta pelos serl'¡ços de
fotocópias; restltulçõeg por dsnoe åo patrimônlo público; dÊvoluçöes por rcc!bim¿ntos ¡ndÊv¡dos, etc'
A Fonte 237 registE a anecadação r€lât¡vâ às lnfråqðe3 are tråns¡to aplicadas po¡ Agentes d€ Trâns¡to do DER-DF, por Pol¡ciå¡9 Míl¡taG5 do Bãl.alhåo de Þollcla
Rodov¡ána queituam oas rodovi¡s do D¡str¡to Fed¿rðl (convênio mântldo com ¿ PtlÞF) e as æsultantes do monltoråmento elet¡ônlco dê velocldtdc (DÐt{ð¡s,
brrc¡ro3. etc). ¡ apl¡coçâo do anecadaçåo nessð fônte dê rÊcuÉo3 tcm vinculðçËo cspeclfica às ¡tlvldÐdes de trånsito, contome lcg¡sl.gõo especílica quÊ
egulömenta a mðtérlâ (vlde ârt. 320 do Cód¡90 de Ïrânsito BEsileire e Resolução no 638/CONTRAN, de 30.11.2016).

t: Nå Fonta 237 o valor que consta do S¡GGo em RecÊitÐ Arrccadåda é d€ R$ 111.199.357.9ó. - A daf€rÊnça parâ o valof åcima demonstrâdo, .te Rl
3.372.809,604, rÊfcrc-se a mpasses do ÞETRAt'l rcfercntc !o REt{ÁtNF dc 2019, Obs: nâ Fontc 237 o vÐlorque const¿ do SIGGo em Receitð Arecàdada é dc R
f47.f45.389,37. - A dlferrnçr prrü o vålor åc¡ma demoostñdo, de R$ 44.413.496,8,f, nfe¡e-se a repâsses do ITETRAN rererenle âo REflA¡NF dc 20¡7 e 20ll
(2017 = Rf ó.242,293,73 e 201E = Rl 38,171.203rr1)
Obs
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Do lotsl dc anecadação de r€celta5 própr¡as (Fontas 220 . 237) do exercicio de 2020, ð arrecådÐçio dÊ multös de trânslto (Fonte 2371 repEsentou 94.35!'6'
sendo, portânlo, a pitnciÞa¡ fontc de f¡nanc¡amento desse seomento pårs com?cução das at¡vidades de rlscål¡zåção, €ducâçåo e s€gurånçÐ rro trånslt¡ nss
mdovlas do D¡str¡to FedÊral. DeståGa-se, novamentr, o fato di qur a arrccadeção degsa fonte dÊ rËcursos só pode ser âpllcâdâ de r(ordo com a dest¡nação
deflnidå no åñ,320 do Cód¡go de 1rånstl; B¡ôsllelrû c nr Resoluçio no 638/CONTRAN, dc 30,f1.20t6. S¡gnif¡c. di2erque d.eÞests não vlnculadas å6 atlvidadês
de trånsllo não Þodem srr flnånclådÐs por essa arrecadação.

A m!¡gr contribuiçðo de ðrÊcrdàçto ñr Fontc 220 vcm dô rcce¡Ì. dÊnominðdr "DlrÊlto pala Conccssão Real dÊ U90' (taras refercntes aos espaços públlcos
utllirâdor em l¡iias dê domínlo ðas redovias sob lurlsdlção do DER-DF, lals como: qu¡osques¡ engenho3 Þubl¡citários, ouldooß, etc)' Em 2020 casa recË¡ta
ragresentou 97,53% do totâl årÊcadado nesss Fonlê,
Os æcúEos ongtnrdoi de3sr fontÊ såo E9l¡cådos, em sua môror ÞaÊe, ño custalo då Autrrquia {operðcionâl Ê tdmtnrstråtivo) e em âlguns lnvcatlmentos (tEis
como rqutslçðtdc veículos, mòterial pêmðnent€, Êtc), No ¡no de 2020 t!mbém houvÊ ðpl¡c¿C¡o dcaså Fonte de RecuEos no pagomento dc despes¿s de
prssoal (tEbãlho voluntánô dos t9ênte3 de trånsltol.
ÂlÉm dos recurgos proprios o DER.DF recebeu repâsses de fontÊs ?xtemåc (Contratos de F¡nanclâmentoS e Convên¡o! com órgåos då álea frdêrål e órgãos do
Þnôpro GDr), rÊpEsentados pelâ3 Fontes t35/335/321,231 e CIDE - Font€ 248/4{8.
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dos recursos que ¡ngrassaråm conforme demonstrado nas Tðbelôs ðnlêr¡oras, tåmbém foi ¡ncorpoEdo ðo orçamanto dÊ 2020 do DER-DF o valor de RÊ
relat¡vo ao supcrávit dð Fonte 437 (sâldo €m conlå em 31.!2,20¡9 de arecadåçåo de mullås de tråns¡to meoos os restos a på9år ¡nscritos em
64.337,709,00¡
^lém
3 1.1 2.20r 9).
Quanto sos repåsses dlretos do Govemo do Distnto Federðl (Fonte 100)

å

tåbela segu¡nte demonsì¡a 05 vðlorÊs reterentes aos exerclclos d€ 2018 ô 2020:

Aportc dc Recurso! Dlrctos do 6DF

r.o lfffif.t"

Liquid¿da (Fonte

toratl 77-sq2-osr -as
2ô l9l! 9O- OO I -frt O-74
o20t1 s6_ 747-646-

l9

lals

recutsos âportådos dlretamente pelo GDf são aplicados na folha de pã9åm€ntos dos 5erv¡dores, custeio âdmin¡stiat¡vo
lnvestimentog (obras¡ projetos, mater¡ð¡ peman€nt€, elc).

e operac¡onal bem como

em

2.5.4 - Erccuçåo da Dc¡pe¡a
A exccuçåo da desp€sô no e;erc¡c¡o trnoncciro de 2O2O åpresentou os seguint€5 números. coifoÌmc dados consoladados no Slstema SIGGo:

t

percentuâl do totat cmpenhado por categoda de gasto em relação à somã do to|ùl cñpenhado

a. lnclu¡ veröas salðãa¡s e encaívos

soc¡ê¡s do pessotl atryo, rposentados e pens¡onistas,

.r.

Jnclut despes¿s coñ o custeio da folhd de pag¿mento (aux¡tio a!¡mentãção, àúxilo transporte, auxit¡o sailde, auxíllo crechc e auxít¡o natal¡dade) e demòis
despesds de custc¡o relatlvas à manutenção administÊt¡va e operaclonal

atr.

Jnvestimento representado por apticações

eñ

ObrAg rcdOv¡ár¡AS e Aqu¡s¡ção de mdteríal

pemanenle

¡nclu¡ndo aquelâs vinculadas a convên¡os e contratos de
ftnancråmentos). Em relaçåo å despesa ôutonzadâ o DER/DF executou R$ 375,522,531,00 (despesâ empenhÐds), reÞGsentðndo um percentuàl de exetução de
69,43 contrð 77,4696 em 2019.

O valor totål dô despesâ autori¿ada em 2020 foi de Rl 540.879.983,25 (todôs âs fontes,

Em .elação ðo totàl empcnh¡ do, 39,O2oh foEm destlnados ås despesas de cuslelo (månutenção adm¡n¡strativð, custeto v¡nculado å ôt¡v¡dade'f¡m e custeio dð
folha de pagamento), 35,00q" forðm utlli¿ados par¡ atendcr å folha de pagamento e encårgos (ðt¡vos e ¡nat¡vos) e 25'97o/o forðm ðpllcâdos em invest¡mcntos
(obÉs mdovióriôs e âqulslçðo de mater¡al permanente),
Våle óeStACar que no rol das desp€sas de custeio está rncluido O denomlnådo "CUSte¡O da folhð de pågamenlo", reDresentado pelos daveßos auxfllos concedldog,
e que são pagos no cont.ðcheque dos seruidoreg (auxíl¡o-sDúde, auxÍl¡o-transporte, auxfl¡o.¡llmcñtâç¡o, Êuxíl¡o-nðtðlidade e crcchc). Egsc itcm dc custe¡o
consumlu em
o valor de R9 23.779-986,05, ou seja. 16,22o/o do total empenhådo na c.tegor¡a de 9ãstos "Outrag Despesas Corentes" (custeio). Ém ¡019
loi de RS 15,32D,6.
esse percentuôl
'OZO
A degpesa lotäl aulo¡lzada e empenhâdâ em cÐda excrcício, a partlr de 2018, ôpresentou os valores relacionados na labelà âbôlxo:
DGsDèsã Totål

AutofÞâd¡

Ê CmÞÊnhadr

- poÍ

lno

ã Autorizâdâ
551

tl9
020
Despesà åutoi¿adå

-

Oolaç6o autorizada - Crédlto ¡nd¡sponível (bloquêâdo/cont¡geôciado)

Observð.se pelô tabela acrma que em 2CtB foa empenhâdo 86,38% em relðção å despesô àutorizadâ. Em 2019 loi de 77,4601o e em 2O2O for de 69,43ïtt.
Rasum¡ndo a execuçåo por Fonte de Recußos lemos ô seguinlê situação da tôbela abgâixo:

ErGcrção Þor Fo¡te dc Rècursos - 2o2o
FoDtlr dG RGGútao3
t35133'132l - Conlratos de Flnônclåmentog Flnanc¡ômentos
ò/ôú côñvônrôG tom ómã os dà áæð FedeGl

fl - côßvénios com ómãos do

GDF

732 - Emendas Parlåmentares - Leqlslåcão Fedetâl
Fontes 24al448 - CIDE

lo0 - O.dlnário - nåo vlnculådo la8 - COVID.Lrvrc mov¡mentåcåo
220 . Dlret¡mente Arecadado
7

v¡l -

lDecpoae lDrrpcra
l^utûrl¡rdâ lEracut¡d¡
lso.rou.rer,oo ltt.roo.tn,ae
117.503.657,00 13.588.354,97
174.627.063,58 10,00
I34.136.477,00 t20.237.043,29

GDF

t205.49 1 .037,67t201.

rå

t6.404.646,00 t5,985.073.2r
17.2r4.960,00 l6.ros.os4,26
l8r.ot7.25o,oo 151.833.2r2,14

.lÞ Mrltâc .1. lrAnß¡tô

164

^r..ã¿ã.;ô

DÊspesô Autorl¿ðda

= Dotôçåo ðutor¡¿ada - Cr¿dito lnd¡sponlovel

1

77,1 08,93

-337-7o9.oo 149-429.906.55

(bloqueado/cont¡gencaado)

(+
@)

3. I1{FOnnÀCôE3 COirg[EilEtitrÀRES

t.

nât iJ¿âú.c etamotdhtt rb

3.1 - SEDE, pARQUE RODOvT^Rro E D¡SÎR¡ÎoS RODOVTARTOS

O Depårtamênto dè Ertrãdös d€ Rodagèm do Dlslr¡to Federal - DER/DI é um ôrgão deåceñ$âllzcdo e possuí em suÐ e3truturt orgåo¡zacion,¿l 5 Distr¡tos
Roóoi¡áíos, Ðlén da sua Sède ê o Pånu€ Rodoviårio, d¡stribufdos de formã êstrå¡¿g¡ca para atender dê fonnâ må15 ef¡c¡cntÊ posslvel â Populs€ão do Þlstr¡to
FGderå1,

ÊGdG do

OêÞ¡rt¡mcllto

SÂM Bloco C

-

dG E3t?¡.1t3

dc Rod.t€m do Dlltrlto F¡dc¡al

-

DÊR/DF

Sctor ComplÊment!rcs Ed¡fíc¡o sedc do DER/DF

CEP: 70.620,03O

-

BGsfl¡E

-

oF

lelefoner 61 311r 5500

Parquc nodor¡ftþ do DER/DF

tr

q

DF-OO1 km O.5 dâ 6R-020

-

SobËdlnho-DF

-

CEPi 73.001.970

Têl.lon": ól 3302-31¡0
DISTR¡TOS RODOV¡AR¡OS
1c Dbtr¡to Ro.tov¡árao

tr

ÉEE

OF 1¿8.

¡m 16,5 Área Es9?ciôl

tro

I-

Plônalt¡nð

CEP:73,3E0-¡50
Telefone: 61

3rl I

582ó

E -mail : t drOder.dt. gov,Þr

Chêtê rr¡pon3åúll pclo 10 Dttrlto r.odovlúrlo: l(ênb

2o

l.f:clo Avêbr

Dbtrhô Rodovl¡rlo

4'

u,

oF.o0¡ km 0

-

d¿ BR.o20

sobradlnho

CEP:73.250-9OO

Ielefone:61

3lll

5840

E-marl : 2dr€)deidf.gov.br

chcle respon3åvel pêb

20

Dl¡t.lto Fodov¡á.ao: ßobêrto léda Sald¡nh¡

30 D¡Étr¡to Rodov¡ir¡o

Selor de mansões Sudoeste

-

Área Especial no 1 - Samambaia

CEP:72-310-2OO

lelefone:6f 3l1f

5862

€-mall: 3dr@der.dl.9ov.br
Chcle rcaponÊåve¡ pclo 30 DÈtr¡to Rodov¡árlo3 Prub Robcrt s. ¡il¡châdo

ao D¡¡trlto RodovlÉ¡lo

Setor de Á¡ea Espec¡al no 2ð
CEP

-

Rodov¡a DF-130 km 53

- Pð6noá

| 73.000-000

lel.fone:6¡ 3¡11

5876

E-msil : 4dr@der.df.9ov.br

chefc r€¡pon5åvel pcb 30 Dlstr¡to Rodov¡árlo¡ cvrlno Flåvlo F. s¡þa
5o OEtr¡to Rodovlárlo

V¡la São José

-

BR-O80

-

km 22

-

Brôz¡ånd¡a

CEP:72.7OO-0OO

Telefone: 61

31ll

5891

E-marl: 5dr@der,df,gov.br

Chclc rcsÞon8åvcl pGb 30 Dbtr¡to Rodoviórlo: Gc?rldo Jrchto d¡ S. F¡ho
Bât.lhåo dê Polclrmênto nodovlår¡ô - BPRv

W

O Bôtalhão dc Policiarnento Rodovrårio - EPRV da PMDñ rr¡ado alravés do Decr€to 1t.14t, de 20 dc junho de 1988, é a unrdôdc dô Pl'lÞF responsável pelo
degenvolv¡mento das ações l¡gadas å varaáveis de Tråns¡to Rodovi¿no no Þistnlo Federal.
O BPRv executa um trabalho d¡ferenciado que se t@du¿ na busca de valo,¡¡ação do v¡dâ c do bem catar dos c¡dadåos. Tudo c fclto stmvés de Ðções voltadas
soluçåo de problemas v¡år¡os. àumanlo de lluldez, flscàl¡2âção de condutores, educaçåo parô o trãnslto € operàções em geEl.

å

O Batalhão defende e protege as pessoas nas rodov¡as. atuando d¡utumðmente no cornbate å crimanalid.de em ge.al¡ coho também nos crames de tråns¡to.
Seus pol¡ciô¡s real¡zam fiscalizaçåo de tråtrslto pðrð qu€ nåo er¡sla pe,lge e s¡m, segurðngô. As operðções são ¡eala?ðdas v¡sðndo o aumento da llu¡dez,
contrlbulndo com a qu¡lidêde dê vrdå,

Â atuação do BPRv o€orre em conjunto com o DER/Dñ influenciando toóas ôs vâr¡áve¡s do tråns¡to.

3.2 - COORDENAçÃO DE PLAf{E)Al.lEf{TO

-

COPLAf{

A

Coordenação de Planei!mento¡ at.avés de seu de Núcleo d€ Modemtzaçõo Adminlstråt¡v¿
¡nfomðções refe¡€ntes ao Plðnejamento Estratéglco lnstltuc¡onal - PEl, no åmbato do DER/DF.

-

NUt4AD,

é a unidade rcsponsåvel p€la consol¡d¡ção

dås

O plânejamento Estatég¡co é pautado no Balanced Scorecard - BSC, qu€ é uma metodologiâ que detém ferðmentas que ptoporciona â todos os envolv¡dos umâ
vlsão rápidô e ab¡angente da lnslrl.utção. Pârã que a organl2êção possa ¡l(an(¿i os resultaóos prelendlóos, o 85C precon¡za a d€fan¡çåo de obret¡vos
estrðtéglcos, lndlcådores, metâs e o mâÞa estratógrco dô o19ônizaçåo.

¡
.
.
.

Obj€t¡vos gst¡ðtég¡cos: Såo os objct¡vos prev¡amenlc det¡n¡dos pela ¡nst¡tu¡gåo e devem ser b¿seðdog nÐ9 aspinções ð longo prazoi

¡ndicadores: Såo os ¡ndicadores que medem o sucesso do alcðnce dos obietlvos, ¡ndepcndent€ dos tipos de ¡nd¡cådorêg. ¡ndepend€nte dos t¡pos de
¡ndlc¿dores escolhidos pðra cada meta, €les preclsam sef claros, de fác¡l obtençåo € mGnsuråvels;
Metas: É aonde se quer chegar, é necessário estabelecer metas qu€ taråo parte do per(ußo atd o alcance do obletivo;

Mðpa Estrðté9tco: É uma fenômenta que auxrlrå na tmplementação da estratég¡a na lnstltulgåo. 5uê repres€ntaçõo é visúal, o Mapa é uma slntcse das
m€d¡dô3 ¡mporlðntes lomådas com foco no desenvolvrmento.

Rctar.nc¡¡¡s Eâtraté9¡cos
O relerenciôl estEtégrco do DER/OF É composto por sua M¡ssão. V¡gåo de futuro. Valore5 e Obletrvos Estrðtéglcos. Estes elementos que compõem o referenctal
€strôtéglco eståo d¡spostos no Mapa Estratéglco.
M¡ssåo - O papel das o.ganizaçðes públicas é ðtender à5 necessldades ê exp€ctativas da soc¡edôde em que se lnscrem, cumprindo as competênc¡as
eståb€le€tdas nas nomås que regem a sua ex¡stênc¡a e o seu funcronamento. É ô pôrllr destå afurmação que a m¡ssåo do DER/Df fol deírnrdô, tendo como
fund¡mento ôs competências prev¡stas na Lei Orgánl€ô do Distnto F€deral, no Reg¡mcnto e nôs demais nomas.

- É a situðçåo que se preretô pðra o futuro då oÌgân¡zðçðo Ê que deve ser al€ançôda até o llnål da vigêncla do Plano Esìe componente do referencial
estntéglco é a condlçåo que og iôtegranteg da organ¡zaçáo ¡deal¡zam paE a Autôrqu¡ð.
Visão

Valores - É a l¡losof¡a, as at¡tudes e as crenças que compõe um coDjunto de regras påra os colaboradores cumprlrem em prol de resultados Þog¡t¡vos, o que tem
norteado o DER/DF pârà prestâr servrço à população de lo.m¡ ef¡caz e efasente.

Objetlvos Estralôg¡cos - Os objet¡vos estra!êgicos são desal¡os a serem persegu¡dos pðra que a ¡nsl¡tuição alcance os resullôdos ðlmejådos durðnte ã v¡gåñclå
do Plano.

l,lbs!o, VBåo, vaþrec e Obllt¡vos Estratéglco6 do D€pðrtam€trto dc Estr¡dãs dr Rodtgcm do Dþtr¡to Fcderal- DER/ÞF
llBrðo:
ô Assegurar ð Qualldad€ da ¡nfraestrutura V¡ár¡a, do Trånsllo e da ttobllidade nðs

Rodovr¿s

do Dlstrlto Federal, comÞromet¡da com o Des€nvolv¡mento

Susìentáveli

vbóol

. ser

uma lnstituição de Excelêncið paE os usuárlos do S¡stcma Rodov¡ár¡o do Distrito FedeEl-SRDF, proporc¡onando ma¡or llu¡dez no Tråns¡to
Mob¡l¡dade, ass¡m como, Seguranç¿, Conforto e Economla nas Rodoviðs dð Câpìtâl F€deãl;

e

na

vabr!e:

.

IntegÉção, Respeito, Comprometimento. Étrca, Transparência e Sustentab¡lidade;

obetþo5 Estrâté9lcoÊ

. Ass?gurar com Ef¡caênc¡a a C¡rculação óe Pessoas e Produtos nas Reglðes Admlnlstrðt¡vas e no Entomo do Distrito
. Aumentar â Quâlldàde de Vidâ Promovendo ¡ Mob¡lldâde e o Uso Sustentável dos Recußos.
. Ampl¡ùr o Gcrenc¡amcnto lotcgrado de ¡nfomações soÞre V¡as, Trånsrto e Trðnsporte
. Aperfeiçoar a Geståo do S¡Etema Rodoviårto do Dist.ito fede6l- SRDF.
. ser Élrcrente no Atendrmento dâs Demand¿s Admroistr¿tivas e na Adequaçåo dos Processos Orgânitaclona¡s.
. €slåbelecerPolíticas e Can8¡s Elet¡vos de comun¡caçåo lntemð e com ¡ Socledôdc.
. Buscar a Er€elèncla nâ Geståo orçðmentáóå, Assegurando å Êtecução da Estratég¡ô.
. lnstltulr Programag de Qualldade de V¡da e Desenvolver Competências parð o Alcance da Estratég|a.
. Melhoñra Eslrutura e lnslalaçðes.
. Aperleiçoâr e Adequðr ð lnlrâestrulurâ lecnológ¡cå Adotando ôs Melhores Pråt¡cas de Governanças de'n.

Federal.

Outro prcJelo gue a COpLAN tem llderådo almvé6 do Nr'rcleo de Modernizðçåo Adminislrat¡vô, são os trabålhos descnvolv¡dos gela emprcsð SOS DOCS.

Uma frente de trab¿lho consaste no mapeamento das tarefås ex€cutðdàs por càdâ sctor do DER/DF. Uma outrô f.enle de t.âbalho tem 3e desdobrådo na
reestrutuñçåo ðdminislrativð e reglm€nlôl do órgão. O Rcglmcnto ¡nterno do DER/DF estå sendo revisitðdo c atuallzado. Apôs a conclusão dos trðbðlhos
esperå.se um¡ modem¡zåção em loda a cstrutura admin¡strat¡va do órgão, geEndo assrm. âpós a åulorizaçào da D¡regåo GeÉl e tråtatlvâs poslerlores, um novo
Orgaoograma.

lEbðlhos real¡zados em 2020:

Item 160 - serv¡ços em Automðção de Prccessos de Negóc¡os = 1.750 USls;
Item 16l - Serulços cm lmplanlação, Customlzaçåo e Suporte Técn¡co = 5.000 USls;
R

cBultådot:

.

Mapeamento e modelagem de oi(enta e olto (AB) procedlmentos de lrabalho (processos) ðlcançando ås estruturas da ,AR¡, SUOPER, SUTRAN e SUOBRA¡

Áreas de aluaçðo: )ARt, SurRAN (APOPÊ, A5TEC, DlFlS, CCO. DIEDU

e CECED), SUOPfR (NUAÞM, DIDOM

L, DIPIN. NU¡ND,

0

DEHAT, NUTRA, NUPEC) € 5UOBRA (¡{UMAN, ENCOA. €NCTB, €NCSI, ENCRO E ENCTA};

.

Anál¡se. melhoria e redesenho de quar€nta e quôtro (44) p¡ocedrmentos de trabålho (Þroccssos) alcançando a! estrulurôs.râ JARI e SUIRAN:

Áreas de âruåçåo: lARl, 5UIRAN (DlrRA, 6ESÊT, NUPcD, GEApO, GEPET. GESEv, GEAVt, GETPE, NUTAPE, NUAD¿ ENCEF -

.

l, ll, llt

€ ENcEF -

lvl;

Análise e atualização de segsenta e cinco (65) årt¡gos paÉ reestruluraçåo do Regrmento lntefno e det¡ntçåo do novo orgânogrômô:

Áreas de ðtuãçðo¡ SUOPER, SUTRAN. COPLAN € SUAFIN;

O Projeto de Elaboraçåo da Le¡ Orçamentána Anual tambdm é de responsâbilidâde dô COPIAN, os tral¡alhos são realizôdos com o âpolo dâ Gerênciâ

de

Planejam€nto e Acompônhðmento - GEPAC em conJunlo com ð Super¡ntend€nc¡a Admin¡slrat¡v¡ e F¡nanceiE - SUAFI N, que ri responsável Pelas inaormaçóes de
custe¡o, f¡cando à COpLAN rcsponsável pelôs açðes orçamentár¡as de ¡nvest¡mentos e com a consolldâção de todos os dados reterentes ao PLOA.

Geråhc¡a de ÞbneJamento e AcomÞànhrm.nto - GEÞAC

A Gerån(ia de Planeramento c Acompanh.men¡o, unidade de gerenc¡ameoto diretðmente subordlnådå å CoordenEção de Planeiamento - COPLAN, enlre outÉs
atribuiçðes elencadas no Reg¡mento tntemo do DËR/Dñ citamos ðs compelênc¡åi åbâlxo segulndo pr¡or¡dades e critérios def¡nidos pela COPLAN e Dlrêção
Gerðl:

.
.
.
.

Anållse e controle da poslçåo d¿s D¡sponlbil¡dades Orçamentárias;
Atuaqão Gontinua com a SubsecrÊtariô de Cãptaçåo de Recußos

-

SUCAP/SÉEC. com v¡stas å captação e gestão de recußos dc financ¡amentos;

Elðborâçåo de Relatóíos de Prestaçåo de Contås Þer¡ódlcss dest¡nados ås ¡nst¡tu¡fões fanancradorâs;

CeleÞração de convån¡os de repasse da Un¡åo, através do Min¡stér¡o do Desenvolvlmento Reglonal
companhið lmobiliáoð de Brasílið - TÉRRACAP;

-

MDR, e no ámbito do Distrlto Fedeml, por lnt€rmédio dð

.

Elðborâção dð Þropostå Anu¡|, åltcrålõeg c Prcatrç¡o dc Contag dos recursos prov€n¡entes dô Conlribulçåo de tnteNençåo no Dominio Econômico (CIOE Combustíveis) junto ao tlinistério dô lnlEeslrutuE.

Gcr€nclr dc GêopÌocca3rmcnto

-

GEGEo

A Gerênc¡å de Geop.oc€s3amento - GEGEO é a un¡dade adm¡n¡strat¡v¡ v¡nculada å Coord€nðçåo de Plânejamcnto - COPLAN, responsável pelð atuðlizagêo do
Mapa Rodov¡ár¡o do Oistrito Federal deirôndo-o em conformidade €om o Sl3temê Rodov¡ár¡o do Distrito Federal - SRDF.

A ðluôli¡açåo do SROF é f€ltâ anuâlm€nte p€la GEGEO com båse em lnfomåçôes or¡undas da Supe.¡nt€ndéncia de Obras - SUOBRA, por ¡nlemédao dos
Ols¡rltos Rodov¡ários, ¡lém de dados da própr¡a COPLAN. de levôntðmcnto de Legi5lðçåo Fed€ral e/ou Dlstr¡tal que possôm alte.ar o SRDF, bem como decisões
do Conselho Rodov¡ár¡o neste sent¡do, Os dados do SROF såo ð bas€ cðdâstral das rodqv¡as sob jur¡sd¡gåo do Gov€mo do D¡str¡to Fed€ral e também ceme do
Sistema d€ Cadåstro Rodov¡á¡io - SCR, eue é um dos módulos dos S¡st€mas tntegÊdos parâ Oepârlâm€nlos d€ Estiadðs óe Rodag€m - S¡DER e que dá
sustentaçåo ô outrcs módulos¡ como o S¡stemô de Administrôçåo dô t'lanut€ngão

-

SAl.l,

A edtçåo anuðl do Mðpa Rodovlór¡o do D¡stnto Federðl é rcal¡?ådû Þclr GEGEO com anfomaçôes ödvindas dà åtutl¡zoçåo do SRDF € procum represental

egpÐc¡ålmenìe tod¿s a modlf¡cações ocoridas nô estrutura lís¡ca das rodovias do Distrito Fedèrål e trmbém d¡ R€gião lntegEdð de Desenvolvimento do Olstrito
Federôl e Entorno - RIDE no âno corrente. O Màpð Rodovlárlo do Þlstlto Federal e o Mapa Rodov¡ár¡o dö RIDE estáo tÐmbém dlspon¡bll¡zadas em melo digllal
na pá9lno do DER/DF n. intcmet, bem como os môpas h¡stór¡cos e a l€gislÐção pert¡oente ðo SÀDF, Além d¡ veßáo dlg¡tal, o mapa tðmbém pode ser¡mpresso
em t¡Egem suliclente parå atendimenlo dâ demåndâ inst¡tucionã|.

- SUTRAN foi desenvolv¡do !m Pa¡nel Analitico dos Acidentes de Tråns¡to com vít¡m¿s fåta¡s e com víl¡mas nåo.
SRDF. Fol espåclâllzado todo o volume de ac¡dentes ocorridos, coletâdas suas coordenðdâs
geográlicas e feitð a vinculôção com o respectivo lrecho redovlårio oode o acldente ocoreu. Alóm d¡sso, no painel å posslvel consultår um¡ sé¡le de côtegoriðs e
sltuãçóes lnformåc¡ona¡s sobrc a nalurcza dos dlv"rsos t¡pos de ac¡deotes ocor¡dos oo período. A ldeið dessê Þa¡ncl é quc ele possa ser anualmente atual¡zado
e ser bôse paE tomadôs de dec¡são dð Autôrqula tanlo no plônejðmento de ôções de ?ducaçõo no tråns¡lo. quõnto nâ liscðl¡zðção e mesmo €m intrtrençðes
fisicas nâs rcdovràs. v¡sândo s dlmlnulção real de ac¡dentes com vítlmas,
Em parcerla com â SuperintendênclÐ de Trånslto

fatals ocorridos enlre os anos de 2014 e 2019 nas rodovlãs do

GEGEO também é responsável pela gestão da base de dados cartognificos do DER/DF
demanda intema e externô do DtR/Dl- €m temðs llgâdos å sua área de atùação.

A

e ðtua nå elåbo€çåo de d¡ferentes t¡pos de mapas, ðtendendo

a

3.3 - COORDENAçÃO DE TECl{OLOGTA DA rf{FORMAçÃO

A Coordenaçåo de fecnologlâ da ¡nfomâção - CTINF, 3ubordlnadâ d¡retãmente å D¡rctor¡a Geral do DER/DF, reâll2ou dlyeßas e relevåntes ¡t¡v¡dades durante o
periodo de Jåtrelro a de?emttro de 2020. Ta¡s conqu¡stô! se concentEram no atend¡mento de demðndÐs 9erô¡5 e específicas das quatro áreas básic¿s de ôtuação
d¿ Tecnologia da lnfomôçåo - Tl, Redes, lnfÉestruturð, Suporte aos Usuános € Slgtemas, slém d€ parceria com empresâs especlôl12ådâ3. O Plano O¡retor de
Te€nologta da lnformôçõo - PDTI tem srdo o instrumento tundðmental para os avanços alcançados, refletldo em uma melhor organ¡zaçåo dos projetos, de suas
âçðcs, e de um melhor al¡nhðmento estratég¡co ¡nstituc¡onô|. Para os próximos anos é esperado um rcfin!mento desse ¡nstrumènto por cootð da institu¡çåo do
comitê Gestor de Tecnologiâ da lnformagão - CGT¡ do ÞER/DF - lnstrução 237, de 23 de novembrc de 2016, publ¡cada no DODF de 25/1112016, p. 6. Hoje o
DER/DF Þossul um PDT!, al¡nhado com o Planejamento Estr¿tégico tnstituc¡onðl - PE¡, sendo qüe â CT¡l'lF é a área responsável pelo objet¡vo estrãléglco 10 Apelêiçoar e Adequar a Infraestrutura Tecnológic¡ Adotðndo a5 Melhores Pr¡itrcôs de Govemonço de T.¡. As d¡ve.sas ôções pðra se atinglr esse objet¡vo 5ão
compllðdðs por melo de quåtro indlcådores espec¡fico3:

lO,l - indice de

modemlu âçõo de sigtemås;

10.2

- ind¡ce de ¡nvestimento

em hardware e soflware;

10.3

- indice de investimento

em ¡nfråestrutura;

10.4 - lndice de prcstaçåo de serviço técn¡co. lmportånte destàcår gue a CTTNF conta atualmente com um quôdrc reduzido de colaborådores.

Atualmente são 2ó (v¡nte e seis) colåboradorcs, sendo 13 (dezolto) eletivos, 2 (do¡s) com¡ssionðdos, e tl (onze) terÍe¡rizados, os quais eståo ¡ncumbidos da
m¡ssåo de gerir e mônter ô estrutuÊ € os recurlos de Tl do DER/DF pårå um quadro de usuår¡og ¡ntemos da ordem de 1.2O0 (mll e duzÊntâs, pessoås. Påro tlns
de compð6çåo. pelå Re3olução no 2ll do Côñselho Nrc¡onal de lugtiçô, de l'l72l2ol9, ô quônt¡dðde mln¡m! dcacjads é de 55 (cinquenta e c¡nco)
colaboradores sendo que 35 (trinta e cinco) devÊm ser efet¡vos- Apesar desse conlexto, em função da organ¡zação e planejõmento (ÞDÎ¡ - ÞEl), a CTINF tem
consegu¡do responder ô dlvcßas demandôs do DER/ÞF, bem como tem mðntido sempre a Þreocupagão de atuâll2âr tecnoloqlc¡ment€ ?sta Autsrquia, garantlndo
o sôlvâguord¡ c dlspon¡b¡l¡dade dc d¡dos, s¡stemÐs c seru¡ços. Abaixo estão relatðdas ôs ativrdôdes desenvolv¡das duEnte o per¡odo de ranelre a dezembrc de
2020.

.
.

.

nEDES, I1{FRAESTRUTURA C SUPORTE AOS USUÁR¡OS . A Gefåncla de ODerâções - GEOPE, unidade de gerenclãmento direlåmenle subofdlnAdA à
Coo.d€nðçgo d? Tccnolog¡ð dð ¡nfomìação - CT¡NF, ê a eguipe do Núcleo de Redes, Infrðestrutura c Suportc aos Usuár¡os - NURtS, são lormadas por umð
equ¡pe reduz¡da de funcionårioE. Em .azåo d¡sso, contð com âpoio de eståg¡ános e pårc€¡ros prast¡dor€s de scry¡ços. Esta equipe tem conseguido ât€nder
dlve6âs demandå3, auxrllândo os usuárlos nos 3etores do ÞER/ÞF c do Eatalhåo de Policaa Rodov¡áriâ - BPRV.
PROTEIOS - A¡ualmente. ôs un¡dôdes ¡ntegrantes da Coordenåção de Tccnologra da lnfomâçðo etecut¡ram e/ou cstão dôndo andamento öos sequintes
projetos: a) Revrsão dðs polftlcðs de bôckup heallzada rcvlsão e åtuâl¡zrção dås polít¡cas de backup. v¡sando 9aÉntlr que todas âs máqu¡nrs tâm btclup e
oodem ser restaur¿dog gem m¿lores groÞlemas. b) Sugorte ao ENACOR Fo¡ dado todo o suporle ôo ENACOR, como por exemplo, obtençåo de e-malls de
serviços púb¡cos e seus envolv¡dos, envio de e-ma¡ls pðE mðis de 40 mll ca¡¡as postô¡s e coordcnslåo de ¡nlEestrutuE de wlreless e côbeðmenlo pðn o
eveoto. c) tnlrðêst.utura de ponlos lóg¡cos ê êlétricos nara teleron¡a VolP: ¿ Subst¡tu¡çåo de cãbo lóglco de telefon¡a vo¡P e rrparos cm pontos lóg¡cos c
elélr¡cos dos setores do NTO¿ ALMOXARIFADO e NUMAN do 50 Drslrito Rodovió¡¡o dðnilicådos Þor descarga elétr¡cð; ¿ Criôção de ponto lógico e elétnco
pðrð telefonrå Vo¡P no setor NUrRA do Þârque Rodov¡ário; ¿ Correção nå ¡nfr¡estruturð de rede ló9¡ca € elétricâ parå teleloniå VolP no setor NUToP do
Parque Rodoviário; ¿ Criação de pontos lôg¡cos € elétrlcos na novô salð då Encâregâdorlâ ds Sedc do DER; ¿ Substituição de cabeðmento lóglco de
telefonia VolÞ dðn¡licôdo, na sôlð da Dlretoria Gerôl do OCR - DF; ¿ Subgtltu¡ção de rede lóg¡ca e elétrica de lelcfoniå Volp, no 3eìorNUSIN do P¡rgue
Rodoviário, em vrnude de rcfoma ocoridå no loc¡1, ,¡ Subst¡to¡gåo de cabeamento lógico e elétrlco de telefon¡a VolP no setor TEnsitolånd¡ð. devido å
descôrgð elét.¡cð; ¿ lnstðlôçåo de côbeamento lóg¡co para telefonia VolP do gelor GEMEQ da Sede do DER, devido ao romplm€nto de f¡b.ð ópticð. d)
tnlraestrutura de pontos parå telcfonla aoalóg¡ca: ¿ Subgt¡tu¡çåo de cabo dß telelonið analóg¡ca que atende a guaritå do lo D¡str¡to Rodov¡ário, danilacadô
por descarga elétÍcaj ¿ Substituiçåo de cabeamento anðlóg¡co e equipamentos de telefonia da guÐrit¡ do Parque Rodov¡ário, devido å descðrga elélrlcå;
Rol¡¡As DE ¡NfRACSIRUIURA

A. OPÊRAçÃO DE AD, D¡iCP,

HYPER

V € SERVIDORES DE

ARQUTVOS

- Açóes preventrvàs e cofetiv¡s,

assrm um

eficô z,

M

minlmlzando lnlcrrupções,
E. OPERAçAO E MANUTENçÃO DA RÉDË DE COMPUTADORES

c, coNFl6uRAçÃo DÉ SERVIOORES E ATIVOS DE REDÉ O. MONtTORAfT.tENTO ZAEB¡X - Operôção e manutenção do sistcma de mon¡toramento
ailvos e sist€mas de Ti. É. oPERAçÃO E MANUTENçÃO DÊ STORA6ES
F. REIORE

de

(8AC(UP) DE AÂQU¡VOS NO SERVIDOR DE BACKUP

G. OPERAçÃO/CONFIGURAçÂO/SERV¡çOS DE TELEFONIA VO IP
H. OPCRAçÃO/CONftCURAçÃO/SËRVlçOS

t, oPERAçÀO/CONFIGURAçÃO/SERVtçOS

DE PROxY SQUID - Mon¡torðmenlo/bloquelo/llbcrðção
DE FtREWAt-L WATCH GUARD

. Mon¡toramento

de s¡tes.

e configufação de Þoslll¡css de segufança.

J. GE5IÃO DE CONÎRATO5 DE LTNKS DE DAÞOs, INTERNEI E TELEfONIA.

.

a. PROtEtOS DE AQU¡SrçÃO DC Tt
A, NOTEBOOXS El¿boralåo de TR e Arteratos da lN-04 para ôqulsiçåo de notebook par¿ atenderdemandas do DËR-Llf.
B. MICROCOI.tPtJTAOORES TfPO WORt(SIATION Êlðborâçåo de TR e Artefatos da IN-04 pãrô ôqulsiçåo de microcomputadores tipo workstÐt¡oô pðrô

atender demôndas do DER-DF,

c. ucENçAs

DE USO DE SOFTWARE (COREL DRAW)

Elaboragão de TR e Artefðtos dð lN-04 pårô ðqu¡siçgo de 05 (c¡oco) llcençðs d€ uso de softwðr€ (Corel Dr¿w) ÞÐra alenderdemðndðs do OER'ÞF.

O. CERTIFICADOS D¡GITAIS SSL W¡LDCARD Elaboração de TR
outent¡c¡çåo de equipðmentos seryldores dü Rede do DÉR-DF,

e A¡tefatos dâ lN-04 para aqu¡s¡çåo de Certillcâdos Þiglt¿is SSL W¡ldcard paG

E, CERTTFICADOS DlGllAtS llPO TOKÊNS Êlôboração de TR e Artefatos d¡ ¡N-04 pðrð ôqulslçåo dc dlspos¡t¡vo lipo token(s) e seru¡ço dc cm¡ssðo de
certlflcado(s) dlg¡lal(19) pan usuário(s), dentro das espec¡ficåções e nomas do ICP - BRAS¡L para atender demandas do OER-ÞF.
F. GARANTfA EQUIPAMENTOS DATA CENTER Elaboraçåo de 1R
gðr¿nlað de equ¡pðm€ntos que compõrm o Þa¡å Ceotcr do ÞEÂ-DF,

6. TELEFONfA flXA

e Anefåtos da lN-04 paE contrâÌâção d€ empresa especializadã na mðnutengåo

pós

COMUTADA D¡GITAL (STFC) Contrataçåo e ¡mplantãçåo de servlço de telefonla f¡xa comulâda (SIFC) pormelo da €mpr€sa l.lUNDO

TELECOM.

H. TELEFONTA FtXA Aa{ALóGICA (L|NHAS DIRÊTAS NÂO RESIDENCIAIS) Contratðçåo
modal¡dade de llnhas d¡retas nâo res¡denc¡a¡s (STFC) por me¡o da empresa NW l.

e lmplôntâçôo de serv¡ço de telefon¡a tlxô comutôda, nû

3,a - ouv¡DoR¡A
A Ouv¡dona é um espaço para o c¡dadão se rel¿€¡on¿r com o Govemo do D¡st.ito Federâ1, gerånt¡ndo ass¡m a participâçåo do rîesmo parå qu€ iuntos possamos
dós serurços públicos. Côdô ófgåo do GDf conla com umå Ouvidoria Espec¡âlizadâ gue lem autonom¡a para cadast6r, ànâ¡sar e trômrtâr
melhorar a prestðçåo
-¡ecebldas
(reclomogõo, sol¡citaçðo, sugeståo, inlomação. denúnclô e eloglo) e ôcompånhar o andamento até a rcspost¡ f¡nôl que é ¡nformsd¡
ôs môntfeslðçðes
åo C¡dådão, Ãs Ouvidorias Espec¡al¡zadas também såo Êsponsávels por orientar o tuncionåmento dos Seruiço3 de lnfomrções åo C¡dadão-SlC, em relação ås
áreas que õtuðm,

A Ouvldorlå do ÞER.DF tem realizado um trôbalho premovendo ð l¡gaçåo entre o Cldadão e o Departamento, levàndo a Êste as solic¡taçóes de ãdoção de
prov¡dènciðs visando å melhoriâ dos seruigos prestôdos de modo egpecíf¡co e geEl, Eusca-se constantemente o guôl¡f¡caçåo da Êqu¡pe e das ações pôra que os
resultådos possâm ser melhorrdos.

Nesse proÞóslto de åtendersempE da melhorfoma possível a ouvidoria trâbalhâ tom transDsrênciå, acolhendo e respeltåndo os C¡d¡d¡os que procuEm seus
seruiçoi diariamefite, gðrðntindo o sigilo (quðndo for necessário e sol¡c¡tado) e o d¡rcito å .espostð. Cåbe ressaltar que. em cðdð Superintendênc¡ð exìslem
repreientantes dås respect¡vas unidadìs objet¡v¿ndo a årt¡culação d¡rela com os seru¡dores deSta Ouv¡doria å t¡m de agilizð¡ âs ¡nstruçõeg e resposta. Além do
que, este DER-DF publ¡cou ð instrução no ll, de 23 de setembro de 2020, (om f¡ns de estabelecerprcced¡mentos qu€ garantam ð elet¡v¡dade de prioridâde das
demandðs rcalizâdas Þelo cldådåo no Slstcmå dc Geglåo dê Olv¡doriô do D¡str¡to FedeÉl - SlCO/DF a serem trôtadas no åmbito do Depðrtamenlo dc Estrad¡s
de Rodagem do DF

tr

7996

3.s - AsscssoR¡a DE

col{uNrclçÃo - lscor.t

As açðes realizâdâs pelà ASCoM envolvem sele me¡os de comun¡catão, sendo 3 (lrås) cana¡s pârå àtendimcnto å ¡mpEnsà e dema¡s órgåos, que 3ão ô
ôtendimento viâ e.mðll (únl(o), atcnd¡menlo v¡a whatsapp (por 2 números) e ôtendimento vrå ligåção têlelôn¡ca, sendo 5 telelones (2 cÊlularèg e 3 telelones
flxog n¡ sala); e (4) quatro canais de publlcðçåo de maté.|âs e lnfomât¡vos diveßos å gopulação e seryidores, que 9ão a lntnnet, site¡ påglna no Facebook €
¡nstagGm,
De

t"

de Janelro a

3l de dezembro de 2020, refereotes

aos atendimentos å lmpÊnsa e demalg órgãos, foram reg¡strðdos àproxlmadamente:

- Atend¡mento v¡a e-mô¡l: 480 atendimentos;

. Atend¡menlo

v¡ã Whôtsðpp (dos dois números): 2.500 mènsagens 9emd.s e atendid.s:

- Atendlmento v¡â ll9åção telefõnlca (5 telefones, sendo 2 celularcs e 3 l¡xos): 3 (três) mll.
Neste mesño Derlodo, no9 quat.o crng¡g de publ¡cålão de matérias e ¡nfomðtivos divenos à população e seru¡dores, reglstrômos â produçåo de:

- Mâtér¡¡s no s¡te, com fotos e/ou vídeosr 261;

. Måtdriås, ¡nfomat¡vos. notõs e postagem de ðrtes de dåtas comemorstivas

com fotos e/ou vídeos na

lntËnet:

285;

- Portâgcns de mâtérias, notås e dåtås comemoÊt¡vðs com texto, foto e/ou video na págrna do Fâ€ebookl 448;
- Postggcns de môténås, notas e datas comemoGt¡vas com texto, foto e/ou vldeo no

3.6 -

Þóg¡nÐ

do lnstagram: 470.

pRocuRADoRta JUniDrca - pRoJUR

. Açõês empreend¡dôs pelô PROJUR em 2O2O
. Açð€i Judrciârs: 258
o Despachos:2773
. Olic¡os expedldos:814
. Parecer: 180
. MemoEndo:8
. Deferð ðdmin¡stratlvg: 6

(f
@

.
.
.
.
.

RecuEo: 13
Têrmo dc Ccasão de Uso: I
Lanç¿mentos em divida ativåi4
Mat¿r¡å amble¡tal:19
RPV'S:42

3.7. CORREGEDOR¡A
Processos lnstôurðdos
¡nlC/,7ô?O
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DCSÈI{VOLVIMET{TO

AñÅlÉÊ des ?¿tÞtc6as. dfkuwudÈ

1

DA UI{IDADE

añ@ntrãddí . bãrspècthtât õãÈ o Ptôttno axarckb.

2O2O foi marcado por severas restrlçöes llnancelËs e orçômentár¡ss, A grave crise sanltár¡a provoc¿da pcla doença COVIO-I9 transfomou por
completo o pånoEma e ô5 meta5 que os govemôntes hðvìa trðçådo par¡ o ôno de 2020. No inicio do ðno o Brå3ll eståva cm trejetórið de cresc¡mento, com
¡ndicadores favoróvels que demonglravam uma recuperação em sua econom¡ð, entretanlo, em leverelro de 2O2q o mundo Já dava slnåls da gr¿¡vldâde dã doènça
(COVIÞ-19) e lma ðc€leradð tô¡ð de tËnsmissão.

O ano de

O BEsll, que é um pôfs de dlmeosões contlnentals, Já se preparava paE uma "guera" com dlversas lets sendo aprovadas no Conqresso Nâclonal pârâ m¡tlqar os
efeltos dâ cri3e 9Ðnltórla quc começava a gerar seus pnmeiros óbitos no pals.
A cconom¡a do Brðs¡l fo¡ abðlðdð e por consequência os estÐdos t¡vcr¡m que se adequðr å nova ¡ealidade ecoôôm¡ca, restringrndo 05 9ð5tos de invest¡mentos e
de custelo, po¡s â prioridade se tomava o comb.te å COV¡D-19, que Já produ2lå lnúmeras vit¡mas,
Ne3te contexlo o govemo do Distrito Federal teve que impor l¡m¡ter aog gå9tos reål¡zådos, se adequando ð real¡dade v¡gente e prionzando açðes de saúde para
galvðr vidðs.
Em eue Þese todo o cenárlo desfavorável, o Departamento de Estrådðs de Rodagem do Dlglrito Federal

-

DER/DF, em 2020, como demonstrado negte Relatôrio

dc Gcstão, procurou mantersuð cðrteirð de obràs e serylços cm r¡tnìo ôcclerado, confome recuGos llberðdos n¡ Lc¡ Orçameatár¡a para 2020, além de conclulr
¡mportãntes obrðs e gerylços que estav¡m em andamento, ass¡nou d¡veßos contÉtos com empresâs especializadas parô o inicio de várias obr¡s e sery¡ços que å
populÐçåo dc d¡lercntes áreas do D¡str¡to Federal aguardðva há ðlqum tempo.
Podcmos c¡tar como exemplos as obrå5 ô seguir;

.
,
.
.
.

lmplantôçåo do Trevo de lriagem Norte

- TIN;

Obras de coostruçåo de clclov¡a e calçada na Rodov¡a O¡str¡tâl DF-459;
Obras de €onstruçõo e sinalização dð caclovið da Rodov¡à DF.483;

obGs de Pavimentôção då Rodov¡a Df.285;
Obrâs de construCðo dâ Ponte e Canal em concrclo sobre o córego sðmambðiô nà Rodovia DF.079 (EPVP);

Lì-

E

longo de 2020 real¡zou inúmeras obras por Adm¡ntstrðção D¡rcta, é o exemplo da retatória de 2,5 m¡l mctros quðdrôdos no alturå do
quilômetro 59 da EstEda Pðrque Contomo (ÞF-001 ), no lrecho entr€ ås cadades do Recðnto dð5 Emas e Rlðcho Fundo ll
posto de combusllve¡s poronde trðfegam cerca de 30 mil veículos pordlð. Foram execùtådos os trabalhos de drenðgem, i
ginallzåçðes vert¡cal e horizontal. Tðis obr¡s contnbuirðm de lorma g¡gnif¡cativ¿ para a melhoriô no fluxo dê veículos

O D€R/DF tambóm ao

w

S¡slema Rodovlárlo do D¡stiito Fede¡al.

A expectatlvô é que o DER/DF possõ ampliar sua árca de atuaçåo nos prcximos anos, pols gråndcs proietos estão sendo desenvolvldos dentre do ór9ão, tâls
como BRT Sudoeste, An€l Vtårlo. Câmlnho dås Escolâs, entre outros, e Ðguns ¿guardando t¡nanciamentos como é o câ30 do BRT-Norte.

.

Percebe-se que o DER/DF €stå em perf€¡ta consonânc¡a com as polít¡cas públicãs d€ govemo de devolver å soc¡edade do D¡stnto Fcderð|, obrås Ê serutços que

trðgam mais segurônçô e conforto aos usuários das rodov¡ôs e colaboÊ de formå slgn¡f¡cat¡vå com
Fe

¡

mob¡l¡dôde

e ð fluidez do tråns¡to êm Ìodo o D¡str¡to

derå l.

Dêsga foma o Depaftamento de EstradÐs de Rodsgem do Oistrito Federðl tem ocupado lugar de des¡Ðque Junto com outrcs órgãos do complexo ådmlnistFtlvo
do gov€mo locål e tem pelã ffeñte gÉndes desðfios, pols ào longo do tempo os recursos para ¡nvest¡mentos tém solrido quedas constantes, fðzendo com que os
gestores Þrlbl¡cos se desdobrem e se esforcem nå quål¡dade do gasto públ¡co-
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