¡6205 - OEPARTAnlEdIO DE ESIRADAS

DÊ ROOAGEII

-

DER

1. HrslóRrCo r)À cR¡ac^o E coltpElÊt{c¡Âs

L.O¡5bçtø

. g'httet d.s Compatâncbt

^tu.Þ.dt

O Dep.rtamento de Fstrtd¡s de Rodâgem do Olst¡lto Federal - DER/OF, loi crlôdo atÊvés do Decr€to no 6¡ de I de Junho de 1960, publicðdo no D¡ário oficlôl €m 20 de
Junho de f960. Além disso, nos temos do Art. 16 da lci D¡stntal no 4.545, de t0 de dczembro dc 1964, fora cstabelêc¡do como €ntidadc aulárqul€a ¡ntegrantê dÐ
estruturô adminastrôtiva do Distr¡to Federå1, pottånto é umâ âutårqul€ rodovlána. d€ trðnslto e mobilldade, com pe.sonôlldåde Jurldicð de dl.elto públlco e ðutonomia
admlnistrat¡vô r linancelrâ, é tàmbém ¡nteg.ante do Sastema Rodov¡år¡o Nac¡onal (SRN) e do S¡stema Nac¡onal de Tråns¡to (SNT). e está vinculada å Secretar¡a dc
Tãnsporte e Mob¡lldade do D¡strito Fedef8l, confom€ Decreto n0 37.949, de !2 de Jâneho d€ 20f7.
De ôcoldo com o DeÛe¡o oo 27.365/2006, em seu Art. 40, cabe ao DER/OF e¡ercer em caráter privåtivo,
S¡stemõ Rodoviár¡o do D¡stnto Federal - SRDF, bÊm como sua ¿dm¡nigtração.

¡s

at¡v¡dades qu€ couberÊm ao D¡strito Fedenl, rclaclonado com o

SRDF abmnge a Rcda Rodov¡dria DlStr¡tô1, Vic¡näl € d€ Rodovias Distritais Colncid€ntes com Rodoviôs FedeE¡s. Atualmente
.odovl âs dlstritå13, sendo 1,034.30 km de rcdov¡as pavimentadas.

O

o

SRDF

é (omposto de 1,921,60 km

de

Confom€ o disposto no Decreto oo 37.949, dc t2 de Jåne¡ro de 2t17, que trâta do Regimento lntemo, o DÊR/DF tem por flnâlfdade:

l,

proporc¡onar a ¡ntråectruturå

v¡ál¡ ådeguada, gârântlndo ô sust€ntôb¡lldad€ e erlciênclð, pôÊ o deslocðm€nto

de veículos, côrgðs¡ pessoðs e anlmais no SROF;

11. construir, manler. consenð¡, operôr e llscöl¡zar ðs vias do SRDF e respectivas faixas de domlnro;

¡ll.

promover sequÊnçð¡ flu¡dez do tråns¡to. mob¡lidade e conforto åos usuários do SROF;

¡V. contribu¡r paE ô educação oo trånsito;
V, cumpr¡r. fåzer cumprir o Cód¡go de Trânsito BGsileirc, Lei 9.503/97, e suas alteEçôes; e

v¡.

realizar estudos e pesqu¡sasr confecc¡onar, ¡mplåntår, coordentr
do D¡strito FÊdcrsl.

ts åtlvidâdeg r€lôl¡vâs å slnâllzâção de endereçañ€nlo, lnd¡cât¡vâ e de utllldâde públlcå no åmb¡to

E parâ o cumprlmento de suôs finðlldades compete ao DER/Df:

l.

exe.cei em cöráterprivat¡vo, todås¿s at¡vidådeg rêlaciongdÐs como plan€j¡mcoto, a cxpânsão, â mtnulanção. ô conserusç¡o, g operåção, a flscallzaçåo € o

ll.
lll.

lmplementår ou supervis¡onðr a execuçåo das políticas e diretr¡zes rodoviáriôs estabelecidas pelo Governo do D¡str¡to Federal GDF;

lV.

prov¡denc¡ar

V,

manler entendlmeotos e colàborðr com os óçåos e ent¡dades rodov¡ár¡os do Governo Federal, dos Estados e Munl€íp¡os do Entorno do D¡strito Federal para

mooitoramento do SRDF;

executðr obras rodov¡ár¡ôs no D¡str¡to FedeEl e, mediante delegåçåo, convênlo ou ,cordo, em rcdovlðs fedcrå19 e em Estådos e Munlcíplos do Eôto.no;

pañ que o SRDF se mântenhå pemðnentemente integEdo e compðt¡b¡li¿ðdo

com o Sistema Rodoviå.io Nac¡onðl;
a

consecução hðrmon¡osa dos objetivos comuos, ootôdamente no gue dlz respe¡to à expansåo e melhorla dg rede rodov¡ári¡ noclon¿l;

Vl. åssist¡rtecnicåment€ecom€qulpamentosåspopulaçõeseunldadesâgícolasdeproduçåoaolongodâsrcdovlðsdoSRDF,deâcordocomapolftlcôdoGDF;

Vll. executar ðs polítlcäs de tnilego e mob¡l¡dade e t¡scal¡zar ¿ suå implementåção nas rodov¡¡s do SRDF e nas rodoviåg feder¡¡s deleg¡óss;
vlII. desenvolver ativ¡dades industrlå¡s ln€rentes ou relÐclonâdâs com à construgåo, conseryâção e sinôll:agåo de vlâs e obrôs de engenhðrlôi
lX. el¡borår 8 pr€v¡såo de Ecursos pam a execuçåo dðs obEs e dos sery¡ços rcdov¡ários em årea de suð c¡rcunscrição, bem como ÞôE
sinalizaçåo de enderegamento, ind¡cåtiva e dê util¡dûdc pública no âmb¡to do Þ¡gtrlto Fedèrål;

as ðtivldades .elat¡va9

à

X.

adm¡nastrar o SRDñ mcd¡ante o 3au dlsc¡pllnameôto, lmpos¡çåo de pedáglo, tðxas de util¡zação e contñbu¡çåo de melhor¡ð, erecução de sery¡dðes, contrele de uso e
de ðcesso â propnedôdes lindeirôs, e prat¡car ôtos ¡nercntes ao podcr de políc¡å admin¡strEt¡va, de trånsito¡ de lráfego e de mob¡lidade no åmb¡to de sua c¡rcunscriçåo;

xl. ôdminislrar as faixas de domÍn¡o

das rþdovlås do SRÞF, medlônte l¡scåll?âçåo, explorðção comerclð|, concessão de ltcençâ, cobrånçå do preço público. de tâxås

e

åpllcação a cobrançâ de multðs, bem como pEt¡car todos os atos ¡nerentes å sua ocupaçåo e desocupaçåo;

Xll. cumprlr e fazer cumpr¡r a leg¡slôção e as nomas de trångito;
Xlll. planejar, prejetar. rcgulåmcnlsr c opcrôr o lråôs¡to de velculos,
XlV, implant¿r, manter e opeEr o sistemð

de cicllstås, de pedestËs e de an¡mð¡s nas redov¡as do SRDF;

dê s¡nalizaçåo, os dlgÞogltivos c os cquip¡mcntos dc controlc v¡ário;

XV, coletar dados e claborar catudog gobrc os åcldenles dê trånslto e suas cðus¿s;

XVl. cstgbclcccr,

em conjunlo com os órgãos de pol¡ciômento, as d¡rctri¡es pðE o pol¡ciamento ostensivo de tråns¡to;

XVll. executôr a f¡scôlizôção de trånsato, åutu¡r, ¡plicar rs pcn¡l¡dôd?3 d? âcordo com o Côdl9o dc Trånslto Brrslleiro CTB;
XVlll . arecadar vålorcs provanlêntê3 d€ ê3tadå e/ou rcmoção d€ veículos e oblelos, êm¡ssão de ðutorizôçåo especial de trånsito e escoltå de vefculos de cörgas
guperdlmenslonadas

ou de produtos perigosos e paE eventos e manlfestaçôes coletivas que possam tcr interferênc¡a no fluxo e na segurança do SRDF;

XlX. implementðr ð5 medidas da Política ¡lac¡on¡l d. Trånslto e do Progrôm¡ N¡clonÐl
NacionÐl de Mob¡lidåde

Uôrns;

de lråns¡to,

beñ

como

ôi åçõcs de suå compctênclà pôrå lmplànt.çåo dà Polftlcå

XX. prcmover e partlcipôr de prcJetos e prcgramðs de educaçåo e segurånça, de scordo com ¿s d¡re¡Íz€s egtabelec¡das pÊlo Cooselho N¡c¡onal de Tråns¡to

COa{TRAN;

Xx¡ . ttscôllzar o nível de emissåo de poluentes e ruídos p¡oduzldog Þelo9 veículos automotores ou Þelg suå cÐr9r, slém de dar Ðpo¡o ås açðes esÞec¡t¡crs dog órgåos e
entidades amb¡enta¡s, q!ando sollc¡tðdo;

XX¡¡. inteqràr-se a outrcs órgãos e ent¡dades do Slstema Naclonal dÊ Tråns¡to para flns de arecadaçåo e compeosação de multas ¡mpost.s na årea de sua c¡rcunscr¡ção,
com v¡stas å un¡f¡caçåo do l¡cenciamênto, å glmpliftcaçåo e à c€leridåde dôs trânsferênclâs de vefculos e de prcntuárlos de conduloEs de uma part outra unldðóe dô
Federação;

XXI¡¡, desenvolve¡ prcJetos redov¡årios eslruturadores e ¡ndutores de dêsenvolvimento úrbano ¡ntegrado que priorizem o tEnEpode públ¡co coletavo
mob¡lldade e ôcess¡b¡l¡dade. prcporc¡onsndo v¡¡gen3 mals rápldas, confortávels € segurâs, redut¡ndo custos amblentals, soc¡als e econômlcos; e
XXIV. executår outråg åt¡vldtdes relåclonðdâs com ô polftlcô de t¡ðnsporte rcdov¡áño no Dlstrito

Fede.ð1.

e favoreçam

a

I.1 - DISTRITOS RODOVIÁß¡OS

O Departamento de Estrãdôs de Rodagem do D¡strito FedeÊl é um órgåo descentrôllzôdo e possul em sua ?slrutlra organ¡zðc¡onâl 5 D¡stritos

Rodov¡órlos,

eslrateglc¿manle dlgtrlbuídog pa¡å åtend€r de lomå môls êflc¡€ntc s população do Dastrilo FedeEl.
A sðber:

. lo D¡st.ito Rodov¡ário - OF-f28 km 16,S, Area Esp€clôl no I - Plônâltlnâ;
. 20 Dlslrlto Rodov¡ário - DF-Ool km O dâ BR-020 - SobEd¡nho - DF;
. 30 Þlstrlto Âodovlário - Sclor da MEnsõrs Suda3ta - ÁrcÐ Espaciol no I - SÐmômbðlå
. 40 D¡str¡to Rodov¡ário - selor dê Â¡ea Éspecial no 2A - Rodovið DF-130 km 53 - Parånoó
. 50 Dlgtrito Rodov¡ário - V¡la São José - BR-080 km 22 - BEzlånd¡a - DF

DF;

FORçA DE TRABALHO

Atþld.dê-¡.lclo (Com ca?go

scilldorc3

Ât¡v¡d.d.-fl .þ (6cm crrgo
cm comb¡¡o)

At¡Y¡dåde-Flm (Com cårgo
om comb¡lo)

em cornfrr5o)

lot¡l

combr¡o)

GDF

84

94

288

455

92¡

comlssionâdos 9em vfnculo
efet¡vo

t3

19

0

0

32

0

2

1l

I

14

0

0

0

0

0

Efel¡vos óo

Requ¡sitados de órgãos do
GOF

Requ¡sitðdos de ó¡gãos lo¡a

do

GDF

Eståglótios

o

0

36

14

50

Menor Aprend¡z/Projeto
lov€m Cðndân9o

o

0

0

0

0

T€rce¡r¡zados (FUNAP)

o

0

0

0

0

Outms - €specili(ar

o

o

0

0

0

Subtotal

97

115

335

470

1.017

o

0

I

39

47

327

431

970

þ)

Cedidos paÊ outrcs

ô19ãos

fotål GeÉl

1r5

9?

Como se pode obseryðr na plan¡lha õcimð o DER/DF €m 2019 teve umð reduçåo slgnlllcalivâ am suÐ lorçs dc trabalho em relação ao aoo anterior Conlåndo com 921
seßldofes èfet¡vos,32 seß¡dor€3 com c¡rgos comlsslonådos sem v¡nculo elel¡vo e 14 serv¡dorcs requ¡sitâdos de outros or9ão do govcfno do Dlslrlto Federå|.
No ano de 2019 90 servldores do DER/DF

8.

lá Êunlâ todos os Þré-requlsltos pårå

.

sposentador¡å, dos quais 7 seryidores såo vinculados à atividâde f¡m do ór9åo, ou sejð

O que dtmongtro um, naccss¡dada ampcrigsa da åumentar sua força de trabålho por ante.médio de um novo coñcurso Þtibllco, påra qur o oER/DF não coloquc cñ rlsco3 ð
execuçåo de suâs ôtlv¡dðde e nem comprometa â suå a m¡ssðo Oue é assegurar a quål¡dåde då lntraestrutura v¡ár¡a, do tråns¡lo e da mob¡lidâde nôs redov¡as do Distrito
Fcderal. comprometida com o desenvolv¡mento sustentável.

2. REALTZACöES POR PROGRAI.IA

62TO - TflFFAESlRUTURA E SUSTENTABTL¡DADE SóCtOA'4BTENTAL

Cxêcuçåo Orgrmantår¡a

G

F¡nåncchr

Aglo/3ubtÌulo

L.a

Aütôrbâd.

DCspcrr

llrÞcnhrdo Lhr¡ld.do

1336 . AITIÞLIAÇÃO DOS FO'{ÎOS DC ¡LUüTilAçÃO Þf'8LtCA

9OOOOO,O

o,o

o

900000,0

0,0

ó999 . APOIO A IMPLANTAçÀO E AMPUAçÃO DOS PONTOS OE ILUI'üNAçÃO PúBLTCA NO 40 DISÍRITO
RODOVIARIO DO DF

lolAL

- 62T0 - ¡TIFRAE3TRUlURA

E 3U3TEl{TABTLTDADE

SóCTOAilB¡EIfTAL

9OO0OO,OO

o

0

o,oo

o

o,00

oro0

a{¡o há inlomaçðes a sercm destacadas.

6216.

!,IOA¡L¡DADE T¡{TCGRADA C SUSÎCXIAVEL

Exccuçlo orç¡mêñtárb e F¡nànceht

Açto/Subt¡lt¡þ
590¡ - COTSTRUçÃO

ooto. coNsfRuçÃo

DE

Vr¡Dt lO
v¡ADUro Do

DE v¡ADUTo-coNsfRUçÃo

DE

ÞE vtADUTo-coNSfRUçÄo

ÞE VTAOUTO

RECANTO DAS El.rAS-DrSTRrrO

FEDËRAL

oorr - cot{sTRuçÃo

A505. PUALICIDADI

I

- ÞER-ÞISTRITO

FEDERAL

PROPAGA}IDÂ

LÊl

Autorh¡dr

DcaDC¡â

Empcnh¡do

LlquS!do

312SOa9,O

3624{69t,OO

o

o

0,0

o

0

18131 09¡O

36284891,00

0

0

roooo0,o

tataoo,oo

6l5Saa,6¿t

¡65¡2A,64
360892,22

191

1940,0

0006 - PUALICIDADÊ Ê PROPAGANDA-PUBLICIDADE

IN5TITUCIONAI DER.DF. PTANO PIIOTO

6r 0000,0

557400,00

4tt352,22

7904 . PUBLTC¡DAOE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE

DE UTTLIDADE PÚ81¡CA DER- PLANO PTLOIO

180000,0

23OOO0,OO

204236,42

204236,42

lOOOO,O

39OO,OO

o

o

2aa6 - coilsERvAç^o DE
OOO1

.

CONS€RVAçÂO

Án¡¡s un¡l¡tz^DAs tit ßoDov¡As

DE ÄREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS.DER-DF.DISTR¡TO FEDERAL

!o9o - r.tPLAÍ{TAç^O DE TflFRAESIRUÎURA DE CTCLOVTAS
OOO2 . TMPLANTAçÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVTAS.NA DF 483

ENTRE SANTA MARIA E O

GAl.lA- SANIA MARIA

o0o8 - Í'rpLANfAçÃo DE INFRAESTRUIURA DE CTCLOVIAS-E¡r OIVÉRsAS RODOV¡AS-D¡STRITO
FEDERAL

¡0000,0

3900,00

0

0

3OO000o,o

t211tE61,OO

¡706r24,39

E707E34,t1

0

950000,0

383465,r4

121465,14

3000000,0

1

9322663,25

6584369,r7

r I 68861,O0

Açåo/tsuÞtfrulo

3126. rirFLANtAçÃO

DO CORREDOR DE TRA¡ISPORIE COIEÍ¡VO DO EIXO 1{ORTE

ooo2 - TMPLANIAçÃO DO CORREDOR ÞE TRANSpORTE COLET¡VO ÞO E¡XO NORTE-REGIÂO SUOOE5TE

.

DER.OISTRITO FEDERAL

o0o4 -

DO CORREDOR DE TRANSPORfE COLET¡VO DO E¡XO NORTE.BALÀO DO TORTO-

tMPTANTAç_ÃO

COLORAÞO. ÀEGIAO NORTE

r23O.

RECUPERAçÄO A¡TIBIE¡{TAL

E"

ÁREAS DE TT{TERESSE DO TRÂÍ{SPORTE

L.¡

Daipr3!
AutorÞrdr

EmF.ñh.do

Lhu¡d!.ro

35r38323,O

43235148,OO

2r616468,37

2¡1832t2,90

0

0

000000,0

I

34 73832

3,0

15OOO,O

-

19342,0

6

I 6t 6468,37

2t r83222,90

4261 5846,00

2

345453,OO

o

o

53,00

o

0

RCCUPERAçÃO AMBIEÑTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-OÊR.DT.DISIRITO
FEDERAL

1

1142 - ÂQUrsrçÃO D€ VEICI LOS

99tOOO,O

lOt52OOO,OO

1O019000,O

IOOt9OOO,O

ooo3 - AQUrsrçÂo DE vEícuLos-LEvEs E PESADOS - DER-OF- PLANO plrOTO

993000,0

I 0752000,00

1

0019000,0

100t9000,0

a76OOOO,O

l5ó03537,OO

13696413.62

OOOT

12t3 -

RECUPERAçÃO DE OBRAS OE AnTE ESPECTA¡S - POI{TES, PASSARELAS E VTADUIOS

-

RECUPERAçÃO DE OBRAS DE ARTE ÊSPÊC¡AIS. PONT€S, PASSARÊIAS E V¡ADUTOS.EM
RODOVTAS SOB A JUR¡SOlçÃO DO DER-D¡STR¡TO FEDERAL
OOO3

5000,0

34 54

136964

3,62

3045039,42

4760000,0

r

¡510OO0,O

tó9323,OO

489196121

489196,2¡

15r0000,0

769323,00

489¡96,2r

489r 96,2 ¡

2472t7a,O

5O¡OO6a,O0

44304O3,42

4¡13O4O3,82

472t78,O

35r 5242.00

3435582,56

3435582,56

o0o7 - col{sTRUçÃO DE PASSARELA-PASSARELA DF-OOI rrAPOÃ PARQUE- ITAPOÃ

500000.0

s00000,0

0

0

9492 - CONSTRUçÃO DE PASSARELA ENTRE O RECANTO DAS EMAS/RIACHO
9493 - CONSTRUçÃO Oe p¡SS¡neta soBRE sÀ 020 KM g sEToR NOVA COLINA EM SOBRADINHO

500000,0

0,0

0

0

s00000,0

500000,0

500000,0

500000,0

9494 - CONSTRUçÀO p¡SS¡nel¡ EM NOVA P€rRóPOtrS - SOBÀAD¡Í{HO

5O0O0O,O

{94822.0

494421,26

494A2t,26

1'75 - REGUPGNAçÃO

1l20OOOO,O

70O35tO,OO

4O189Oa,At

26¿t1035.43

0

,r00000.0

0

o

0

!000000,0

0

o

o

500000,0

5O0O0O,O

500000,0

1226 . COftIF€'{SAçÃO AI4OTCNlAL Eil ÁRCAS DE ¡NTERESSE DO lRANSPORIE
OOO1 . COMPENSAçÄO AMB¡ÊNTAL EM ÁRCAS OE INTERESSE DO TRANSPORTE.DER.DF.DISTRIIO
FEDÊRAL

13a? - CONSTRUçÃO DE PASSARELA
0006 - CONSTRUçÀO OE P¡SS¡T¡U.CON5TRUçÃO PASSARELA. DER-DT5TRITO

ooo2
o0o3

.
.

FEDERAT

DE RODOV¡AS

RECUPERAçÂO DF RODOV¡AS-VC

37r - COND. TOTAL VILLE- sANTA ¡,lARlÂ

RECUPERAçÃO DE RODOVTAS- APOIO À CONSTAUçÃO DA RODOVTA VC

o0o4 - RECUPERAçÃO DE RODOV¡AS-RECUPERAçÂO

44¡-

PARANOÂ

DO ESTACTONAMENIO DO CAMPUS OA UN8 NO-

GAMA
OOo5

-

RECUPERAçÃo OE RoDovtAs-Recuperaçao e Melhoramento do Gståc¡onðmento do campus dô

5603537,00

!304S03¡,42

1

r

UNB no Gama - GAMA

0

150000,0

150000,0

150000,0

1r99 - RECUPERAçÃO DE RODOVTAS-RECUPERAçÂO E MELHORAT.IENTO-DlSrR¡lO FEDERAL

1000000.0

4953530,00

3368908,89

1

n¡ Vtt

5000000,0

0,0

0

0

12Or - APOTO A R€CUPERAçÃO DA RODOVTA DF 285 - PARANOÁ - RA V¡l

5200000,0

0,0

0

0

196A. ELAAOnAçÃO

3000000,o

,6772¡6.OO

1at2352,38

1860552,¡9

3000000,0

7677206,OO

I 872352,38

r860552.29

17OOO0,O

a36OO,OO

a3o9o,o

43O9O,O

1600,00

43090,0

4

1O6425O,7O

roó425o,7o

12OO

- APOIO A RECUPERAçÃO DA RODOVTA VC 44r - PARANOA DE PROTEÎOS

.

OO13 -

ELABORAçÃO ÞE PRO.TETOS.ÞE ENGENHARTA

2316.

COI{SERVAçÃO DE OARAS DE ARIË ËSPEC¡A¡S

ooor - coNsERvAçÅo

DER-DTSTR¡TO FEDERAL

- PONIES,

PASSAßELAS E VIADUTOS

DE oBRAs DE ARTE ÉSPECIA|S- PONIES, PASSARELAS C VIADUTOS-EM

ROÞOVIAS ÞO.DISTRITO FEDERAL

28a5 - itAatuTE¡{çÃo DE UÁQUTNAS E EQU¡PAi|Et{lOS
OOOt . MANUTENçÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS
FEDERAL
3OO5

r

7nono,0

1713OOO,O

-

DER.DF.DISTRTTO

- A¡I'L¡ÂçÃO DE RODOVTAS

27

13000,0

22361OOO,0

4

r6aa293,OO

991

035,83

3090,0

1068250,70

1

32977553,O0

20?t4f¡92t94

¡2432545,t2

r

684293,00

068250,70

ooo4 . AMPLTAçÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)-DISTRITO FEÞERAL

20r I r000,0

323975 53,00

207ßA92,94

12432545,72

0015 - AMPTTAçÃO DA RODOVTA DF 250

1250000,0

0,0

0

0

o0r2 - AMPITAçÃO

DE RODOVTAS-DF 140- SÃO SEBAST¡ÂO

3056 - CONSÎRUçÃO DO lREVO DE
OOO4

.

lRr^GEll

NORTE

CONSTRUçÃO DO IREVO DE TRIAGEM NORTE..DISTR¡TO FEDERAL

32o5 - RrfrlAllEfA¡ilElllo DÊ RËDE
OOOI

.

REMANEJAI.IENTO DE REDE.EM ÂRCAS DE INTERESSE DO DER.DF

1000000,0

580000,0

o

0

22OOOOOO,O

4231¡681,O

3575t525.6r

35042154,O7

22000000,0

423

500OO,O

o,oo

1

168 1,0

3575 r 52s,6 r

35082 r 54,07

o

0

50000,0

0,00

0

0

loooooo.o

333E873,O

o

o

o0o2 - coNSTRuçÃO ÞE PON'rES--DlSTRlrO FEDERAL

1000000,0

3338873,0

0

0

3.6? - AQU¡S¡çÃO

t05oooo,o

7ta2326rOO

581E41E,53

524441E,53

0

400000,0

400000,0

0

9549 . AQU¡SIçÃO DE EQUTPAM€NTOS.LEVES E PESADOS. DER-DF-D¡STRIIO FEÞERAL

1050000,0

7582326,OO

54r8418,53

524&4 18,53

3618 - RtALrzAçÃO DE EVEillOS

10o00o,o

looooo,o

o

o

Aeu¡/eseoro/rrrEFÕNrA/ELÉTRrcA-D¡stR¡To

336r . CO¡{STRUçÃO

FËDE RAL

DE POHTES

DÈ ËQUtPAltlEñÎOS

0037 - AQU¡SrçÃO DE EQUTPAMÊNlOS-A9UIStçÃO DE MÂQUINAg, EQUIPAI,IENTOOS E VEICULOS
PESADOS PARA EXECUçÃO DE OBRAS V¡ÁRIAS DO DER-DF-DISTRITO FEDERAT

6120 - REAL¡ZAçÃO DE EVENTOS-OÉR-Dt-DlS'fR¡TO FEDERAL

t00000,0

lO0OOO,O

o

0

3rr1 - REALTZ^çÃO D¡ ESÍUDOS

sooo0,o

2¡Ot5r,OO

o

o

I 0000,0

l0oo0,0o

0

0

10000,0

r0000,0

0

o

r05000,00

0

0

57,00

o

o

E PESQU¡|9AS

6118 - REALTZAçÃO DE ESTUDOS É PESQUISAS-ESTUOOS SOERC FtSCALIZAçÃO ELEIRONICA DE
TRANSITO-D¡STR¡TO FEDERAL

6I50 .

REAI¡ZAçÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS.REALTZ.
HIST.DISTR¡TO FEDERAL

DE CONTAGÊM DE TRÅFEGO E ATUAI-. SÉRTE

6r6r -

REALTZAçÃO DE ESÍUDOS É PESQU¡SAS-ESTUOOS AMBTCNTA¡S-ÞISTRlrO FEDERAL

20000,0

6t62 -

REATTZAçÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ÞER-ÞF-ÞISTRITO FEÞERAL

I

0000,0

¡ 651

¡oooo,o

o,00

o

o

10000,0

0,00

0

0

115t266a,O

145705EO.O0

t2e7a39S,r6

12636719,31

oo02 - MANUTENçÃO Oe VeiCUI-OS-LEVES E PESADO5 - DER-DF-DrsrRllO F€DERAL

1r572668,0

¡4570580,00

12978395,76

126167 r 9,3

at95 - co'¡sERvAçÃo DE noDovtÁs

l2402t4rrO

25350707,OO

247tt782,17

2171t 62t4'

t24O2747,O

25350707,00

247t7782,47

247t1782,47

55OOOO.O

68tOO0,O0

4t47G7,66

at4r62,68

3963 - CollrR^laçÁO DE COI{SULToRIAS C AUOÍOn¡AS
6072 - CONTRATAçÃO DE CONSULTORTAS E AUD¡ÌORlAs-DER-DF-

.o39 - mA,iuTErçÃo

DE VEiCULoS

ooor . coNsERvAçÃo oE RoDovrAs-PREvENTTvA
a993 -

PLANO plrOTO

ltCEl{CtAl{ErlO

E coRRETfvA-DER-DF-DlSlRlTO FEÞERAL

PARÂ EXECUç^O DE OBRAS RODOVTÁR¡AS

(
>"(

I

Aç¡o/6ubtftub
o0or - ucENc¡AMCNTO

PARA EXECUçÃO DE OBRAS ROÞOVIÂRIAS-DER-DF-DTSTRITO

FEOÉRAL

574s - EXÊCI çÃO DE PAVüirEr{rAçÃO ASFÅLTTCA
ooo3

.

Lêl

OêaÞcÉa

Autorh¡da

EmFCnh.do

Llqùb.do

550000,0

688000,00

434762,68

434762,6A

2200oooo,o

2A8A3533,O0

15867302,43

15441383,29

000000,0

28783533,00

¡

ExECUçÃO OE pAVlr',lENTAçÃO ASFÁLTICA-DTSTR¡TO FEDERAL

2¡

58ó7302,43

r

oo22 - ÞAVtMENTAçÃO ASFÂrrrCA NA DF-OOr

l 000000,0

0,0

0

0

oo23 - EXECUçÃO DE PAVTMENTAçÃ.O ASFÁrrrCA-PAVIMENTAçÃO ASFÁLT¡CA DA VlCtNAl- VC-371

0

100000,0

0

o

ACESSO SANTA MARIA AO CONDONINIO TOTAL VILLE-DISTRITO fÉD€RAL

IOTAL. 6216. IiOBTL¡OADE ¡NÎCGRADA
2,1 - REALTZAçÕES DO DEPÂRrAl.tEt{TO

2.1.1 - SUFERTT{TENDÊ'{CTA

¡63242365,00 2974r2656,OO

È SUSTENTÁVEL

DE ESTRADAS DE RODACET

544 I 383,29

18383¡a81,a4 17OOaOS2O,l9

Eü 2Ol9

DE OBRAS

O DER/DF ao longo do ano de 2019 teve uma carte¡E ¡ntensa de obns, p.ojetos e reôll¡ðçðes. Scmpre com a ¡ntengåo de lðze. grandes antrcgôs å populsção o ÞER/DF
tem tEbâlhado sàgulndo o escopo dôs polltlcàs publ¡cås que posstm agrcgsr vslor ås ôções desenvolvldâs e que posssm transfomar ðs vidas das pessoðs que farem uso
do Slstama Rodov¡ário do D¡strito F€deEl. inclu¡ndo neste cootesto 05 g.ðndês comÞlaxos de obns como o Trevo de Triàgem Nortc - TTN, L¡gagão Torto ColoEdo - LTC,
entr€ outrâs obrås que lem mudâdo o d¡a-a-dla dås p€ssoås lr¡zendo cõm ¡sso mô¡s conlorto, reduçåo no tempo de deslocamento e segurðnçâ vlária å todos os cldådãos
do D¡str¡to Federal.
Âllnhôdo com as d¡¡etr¡?cs do govemo, as metðs e real¡zações de 2019 eståo em consonånc¡a com o estabelec¡do no Plano Plurianual
Orçamentáriå Anuâl - LOA 2019, segu€m ô3 pr¡nc¡ÞÐig ôções de 2019:
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Conforme o Reg¡mento lntemo aprovado Þelo De(reto no 37.9.19, de 12 d€ Janeiro d€ 20t7, compete aos D¡str¡tos Rodoviánosi

. I -

programðr, promover, coordenar, or¡entar e e¡ecútar sery¡ços de pðv¡mentðção, conscryalåo, restauraçåo, melhoram€nto, s¡¡al¡za(ão, urban¡zação, drenagenr,
recuperðção ambrental, mob¡ldôde e obrðs complemeñtares em rodovias do SRDF;
as necess¡dades de r€cursos humaños e matehars, e de equ¡pamcntos necessár¡os às suas ôtivldðóes e cstudar medidas que possam contrib!ir pðra o
aprimorômento técn¡co e ô rcdução de custos de seru¡ços;
Ill - apor¿ra: atrvidôdes de cðmpo r€lac¡onadas com estudos, proictos e pesqutsðs tecnoló9icôs;
lV olt¡cUlar-Se entre s¡, no cumpnDento de d¡retr¡zes estðbelecldAs pela SUpcr¡ntendênoð de ObEs;
V - plðnelôr ð coorde¡ação € a ¡nìple[¡entação dc açõcs que vasefi ass€9Urar soluções adequadas de transporte rodov¡áno de (argas c bcns, assltì coûìo o
deslocamento de pessoas, no åmbrto de sua crrcunscnção;
Vl plarclar, proorônìare executaraçõe9 vrsando a identif'cação e o ðteùd¡Ììcrìto às necessidades de segurançð, mob'l¡dadc c conforto dos usuários do SRDF'
Vll - ðcompônhð. a polfttcð dc ¡nvesttñcntos ô ftrn dc v¡ab¡li?ðr ô alocaçåo de recursos orçomentóraos e f¡nañce¡ros necessónos às ðçõcs do Supcr¡nicndin(lð de
o brag;
V¡ll - pô11¡c'p¡rdo elðborðçåo e dð execuçåo de planos, programðs e projetos rodovliir¡o9;
lX - propor ð elaborôçâo. ð atualt¡ðçåo e ð erecução de pro)etos, estabele(endo priorldôdes e d¡ùrens¡ooando os recursos nec€ssarros;
x - Í,romovera ex€cução dae ðt¡v¡dðdes relac¡onðdôs à ôdministrðção. å f¡scðl¡zaçåo, à proteçåo e à desaproprroçãode fðix¡ de dôminlo, em conJUntocom a D¡retona
de Far¡a de Oorninro;
xl - superutsionar os trabalhos de ltscali¿ação d€ construção rodovrór¡a, assequrañdo o cumprimento de proccdtmentos e a obseryânc¡ð de pðdrões técnicos

. ll - ident¡ficar
.
.
.
.
.
.
.
.
.

estabelecldos;

execuçdo e ð I'scðlt¡äçðo dos seru¡ços de pavlmentðção, ronservðção, restâur¡ção e melho.ôm€nto de rodovlas, obtas de arte
ed¡ftcðçõcs, ¡n€lurndo trabalhos de s¡nali?ação, drenagem, recuperação ômb¡ent¿1, Þa¡sa9lsno, urbanrsmo e ðcessibllid¿de;
Xlll - articulðr com ð Superintcndènclð de Obras ò ut¡l¡z¿ção dos seryidores que lhe såo subordrnådos nos D¡stritos Rodovrários;
XIV - nìanteras autor¡zôções e licenças especílicðs pôG ðs máqu¡nas, veículos e equipômentos, runto aos órOãos conìpcteñtes; e
XV - ¡mplôntð., coordenðrc l¡scàllzaras ðt¡v¡dades relat¡vas à s¡nðlizaçáo de endereçðmcnto, indicat¡vas e de ut¡lrdad€ públrca ño åmblto do D¡str¡to Fede¡al;
XVI - nìanter coñtrole dô sinôlr?ðçåo do Distnto Fsd€rôl;
XV¡l - lnspeclonar gistematlcðmente a sinalização implantadð no Distrlto Feder¿l;
XVllt - efetuar ô lmplanlðção dos equ¡pamentos de s¡nal¡24ção do D¡stnto Federal; e
XIx ^ desenvolver outñs ativ¡dades qu€ lh€ lorem at.lbuídðs na suô árca de atuação.

. Xll - progrðmar e gerenciðr a
.
.
.
.
.
.
.

o

i'. r.Ì..;

#l..

oaRAs

E SERV¡çOS EXECUIADOS PELA SUO6RA

a/sERvrço

OBSERVAçÃO

UAL

- Rev¡talizðçåo da s'nðli¿a!ão hoízont¡l d¡5 fa¡xas de rolamento da p¡stð €f,pr€5sð

e

rnðrs

l)ra

xecutðdð

uùì¿ nova sôída do Guará.(Agulhinha em

de fðrxð na EPIA e ¡mplanta

¡ 0Oq/o

I000,6

n¡

L4 (em fiente Pestalo¡¿r)

Obrô l0oo/o
! !ecut ã da
Obra l0o%
Èxe cut a

d¡ rodovið DF-001(Cðminho para Brazlândiô),
v¡¡s internas do

da

no trecho compree

do entre ð

tetinho, inclu¡ndo as sinalizôçðes horinlont¡l

e

e

>av¡mentação do tstac¡onamento da Fe¡ra Permanente de Sobr¿dìnho

'avimentação da rodov¡a VC- 311, Sol Nascente (900 m)
)avimentação dð rua l0 Vicente Pires (600 metros de pavimentação)

n¡

str¿ çã o
o

xec

tð

lobrð l00oÁ

lAdmrnrsLrðcão

lexecutðda
lob.ð r00o,t
lexecutada

lD¡reta
lAdmroist.ðcão
lD¡reta

lobrå lOOo/o

lAdmrn ¡stnEão

lexecutada Iot'"t"

àda
stração

1000.6

strã

100%
àdã

o de acesso e estac¡onameûto n¡ V¡lð C¡uhy, Núcleo Bande¡rante
o e Pôvlmentðção do ðcesso do Pðrànoá Pàrque å rodov¡a DF-01.5

50ò,b

mrn

¡s t rð

ção

100ôô
dð

mr n ¡st ra ção

1000À

mrnrstração

b.ð lO0oÀ

ròção

o de plstò de ðcesso ãs flor'culluras - DF-025
ntaçào de Acessos à Df-130 e à ot-230

ntação de 500m da vla môrg¡nal dð FpTG (enr frente å chur¿scana Buflalo Bio)

Þçao

t 000.6

onstruçåo de estacionamento ås mðrgens da DF-005 ( Em frente ðo colég¡o do Sol)

Il

¡stração

l00o/o

ntðçðo Rua 03 de Vrcente Plres (Pâv¡mentação de 600 metros,)

D¡a

I

lDir

1000Â

ntðqðo Ruð 05 de Vrcente P¡res (Pavamentaçåo de 300 metros,)

letono na BR-020 - Sobr¿dinho - Atôcadão o¡a a

lAd

io¡stEçã o
tð

retð
nistr¿ção

rt¡ cð I

ntagão do estôclonðmenlo dô Regional de Ëns¡no Sobradinho

re

1000,6

ruçåo da rotatônð de ðcesso äo CEASA (V¡ð M¡19¡nðl da EPIA)

o

Adm añ¡stração

DlrêtÂ

ènctð

peamento asláltrco sobre a Bôrrô9en do Þarðrìoá, ¡ncu¡ndo a sinal¡zação e a limpezð
dutos de ó9uð pluvral
ruçåo de calçadð e òbngo dc ônrt,us

Adm¡n¡stração
Þlreta

dã

brô

rdçâo

1O0oÀ

lObra I ooqo ladmrnrstração

lexecutadð

lD'retð

),
,-..¡i.'

lr-\
ñt)'

tô¡da de AguÐs Cl€¡åg - Bslão ds Un¡curo (A påvimrntEçåo dc 600 metrcs dô ,alxâ e
:ontou tambÉm com €xecugåo de 380 m€lros d€ clclovlã, al¿m dc 450 metros de calçadô e

lobn roo% hd-¡n¡rtocåo
lexecutâdð lÞlrcta

\cesso ao BRT Pårque Wây - Floñcullurôs- ÉPlA ( âberlo retomo pår¡ ônibus de 5oo

lobrô 100% lAdmlnlslfaçåo

teådequsçåo de rotðtórlas na rcdov¡a DF-087 (EPVL)

lobrð
lAdmlnlstraçåo
lerêrútâdã lDiretâ
lObrô60% lAdmlnlslEçåo

netrcsì

7o%

mplantaçåo de rotôtória da DF-065 (EPIP)

ìelomô e manul€nçåo de
:PTG

56 (cinquentô € se¡s) passar€lðs dc pcdcarres em todo DF

- construção de Clclovla na

DF

- 085 ( No tr€cho ênlrê a DF-003 (EPIA) e a

DF-001

'FpaT-ÞlqTÂô çtlt rNOQTFì SÞru¡.n<: 2l km dÞ ri.lnviâ

lcxeculðda

lDiretô

|i¡ffi,.,

þ:í?,","0"

lObE lOo')G lobra

lerp¿utada lcôntEtâdã

lob6 loo%

:otìtenção do tålude na DF-051 (EPGU), entr€ a Df.0o3 (EPIA) e o Guôrá l¡
lmpla ntaçåo då 3â pista enlre o

ïorto e o Colo.ðdo (LiEâçåo Torto/Colorådo- LTC), no
Â R¡l;ô dñ añlôrâdñ ê ô Tâôilrñ - I ôte nl
pislâ
mplantaçâo da 3ô
entre o Torto e o coloÉdo (Ligôção Torto/Colorådo- LTC), no
'rêahô anlrê ô Tàouåri ê ô Bðlâo do Torto - Lotê 02
;upcrylsåo dâs obrâs de lmpltntÐçðo do

lexccutadÐ lD¡retð

LTC

lmplantðção e.emodêlôção do lrcvo dc Trlâgêm Norta (TTN)
;upery¡såo das obrðs dê lmplÐntâção do TTN

lobrð

lexecutada lcontEtada
lObE 93% lobrô
l.t..rtr.rr
lcôntr¡tåd¡
lobE 93o/" lobrä

l.r..rt"d"

lcontratada
lobra 93o/o lobrå
lerecutsda lcontr¿tada
lobra 930/6 lobrð
lexêculådå lContEtada
lobra 930'6 lobra

l€xecutad. lcontnt"d"

:onstruçåo de ciclovia e restâu¡âção do pðvlm€nlo asfáltico

d¡

rodov¡a DF-087 (EPVL)

lobn 80% lobra
lêxêcutådâ lcontrat¡da
100%

de Pðssðrelð sobre ð BR-020, km 8, Setor Novå Colln¡, Sobnd¡nho
de passarela no km l6 dô BR-020,

då

95%

de passarela no km 4 da 8R-020¡ próx¡mo ôo condomín¡o t'lofådå dos Nobres
lôs de ônlbus, calçamento e acesslbll¡dåde das Passarelas localizôdas no

Seno

(Eixåo) e
revest
na
o påvlnen¡o
nto
de concaeto nð lãixô €rclus¡va
rodovla ÞF-001, no lrecho compreend¡do entra å DF-430 e a DF-220

40%

n€sc¡menlo
d

Ðâvlmcntâçåo

d¡

rþdov¡a DF-285, entr€ o f¡m do trecho pEvimentado e ¿ DF-l00

Reconstruçåo do vladulo gobre

I

Gal€ria dos Estådoc

Eslåclonômento da UnB (Campus Gama)

lmplàntaçåo de Clclovlå na Df- 483, entre Sånla Mar¡a e Gama

a0%

lobÉ

3096

lobrå

lcxecutada lconlrötödö
lOb.å 10O(t6 lOb¡â

lerucut"d" lcontratada
lob6 10"/û lobrâ
lexecutada IcontEtðdâ
lob.ð

50ô'6 lob.a

1."".rt.d,

lcôntñtðdâ

2.1.2 . SUPERTI{TENDÊNC¡A IÉCN¡CA - SUIEC

o S¡stema Rodovaário do Distr¡to FedeÉl (DÉR/DI 2018) a rodov¡a DF-075 (EPNB) e ¿ DF-OOI (ËPCI) iôtegram as rodov¡as adm¡oistradas Þelo
Oepa¡tâmenlo de Estradas dê Rodagem do D¡stnto FedeEl (DER/DF), sendo clðsslflcôdðs estôs rodovla3 como rodov¡as Edaals. O Estudo psn o E¡xo Sudocatc contcmpla
a totalidade da rodoviô DF-075 - (ÊPNB) e uñâ pequenâ porçåo da rodov¡a DF-OOI (EPCT), referente ðo 5eqmento de ligåção entre a BR-060 e ð DF-075 (EPNB).
De acordo com

Assim ô árcå de egtudo tem os segu¡ntes pontos de passagem:

.
.
.
.

entrencamento
cntronc¡mento
entroncåmenta
entrencamento

SR-060
DF-075
OF-003
DF-OOl

(Samômbàià),
(Raacho Fundo

l),

(Riacho Fundo

ll).

(Núclco Bande¡ranle)

e

O Coredor Elro SudoêgÎe a sa. ¡mplÐntådo alenderó ås cidådes d€ Recanto das Emas (l e lt), Rlâcho Fundo ¡ € Il, Sômambaiâ, faguôtlnga, Núclao Bandc¡rtnta a o Plano
Paloto, F¡s¡camente, compôe-se de faixâs exclusiva5 pâra o lrânsporte coletlvo, com estaçóes e termioði5 ðo longo de seu lraieto. Os veículos de transporte colet¡vo teråo
prcfcrênc¡¡ gobrc 09 dcmå¡s, ¡nclus¡ve qu¡nto aos c¡clos semalór¡cos nos cruzamentos. Nos rctornos e nsquelas ¡nteEegöes onde o controla sem¡fór¡co n6o se mostrou s
soluçåo mâ¡s adequôdå ðo sistemâ, obrås de artes esp€(l¿¡s foràm conslderadas no prcjeto. Deverá ser operôdo coôg¡derando as h¡póteses dð ut¡l¡zâçåo de linhâs do E¡xo
Sul (E9ts!ão Clndångolånd¡a) ou liohôs próprias paE o dest¡no ao Plôno Plloto (Tarmlnrl A9å Sul - TAS) e devendo sèr clâbor¿do astudos e proietos que coot€mplem s
conexão do Coredor E¡xo Sudoeste Junto ¡o Corredor E¡xo Sul (DF-003 - EPIA).
A DF-075 (EPNB) ¡nicið-se oð DF-003 (EP¡A - Estrâdâ Pâ.que ¡ndústrl¡ e Abastec¡mento) e t€m¡nð na DF-OOl (EPCT), lrecho em que a DF-OoI
d€ "Þlstão Sul".

-

EPCT é chamôda tðmbém

Após o pequeno trecho dô OF-OOt (ÉPCf) no vlåduto arê Tâguatingå Sul. s rodov¡å conectå-se å BR-060, serv¡ndo dc påssågem tðmbém ¿os veiculos de côrqa vindos de
várlas cldades do Cstådo de Go¡ås, o que de certa lomð, acåbå geråndo mâls confl¡tos com o tráfego local e os de pâssågem, sobrctudo nos trechos que margelam ås
áEðs hôbitôclonôis ou com âtlvldådÊs cconômic¡s, rÊpcrcut¡ndo nô flu¡dez e nô seguÊnça de trânslto.

. implantaçåo de Ol (um) novo Temlnal de ônibus (Temlnål da FumÐs), confome sol¡citação dð Secrelada dc l4obiladade do D¡strito Fede.öl (SEMOB/DF) e l8
(de¡o¡to) estågões d¡strlbuldàs ¡o longo deste CORREDOR. A extensão totðl do CORREDOR €¡XO SUDOESTE, ao longo das redovlås dlstr¡tals sob a clrcunscrlç¡o do
òtn/of,'será d'e aprcximadamente 22,1 km, e âbrångendo ôs DF-OO¡ (EPCI) - 14,3 km, sendo 7,0 km de mêlhori¡ do glstem¡ v¡ário paE operação de ônibus (sem
exclus¡vldadr p¡rr o s¡stem. de coredor de ôolbus), oâ DF-OOI (EPCT) - tÊcho: Av. Ponte Altå até DF-48o/EPIP, envolvendo: rcstâuråç¡o do Þ¿vimento, ôdequação de
rctomos e ¡mplantåção de ba¡as/öbrigos de ônlbus, lnclulndo o delålhåmênto do prej€to execut¡vo dð inteßeçåo cm dasnívQl antre a DF-OO1 e ô Au Recaoto das Emas
(viaduto), e DF.O75'(EPNB) - 8,f fm. Deverá ser prev¡stô a execuçåo do projeto execul¡vo dr substitu¡çåo da Linhà Aéreã de D¡stdbulção p¡n L¡nha Subtcrâner de
D¡str¡butçåo em 138 kV do tÉcho rntÊ ôs SC's Rlôcho Fundo a Núclco BsndeiEnte. total¡zðndo duas llnhas Þtralalss de !prcximadamente 3,1 km cðda umð, devido å
lnlcrfcrÊncl¡ com o preJeto do CorEdor Eixo sudoeste, oð redov¡a DF-075 (EPNB),
Est¡ma-se

Sudoesle lrá operar, b¡slcåmentc, em fålxa exclus¡va adjacente âo cante¡fo centrål då9 v¡as com pistð duplð¡ com bâ¡âs de ultrâp¡ssâgem Junto às
estaçöes de tEnsferènci€ e em t.ånsito pÊleronciðl quando nåo houvar â poss¡billd¡da de fa¡xð exclus¡vð nö via,

o coredor Eixo

A árêâ d! rbrângêncl€ do corcdor do E¡xo Sudo€ste engloba as r€giões ôdmlnlstrôtlvôs do Rc€rnto das Emôs, R¡âcho Fundo
Clarôs E Núcleo Bândeirante.

I € ll, Samômbt¡s,

Tagu8t¡ngE, ADE dc Aguag
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VC.37I

O4OBDFOOI2. ACESSO A SANTA MAR¡A. ENTR.
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DIREToR¡A DE MËlO AftIBIENTE - D¡il^tl
-evðntameñtos Florist¡cos
ls
)lôno de orientação dos procedimentos de extGçåo
le mater¡al teroso
I'
)lano de Recuperðçåo de Área Degradôdô - pR^D l¡

2.1.3 - supERrNr¡r¡oÊ¡cr¡ oE opÉRAçö€s - suopER
D¡REToRra DE FArxa oe oomin¡o - DrDou
Arecadaçåo con ocuÞações eo¡ Fa¡xa de Donrinio do DER/DF no ano de 2019

2,1.4 - supcRt¡{rrxoÊ¡tc¡¡ AD¡rt¡N¡slRATtvA

RErATÓR¡O

OnçaUtlrÂnto

É

F¡f{af{cE¡RA - suAF¡N

E FtNAilCETRO

As pr¡nc¡Þa¡s práticas contábeis e orçamentár¡¿s adotadas pelo Departamento de Estrôdð' de Rodaqem do D¡slr¡to Federal (DER/DF) parâ o reg¡stro das ope.açðes

e

elôborâçõo dos demonstrativos orçamentários e contóbers estão €m consonânci¡ com a Le¡ no 4.320, de l7 de março de 1964; Resolução no 38/90, do Ì¡bunal de Contas
do Distrito Fede6l ( ICDf); com os Pr¡ncipios Fundamenta¡s de Contab¡l¡dade e Normas de Execução Orçament¿ria e F¡nance¡ra do D¡strito Federal, obedecendo o Plano de
Contas do D¡str¡to FedeEl por meio do Sistemð "Sl6Go'.

Obscrvåçto lmportånta: os valores ut¡l¡zados na ônállse das despesos rncluem a execução relatav8 å descentElizôçðes de crédlto de outrå9 Unrdådas Orçamentór¡as.
Fonte: slstema de Gestão Govemamental lSlGGo) - 2019
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DO ORçAr¡rEilTO

¡ft¡c¡Al

E F¡flAL

O Orçåmento pa.a o exercfcio de 20t9 do Depårtrmento de Estrådas de Rodagem do Distrito Federâ1, aprov.do pcla L€¡ no 6.254, d€ 09'01.2019 (LoA/2019), fixou
dotaçåo lniclal paÞ ô despesô em RS 395.111.741,00, d¡slr¡buidas nâ3 segu¡nteg Fontes de RecuEosi

ô
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Obserua-se que, Inlc¡âlmenle, 55,f6% do Orçamento estavam associðdos a repass€s dirctos do Govemo do D¡strito Federôl (Fonte 100) e 19,98% ¡ ¡ngressos de rêcuGos
ð serem obt¡dos mediante openções de crédlto internàs (Fonie 135 - Contratos de F¡nanc¡ômentos Junto åo Sanco Nôc¡onal do Des€nvolvlmeñto - BNOES, Cðlxa
Econômlca Federål - CEF e B8nco do BEs¡|, etc..), Hav¡a lômbèm a €xpeclâtlvå de obtenção de recuEos Junto ao governq rederal (Fonte 232) para f¡nanc¡öm€nto de obÞs
rodov¡árias, representðndo O,2l% do otçðmento ln¡c¡ål åprovado pan o ano de 2019. Em lemos de receltås própr¡as (Fontes 220 e 237) foi fixâd¡ uma despes¡ ln¡c¡ðl de
Ri 70.035.721,00, o que proporcionou uma part¡c¡pação pe.centual de 17,721'/. do lotal f¡xado para o orçamento do OEÀ/DF.

O DER/DF é umâ aulôrqu¡g do Govcmo do Distrito federal e, por si só, essa condlçåo retlete a gus åutonomlð relativô no que d¡z regÞe¡to à gestão orçam€ntóris,
finðnceirå e patr¡mon¡ð1, löto que Justifica, em pðrte. ð dapendêncla de rcpasses paE Gustear ðs despesas com pessoal/encargos e ð manutenç5o ådmlnlstrðtlvô e
operacional. ô saláno dos servidorcs é 1000,6 custeado com repãsses dl.etos do GDF (Fonte ¡OO), ¡nclus¡ve o custe¡o vln€ulado å folhå de pÐgamento reprcsentado pelos
diversos auxílios contedidos, tàis como: åux¡llo-al¡mentåção, aux¡l¡o.trðnsporte, ðux¡lio-sðúde, etc. Tômbém o custe¡o adm¡nistrôt¡vo (manutenção då máqulnå) ó quåse
que nâ suâ totÐl¡dade dependenle de rccuEos o¡lundos do Govemo Ccntral. A arrccsdação dE Fonte 237 (multâ dê tråns¡to) t€m v¡nculação excluslvô com âtiv¡dades de
trånsilo (s¡nalizôção, liscâllzaGåo, engenhårla de trdfego, engenharla de campo, educagåo € pol¡ciômenlo). na foma detem¡nôda pelo Código de Trâns¡to Erasll€¡ro'
O Gñåf¡co l, ô segult, tprasenta a pa¡t¡c¡pação percentual de repasses do GDF (Fonte ¡OO) em relaçåo ao orçamento lniciålm€nte âprovådo para os anos d€ 2017 a 2019
pÐrô ôtender ås desp€sas do órgåo, tânto de pessoâl/encÐrgos quônto de ¡nv€st¡mento e de cust€lo.
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Essð conigurtçåo an¡cial do o.çamento do DER-DF solreu, no entanto, mod¡f¡csçóes ao longo de 2019, em função de diveßas alteraçöes e adequações necessárias å
operacionaiizaç5o do órg¡o bem como para atender å proqnmação gove.namenlðl em termos de investimentos relðl¡vos ås lnteNenções na malha v¡ár¡a do Dlstr¡to
Fêdaral. Em relumo, taii modtficðçõ€s forôm oriundâs da: (¡) ¡ncorporação åo orçamento do e;erf€io de gupcriiv¡t f¡nance¡rc (saldo linôncelro exlstcnlê €m 3l/f212018

menos

os restos a pagar

lnscr¡tos).epresentado pelas fontes

32f,335, 437 e

448',

(2) ¡ncorpoÊçåo de recußos v¡nculados a instituigðes

f¡nàncê¡rãs

federå¡s (reprcsentado peia Fontc 135, cuja destinação é a execuçåo de obras rcdoviárias); (3) lncorporåção de excesso de ðrecadðção da Fontc 237 (d¡farcnça entr€ â
previsåo lnlcial da rece¡ta e a estimðt¡va de arecadôçðo até o encerramento do exercicio); (4) incorporação de recursos da CIDÊ (Fonte 248) e (5) d¡m¡nu¡ção e/ou
àumento de dotðçåo (nå malon¡ das vezes, os cancelamentos de dotðçåo do DGR-DF de3tinaram-se å suplementações orçômentárias cm outrås un¡dades do GDF).
As modallcsçõas orçÐmentárias ocor¡das durðnte o ano d€ 2019 eståo consol¡dådas no Relatório de crédltos Ad¡c¡on¡¡s do SlGGo.
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A Despesâ Autorlzada = Dotôção Autorizadô - crédito tndlsponível (bloquÊådo/cont¡ngenc¡ado)

o¡ ¡x:cucÃo o^s ¡EcErrAs/REPAssEs

#

Pårå tinanc¡ar sua operôclonôl¡¿sçåo, tånto admin¡strat¡va quônto t¡nalíst¡Gô, o DÉR-DF contô com rêpðsses do Govemo Distr¡¡¡1, de €ontratos de l¡nðnciamentos com
¡nsÙtulções linancel¡is e de fomeñto, de convênios com ôr9ãos pcncnccntcs ou nåo å eslrulura ðdminl3trâtiva do GDF e também com rccußos prôprios.

o

DÊR/DF po99u¡ ånecadaçåo de recuEos prcprios em duðs lont€3

distlntas, quais geiam:

Fontes 220 c 237.
A arrecadaçåo nô Fonta 22O e3tó v¡ncultd¡ å9 gegu¡ntes principa¡s rece¡tas: receltâ de tÐxâs pcls ocupaçåo de espôço público nas rodov¡as sob a lurisdiçåo do OER/DF
(quiosgues. engenhos publicitá.ios, etc); receltâ ãe tax¡ de ocupåçõcs de ¡móveis; rece¡ta de vendt de ed¡tåls, rcce¡tô pelos serylços de fotocôplasi resl¡tuições por
danos ôo pêtrimônio públ¡co; devoluções por receb¡menlos indevldos, etc.
A Fonte 237 reglstra a rnccadaç¡o rclåtlvô ås ¡nfråções de trånsito aplicôdas por ÀgÊntas da Trånslto do DER-DF, por Þolic¡aig t'l¡l¡tÐres do Batôlhåo d€ Pol¡cla Rodovlánã
quc ¡tuam nas ¡odovias do D¡;trito Federâl (convênlo mantido com a PMDF) e as re5ultåntes do mon¡toramenlo eletrônico de veloc¡dådÊ (parda¡s, bðre¡ras, etc). A
ãpl¡cação dô an€cadação nessa font€ de r€cuEos lem vinculação espec¡llca à9 at¡v¡dades de tråns¡to, conlomc lca¡slação especíl¡€a que r€gulâmcnt¡ a m¡téria (vidê art.
320 do côd¡go de frånslto 8rås¡le¡ro e Resoluçåo no 638/coNTRAN, de 30/1U20r6).

OGróf¡co2eôlôbelð3,åsegulÍåpresentômaex€cuçãodasreceatasprópr¡ðsdoDERDFnoanode2019(Fonte2?0e237),port¡podereceitaelonte,
respeclivameôtc,
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Do total de årecådâçåo de rece¡tàs própr¡as (Fontes 220 e 237) do exe¡cício de 2019, å ârrecadação de multas de trånslto (fonte 237) representou 88,190,6, sendo,
campo, f¡scål¡zação,
Þoriônto, å princ¡pål ionte de llnanclamento dcasc sagmcnto pÐra consecuçåo das ôt¡vidôdes de slnålitåçåo, €ngenhar¡a de tráfego, cngenhår¡å d€ pode
. iegu.a^ça do tråns¡to nas rodoviôs do Oistrito Federal. Destâc¡.se, novamente. o tato de que a årecadaçåo dessa fonte de recursos só queser ôpl¡câdâ de
despesas nåo
acordo com ð-desti;açåo dettn¡da no art.32O do Côd¡9o de Trâns¡to Brasileiro € na Re3oluçåo no 638/CONTRAN, de 3Ollll20t6, S¡gn¡faca d¡zer
vinculadâ6 às åtiv¡dades de trånsito nåo podem ser finanqlâdas por esså arecadagåo.
ä¿ucaçãó

A evoluçåo da arecadagão dð tonte 237 dê 2017 a 2019 está demonstrada no qráfico 3 à segu¡r:

DETALHAI¡|EtllO OOt VALORES ARREc^D^Dos t{A Fot{lE 237
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Obs: na Fonte 237 o vötorque constå do 5lc6o em Receltå Arecådada é de Rt 147.f45.388,37, å dlferença pan o valorâcima demonstEdo, de Ri 44.413'496,84¡ rcferese ô .epðsses do Dctrsn referent€ ao RENAINF de 20l7 e 2018 (20f7 ' Èt 6.242.293,73 e 2Ol8 = RS 38,1?1,203.11)

O compoÊam.nto dô r€cc¡tð vinculad¿ å Fontc 220 (TExa ocuprção
outras) é o que se âprcslnta no Gráfico 4, a seguirl

d.

espaço público, cópias, taxc da ocupaçåo de lmóveis, vend¡ da ad¡ts¡s
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A ma¡or contr¡buiçåo de arecôdagão na Fonte 220 veñ da rece¡ta denom¡nada "Drre¡to pela Concessão Rcal de Uso" (taxas refe¡entes aos espaços públ¡cos util¡zôdos em
Fa¡¡as de Domin¡ò das rodovl¡s sob jurisd¡ç¡o do DER-DF, tðis como: qurosques¿ engenhos publ¡c¡tários, outdoots, ctc). Êm 20t9 essa rece¡la representou 88,3r0,6 do
total arecðdado nessô Fonte.
Os recußos or¡ginados dessa Fonte såo ôplicados, em suð malor pane, no custe¡o da Autarqula (operac¡onal e adm¡n¡strativo) e em ðlguns investlmeñtos (tars como
aquisiçäo r,e velculos, môtenal permàncnte, ctc), No ano de 2019 também houve apl¡c¡ção dessa Fonte d€ Recursos ôo pagamento de despesas de pessoal (trðbalho
voluntário dos agentes de t¡ånsito).
Com relðçåo åos repâsses de recursos do GDF, cm 2019, houve um aporte, nå Font€ 100, no valortotôl de R$ t92.512.550,7t, contra R$ 166.412.958,41 em r0t8. Esse
repasse fo¡ destlnado ô atender desÞesas de folha de pagamcnto (¡nclu¡ at¡vos, ðposentôdos e penslon¡stas), no vðlor de Rt t3t.650.7¡6,22; custe¡o adm¡nlstrativo e
operôclonal (¡nclu¡ os åuxílios v¡nculados à folha de pagamento) que não pode ser atcndido pelô Fonte 237, no v¿lor de R$ 53.249.163,97; e ¡ñvest¡nerìtos (obras
rodovrár¡as), no valor de R$ 7.612.670,52.

Do repasse pðrð custeio ôdmrnlslrativo e opcrôc¡onô1, no vðlor de RS 53.249.163,97, o montanlc de R$ 24.179.001,50 for destlnðdo parð custear os ðuxílios vinculados à
folha de pagamento (são tratðdos org¿mentariamente como despesas de custeio e não de pessoôl), seodo elcs: aux¡l¡o nataltdðde e creche, åuxilio al¡mentaçåo; auxillo
saúde e ðuiílro transporte. O restôntc, no vðlor de Rt 29.070.f62,47, lo¡ rcpðssôdo Þð¡ð atender ðo custeio ¿dmlnlstr¿t¡vo e operðc¡onal propr¡ament€ dtto, ta¡s como:
desÞesas adm¡nlstrat¡vas dive6ðs, mðnutenção da frolâ de v€l(ulos e máqu¡nas, parte dôs despesås cotn tercein?açåo de vigilåncla e l¡mÞe?a/conscryação predlal, parte
dðs despesas com mônutenção das rodov¡as (aqu¡s¡çåo d€ mðssð asléltica, limpc?ð de fðitas de domín¡o, ðquls¡ção dc d¡versos mat€ria¡s), dentre outrðs-

Conlorme demonstrado na Tabela 44, tðmbém houv€ reÞasse refc¡ente às Fontes de Contratos d€ Flñanclamentos e Convên¡os (Fonles 135,23¡ e 232), bem como da área
federal (CIDE - Fonte 248), destinado a atender d¡veßas obEs rodov¡á.ias.

ÀNO

l.urr'o

l".r.oo,.

2019
l,

,, ..r0.,

I 92.51 2.550,7

r.,r,

3.249.1 63,97

I

I

I'

I'

o

612.670,52

I

lr.rroo.
201

þnrrrrrt.",

i.

u.r r to
5.561.471,39

20. l 58.740,88
l,'

l,nurrr

rn, nro

lunr.rou,,o

166.¡112,95a,41
ÀNO

ST

1".".oo.
I' 18.1o5.946,45

2l)17

EIO

.038.932,62

lrnu.rrrr.nro
.38 l .346,69

I

63.526.265,76

2,T.5. SUPERINTEilDÊNCtÀ

DE

TRÂNStÎO . SUTRAN

DIRETOR¡A DE FTSCAL¡ZAçÃO DÉ 1RÂilSITO . DIFTS
A Drrctor¡ô de Fiscôlazaçåo de Trånslto (DlFl5), ðlém de cunìÞrir com suðs atribuiçðes prevlstâs no reg¡mento interno, ðux¡lla e dar o suporte necessário as suas unldðdes
vinculadðs, quals seJam: GAAEI GEIPE. GECOP e NUADP. Podemos dcatacar algumas ações desenvolvldas em conjunto com as unidades vlnculðdas: GEIPE: Em
07rcA/2llg, iot lnaujurado o Posto Avaôçado de Atend¡mento ao Públrco no 30 Dlstrlto Rodov¡ór¡o. Com a abe.tu.a desse posto, os moradores da regiåo sul não p.eclsôm
se desloca¡ ôté o cdificlo Sede para tÊtar de assuntos relðclonados à ¡nfração de trâñsito, todos os servlços também são reðlazðdos no locð|. O número de ðtend¡mentos
nesse Þosto vem àumentôndo a cådâ mês e, consequentemente, ð redução de ðtend¡mentos no getor de multôs do edifício Sede.

Fn jane¡ro/2019, a GECOP passou ô utrllzðr ð novå estrutura ådnin¡strativa, sôlu do PâláC¡o dos Arcos para o prédio novo, construído exclusivamente pðra ðbngðr
toda est¡ut;ra ðdm¡n¡st6tiva da óre¡ ftscallzðçõo de tr¡åns¡to. Forðm reôli¿adðs d¡vcrsà9 melhor¡as nð edrf¡caçåo e mob¡l¡ári09, asslm como pequenas aqulsições p¡rð
melhor sbrigar os scr¡dores: llum¡nação externa, balcão/arûár¡o da coÞa, ¡dent¡ficaçåo v¡suðl dðs sålas c lnstalação de molðs, pel¡cul¡s nås ,anclas e portas, ¡nstalaçåo
de espelhoi, porta sabonete líqu¡do, porta papel toalha, ar condicionðdo, fogão. cap¿chos, colchões e capas, C¡pac¡tação do sery¡dor; cuEo de capac¡tação Þara 35
GECOP:

ðgenteg na Pif; Cuao de per¡c¡ð em ôcldente de tråns¡to para 2 agentes na PCF; Cumo de Batedor para um agente de tråns¡to, Curso de técn¡cas opeEcionðis de dlreção
oÃ e olf ro¿d na PF pðra 9 ¡gentes; Cu6o de atuðl¡zðção e cðpac¡tðção parð os 168 agentes de trånsito; Tr€lnamênto do Sastema PCNET pðra 36 agentes;

H

/

A Direlona de Ílscal¡zação

-

DIFIS faz qestão de alguns contratos no ámb¡to do DER/DF:

æE

s¡stemâ Radår;

T€mo de coopeÉçåo com â Políc¡a clvil do Dls¡rlto Federal;
Sistema de Not¡f¡caçâo Eletrônicö

-

SNE,

Convênlo com o DetEn.

ffi
Alqumôs normåtl¡åções ådmlnlslrat¡vas fonm desenvolv¡das põra melhor organ¡zâção ¡ntem¡:

Þesfazimento de local de ôcidente de trånsito
Não recolhlmento de CNH e CLRV;
Advocac¡a ðdmín¡stra liva ;
Tôlåo mã nugl;
Escala 24 t 72.

-

Suspensðj

Mðt€rlãis de sinålizåçåo adqu¡rldos paE ôtender a GEcoP:

.
.
.
.
.

Cones;

Peíundor de pneu;
Supor cone;

Barc¡ra horizontal;
Plôc¡ po^ól¡|.

A DIFIS esteve ô lrcn¡e de 3 oÞeråçõ€s d€ relevante ¡mpacto para os condutores, pois melho.ou o Ì¡åns¡¡o signilicat¡vamenle com operðções de ¡nv€ßão de p¡sta/fa¡xa:

.
.
.

lmplantação dð Fa¡xa Reve6ð dô EPIG;
lmplåntação då P¡stå ReveEa da EPIA NORTE;
¡mplantðçåo dð Fðixa Reversa OF-250.

seque demðls dados referen¡es ås unidades vlnculadas a DtFls:

6ERÊNcTÂ DE AilÁLTsE DE AUToR¡zAçÃo EsPEC¡ÂI. DC TNÂNS¡TO
AUTOR¡ZAçöES PARA CIRCULAçÃO DE CARGA:
AET

-

Autorizaçáo Especiðl d€ lråñs¡to parà Conrunlo vercula. de Carga

-

253 ôulorirðçóes.

AUTOR¡ZAçõES PARA EVEilTOS:

.
.
.

AET

AET

lolal

AEI

- Autori¿ôção
- Autor¡zôçào
- Autor¡¿ôção

Especial de Tråns¡to pan eventos desport¡vos - 33 ðutorizôçðes;
Espec¡al de l.ånslto pa.a eventos não desport¡vos - l2 autorizagôes;
€sÞac¡al de Tråns¡to paE eventos rel¡g¡osos - nðo Despo.llvos - 3 autorizaçóes;

Geral de Autori¿ações Espe€¡ð¡s de Trânslto: 301

cERÊXC¡A DE

rrFiAçóES

C PENAL¡OADES

-

GETPE

Prec€gsog gerådos no ano de 2019

mento
de
de

Àutô dÞ

Infr¡c¡o: Re(lEo Àdm¡nistEt¡vo

de Trånsito

lz.rr

dc
de

GERÊ'{C¡A DE CONTROLE OPERAC¡OllAL

-

GECOP

Décsda dê Ação pela SeguGnçð no tråns¡lo (201t-2020) momento no quðl gove.nos dc todo o mundo 9e comprcmetèEm ð
lomar å9 med¡das necessár¡as para a redução do número de âcldentes de tråns¡to, que v¡tlm¡zôm ônuôlmeñte ¡,35 m¡lhðes de pessoðs oo mundo. A reduçåo dêseiada
Em mð¡o de 2011

loi lðnçrdð, pcla ONU. a

seriã de So¡fr.

Desde entåo våriðs medidð5 loram tomadas objetlvando a redução de mortes e a segurðoçÐ no tråns¡to. Uma delôs foi ð crlðçáo do mov¡mcnto ¡ntemac¡ooal
Amtrclo. criådo em 2014¡ que busca ô conscleotitðçåo para a reduçåo de scldentes de tråos¡to, "O tÉn3lto deve ger segurc pa.ô todos em quâlquer sltuàçåo".

Mðio

O D€partamento de EstËdas de Rodâgem - DER/D' sendo umå aut¡rqu¡a rodoviárið, de tråns¡to, e mottll¡dåde Ê tendo em seus quadros Agen¡es de lrånslto Rodov¡ário
ôdelu ¡o movlmento c tem spresent;do nos úll¡mos anos números exÞrcag¡vos quanto å t¡scal¡zaçåo, reali¿ando opêrações que buscam em espec¡al ö manutÊnção da
segurðnçô viá.|ô e å pÊvenção d€ åc¡dent€s.
Nos anos anteriores, o Govemo do Dlstrito Federål tpregenÌou númercs que demonstÊm a redução do númem dc mortes no estâdo. Em 20¡9, em dados prcl¡m¡narcs, no
prlme¡ro scmegtrc constatou-se umô reduçåo de 14.i5 comparado ðo mc3mo período no aoo de 2018. Boð pârtc dasgs reduçåo deve-se ö pEsença de uma frscâl¡zåção
mais eficiente nôs rodovl¡s com åbordågans e opeGçôes d¡recionadôs å prevençåo de â€adentcs, tal como ð opeÉção Álcool Zaro e demôis f¡scal¡zações temát¡cðs.

Devido ao baixo eletivo e à necessldâde de reduçåo de ac¡dentes e de mortes, em 2019 o DÉTRAN e o DER/DF, med¡ânte lel âprovadô na

CLOF,

o

grâtlt¡cådo voluntårio (5GV).
As tôbelås a gÊf¡cos aba¡xo buscâm contextuâll¡rr as operações e a ¡mportånc¡â dâ nìånutenção e erpansåo do SGV'
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A tabela e g¡ál¡co rclm! åprÊsenta números compâfatlvos da åbordågens entre o seiligo ordindío e o sery¡ço voluntårio. A dlsclepånc¡¡ nos númercs pode lmpresslonal,
l¡lores reduz€m a quant¡dade
Þorðm Justií¡cõ-se pelo bðiro €fallvo e a necess¡¿ade de prestðçåo dè alguns saru¡ços emergenc¡a¡s tal como tluidez e apo¡o a ob¡as esscs
de Agentes d€ Tråns¡to fazendo umô dðs suôs gltibuições piim¡irias. F¡scöl¡24çåo.
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Outrô compar¡ção importante é ð reàll2âçðo de testes de etilômetro nos serulços ord¡nár¡o e voluntário, como o ba¡xo cfetavo não pemlt€ operôções d€ f¡scallzåçåo com
tanta freqùência durånte o sery¡ço ord¡ná;o os testes de etllômetro são ma¡s d¡rec¡onados, sendo reàl¡zðdos, em geral, em (ondútores que ap.esentam clðrcs 5¡nðrs de
embnaguèz åo volanle, tðl comq d¡rlgtr em z¡gue-zÐgue e ameôçando os dema¡s condutores. No seruiço voluntár¡o sáo rcal¡zôdðs operâçðeg onde veículos são abordådos
aleatorlamente e sol¡citado que seus condutores reðli¿em os tesles de el¡lómetro independente da apresentaçåo de sltàis de embr¡ôguez.
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D¡NETOIIA D! ËOUCAçÄO

DE

-

TRÀNSITO

O Oepanamento de EstEdðs de Rodågcm do D¡str¡to Federal, busca em sur3 múltlplas lunçôes e ðt¡vidades, propic¡ar å sociedðde um trånslto mais segure e com mölor
lluidiz. Com â Escolt V¡veocial rte Trå-nslto - TrâDsltolånd¡r, ao longo dos ônos lem consegu¡do rasultados signlf¡cEnteg. No entanto rreote ao conllnuo cæ3clmento dt
rcirçfo reicufòsf Jedest¡es/clclistas no DF e entomo, vê-se obrigado a vcncer dêsôf¡os cada vez mðis complexos e que e¡igem àçõe3 måls ef¡cazes e áge¡s'
Ressðlta-se que são elevados os númerog dê crlånças e joveos v¡l¡mas em åcldcnlês de tråns¡to. tendo como fâtor deteminante desconhec¡menlo de regras de conduta
enquanto usuárlo3 dr v¡r Ê tômbém ao bð¡¡o indlce de compromet¡menlo em relaçáo ao trånsito sêgurc.
Nrgse contexto é que se tomrm oportunos o ancremÊnto de cåmpÐnhås educåtivðs e ö implemenlåç,o de åções gue.result€m no lortålec¡mento de umô Gonsc¡ênciâ
alitudes i consclenlrzação, gue venhôm a m¡o¡mlzar slgnlflcåtivamenle os ðlðrmantes ind¡ces de acadentes de trånilto no DF c enlomo, lnd¡ces
esses que serlam órlores. sem o trôbalho e comprom€tlmento do DER'DF.
c¡O¿ãg, com mudanias de

ESCOTA VIVE¡{CIAL DE TRÂ]IS¡TO. TRANSrÎOLA¡|DTA
då9 àt¡vldades da T6nsitolåndlâ em 20t9 Doderá ser obseryðdo nos quâdrcs
Garêncla da Escola Vlvenciãl dc Tråns¡to - GETRA

o desenvolvimehto

t

segu¡r geEdos pelâ Garênc¡å de campõnhðs Éducðìlvôs

'

GÊCED e Þclå

Er

1,

\1fl
@u

ta¡

',!.
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- 113.375 pesso¡g åtingldå3 pèlås c¡mpanhas educativas
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Dur¿nte o ano de 2019 a D¡retonð de Educðção de Trânslto por meio dô Tràns¡tolândia atendeu in loco f2.669 cnðnças e 1.158 profissionaas, totalizðndo o oúmero de
13.827 Þessoðs atend¡das. A Gerônc¡a de CÐmÞanhas Educðtivas e ô Gerèncià dô Escola Vrvenclål de Trånslto atenderam em campônhas, 113.375 pessoas, sendo destas:
80.7f2 pedestres, 9.386 motocrcllstas, 7.203 cicllstðs e ¡6.054 motor¡stas, As gerência5 nesse período atenderðm 3.763, totàlizando 117.138 pessoas ôbordðdðs.

FOiA¡iI REAL¡ZADAS AS SE6U¡f{IES CA',IPAî{HAS EDUCATTVAS I{AS VIAS OO STSTEMA RODOVIÁR¡O DO DTSTRITO FEDERAT. SRDF:
Pðsse¡os Ciclist¡cos;
Blltz educðt¡vas;

Palestrð5 educôtivas em escolas;
Palegtras educativas em €mÞresa9;
Eventos dive60s;
C¿mpanha pré-carnaval;
Cðmpðnhð Carnaval;
Campanha voltð às aulðs;
C¿mpðnhð educativð "homenôgem às mulheres"
Campônhðs dive6as:
Abertura Nacionðl da Cðmpanhð l.lðao Amðrelo;
Anrversiir¡o da Fa¡t¿ dc Pedestre;
An¡ve6ár¡o dð Lei secð;
Maro Amarelo 2019
30 Êncontro de Carflnho de Rolmà;
Moto Check-ugj
Brðsfl¡ð Cåpit¿l Moto Week;

semana Nðcional de Tråñsllo;
VRUM Brasil¡a;
Cðmpðnha MC Þonâld's

-

Mc L¡nche Feli? i

Êncontros de Caros Ant¡qos;

gl

. .Vem Brincårcomlgo - GDF
. . Run Kids - TV B¡ðsflia;
o ' Sessâo Solene - Dia do Cam¡nhooeim - CIDF;
. . GNACOR 20!9
DIREfORTA DE TNÁFEGO

Segu? tlgumas åções dÊscnvolv¡dås pelös eslruluEs ðdmlnistrativôs vlnculadas à Þ¡rctor¡¡ d€ Tnåf€go

GERÊ'{c¡A DE EsTUDos E

EsIAlIsl¡CA

DE TRAFEGO

. 30 (tdnta) contagenc de trófêgo (pedestre, c¡clista e ve¡culo);

. tS (qulnze) estudos de tráfe9o;
' 02 (do¡s) estudos

de Yelocldade;

'40 (cuårcntÐ) estudos

de ac¡dentes;

.

Êstudos de implrntÐção dr semóforos/få¡xå de pedestrc/passarelô; Geação de telåtórios eståtíst¡cos de ôcidentes de trån5aìo
manifestaçðes de usuários å ouvido¡ia;

' Grfaç¡o de dados Êstatíst¡cos dc

c de tnáfego

Êm resposta

ås

ac¡dentes de trånsito e de lrálego påra à âs3ê39oria de comunlcaçåo;

. V¡stodåg ra¿llztdag pelo Núclco d" Estatíst¡cð com vistas a soluc¡onar dúv¡dðs quanto aos lccurgos dc infnções de tñånslto;

. Crít¡cas ðos ôcidentes de trånsito nas Rodovlås do Slstcma Rodov¡ár¡o do DF.SRDF junto ao Delmo/DF, usðndo m.lhorar o reg¡strc dð locallzâç6o dos mcamos;
. V¡gtori9s de cÐmpo € Crítlcas GeE¡s ðos acidentes de tråns¡to no OF a seus cnde.eços d€ ocorênciðs junto ðo DetEn,/Of;

. tnteryençåo v¡árfô em pontos com vlstas à rcduçõo de ¡c¡dentes de tråns¡to com vítimð, resultâdo dc matodolog¡a estatíst¡cð-espðciål que detccl¿ provávelg pontos
crlticos em trechos do S¡stema Rodov¡ário do DF-SRDFi
.

Consol¡dåçgo do brn(o de dÐ.los de åc¡dcnt€s com o banco de dados do S¡stemâ Rodovaiår¡o, com o obietivo da geraçåo de låbela de ¡c¡dcnt€s por trecho rodov¡¿r¡o,
Post€riomente ð tabela é utillzôdô påE gcorcfeænclamcnto c criaç¡o de mapas temáticos.

PRocÂDs (Surran)

.

/

CO¡TA¡S NOTIFICAçÃO (NA e NP)

129 Resposlas ås Açðes Judlc¡ôis vlndô3 dô PGOF (ÞROCAD);

. 68 (sêssenta ê oito) publ¡cações de Ed¡tôl dc Not¡l¡cãçåo da Autuô!åo-EONA a Edital da No¡¡t¡c¡çåo da P€nalidade-EoNP, publlc¡dos no

OODF € no Site do DËR,/DF.
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GERÊilcTA DG PRo'ETos DE ET{GENHAN¡A OE TRÅFEGO
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2016 - FoÊm cons

a5

ovl
S¡slema
como as aluôlizôções nas pavimenlações das
de la¡xôs x 2 (acumulat¡vo).
paÊ
das
fôlrðs de rolam€nto pôv¡me
o aumenlo då extensão
e dupllcação de rodov¡as, o DER/DF ålcançou o ¡ndlce deseiado

Rodov¡årio do Distrito Fede.al
no tolål nå erlensão das Fa¡xas de Rolamentos no ôno d€ 2018 s€ deve à at!¡l¡zação do cadaslro das lnteßeções rodov¡ár¡ôs e à r€v¡são do S¡stemô Ro

I - O âumento

Fed€El - SRDF. Fonte: GEGEO
Em virtude då duplacaçåo dG trechos e ¡nclusão da

tlarginal dô DF-t50 houve um ¡umenlo nô qu¡lometrågem dâ3 Fsixås de Rolamento oo si3temâ Rodoviário do D¡st

727
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t8

3Ll12l20r7
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B6

EM

É

òTIMo'
e ót¡mo estàdo" no slst€mð

como em

alcðnçou o ind¡ce deseJâdo de 62% para

do Dlstrito Federô1,

A Superlntendênc¡å de Obras e a Superintendênc¡a de Operðções no åno de 20¡8 tivenm um trôbðlho em conjunto nå rev¡t¿l¡zôçåo dô s¡nðllzação horizontðl dð môlt
apesar da refletåncta gofrer contanuamente pelo ercesso de poe¡rð. O D€R/DF mônteve ainds o CootEto de revltalllza!õo com a empreså rcsponsável pel¡ ma
colàborou com o aumento na qual¡dôde de slnalizàçåo horlzontå1,
ou masmo ptfå rÊcuperaçao¡ as ôtuaçðes Oontuals ocoreråm por me¡o da adm¡n¡stEçåo d¡Et,
9 - No ðno dc 20¡9 não houvc contrat.ção de rev¡lð
exemplo. P¡stão Norte. Além dà recuperação
e, recuperação de faixðs de Pedestres, como
exemplo Estfàdà
de maior lluxo, como
låmà ou mêsmo
do asfðlto. No entant,

coM
M
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3tlr2/207t
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mo

no

no

ì4

E

superou o ind¡ce desejado pårÐ s¡n8llzåção vert¡cal
201
exe
alcançando a mãrcä de 84q4'.
018 - Durante o åno de 2018 ¡númerös foEm as ações nôs rodovlôs do SRDF, sendo as principô¡s interyençðes

ê

como em

tldt

nå DF'001 (regaão do Lâgo Oeste), DF-001 (Cåmlnho p¡
rdim Bolånrco) e DF -075 (€PNB).
e limpeza pontuôrs de plôcas), pôde-se âtuar na subslrtuiçåo d.
rerlet¡va, o que aludou na melhora do índace, que com tEbalho

0t9
dar
657 - NDICE
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lvr2l20l4

IUADRIMESTRAI.

64

i8

65

tt

5l

54

;4,35

luo2t

1..

que o contrâto de fofneclmeñto dê concr
implementar todõs as med¡das
de recessåo orçamentánô, não loi
de qullômetros da malhô rcdov¡ária pavimentada em
lrimestre (outubro) de 2016,Fómula:
Us¡nâdo â Quenl€ - CBUQ só foi real¡zado no f¡nal do
m" e3tado / total malha pav¡menlðda.
de que ôs obrðs de resla uråçåo da Df-001, Entroncamento 8R-070/DF.095(EPCL) ao Entroncðmento BR-080/25f (t
7
(Parque Rodovlár¡o do DER-DF), " 24 ctapa Lago Oeste"
DF- I 70 ao Enlroncamento BR-Or0/020/03o/OF-003/DF-150

. Duranle o öoo de 2018 inúmerâs lorâm as açõcs nag rodov¡as do sRDF, sendo ôs prtncipâls intcrue nçóes tida nô Of-001 (rcgtão do Lsgo Oeste), OF-001 (Cam¡nho p.
låndiå), VC-533 e DF-047 (EPAR), além de rnúmeras ¡nteryençðes gootuåis como na BR'020, DF-001 (rård¡m Eolån¡co) e DF-075 (EPNB).
- No ano de 2019 não hôuve 3 ¡náll9e v¡9u¡l do pav¡mento pelo método do confo¡to dcv¡do a necessadade de loco cm projctos como SOS DF. mesmo assim este Depô
fez com que o fnd¡ce melhûrtsge r
melhor¡å de pontos crftlcos, exemplo då 8R.020 em sobràdlnho, o
de plsta o pemçðes
em rnumeõ5
nãô forem
725 NO
R/DETRAI
!/l'ttMAs
¡,38
9,25
11,65
to,27
,,05
13,23
ttlL2/2076 ANUAL
DO DF
SITO

t00.000
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FATATS¡/HABII

oco r¡dos
do D¡st.ito Federà|, Desg¡ toma, envolve os
r00
: 2017 - O indrcðdor dimensionå o
de monos no t nsito do DF ð cå
urùànâ3, rodov¡¡s fedeßis bem como nðs rodovias perten€ente3 so Sistemå Rodov¡ário do D¡st.ito FederÐ|. Com ¡sso, o pEzo pôrô a consolldåção dàs lnfomÐçóes dog
DER/OFlDÉTRAN/ONI T) ê dc 90 d¡as após o eocerEmento do ano.
d¡mencionð o nimerc de moÉo; no tråns¡to do DF Ð csda 100 mil hab¡tantes do Oistrito Fedcrô|, dessa foma envolve 03 óbilos ocoridos ttnto nas vras
o
ðo S¡st€mã Rodov¡ár¡o do O¡strl¡o Fcderal - SRDF, Com ¡sso, o prazo pôË a consolidaçåo das infomações dos órgãol
ledeôls bem como nas
rncQråmênto do ano. Fonte: GESEI (obs: dsdos prll¡m¡nares),
o
de mortos no trånsito do DF t ctda 100 m¡l hab¡tantes do Distrito Federal, dessð foma envolvè os ób¡tos ocorridos tânto nås v¡as
o
fedeEls bem como ñâ3 rodov¡¡s partrncent€s so S¡stema Rodoviá.io do Þ¡strito Fadar¡l . SRDF. Com ¡sso, o prâ¿o PsE å consolida€ão das ¡nfomaçóes dos ór9ão:
Fonte: GESET
: dådos
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2460 - CAIIDANHAS EDUCATIVAS DÉ ÍRÂNS¡TO
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CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÀNS¡TO.DER.DF.DISTRtTO FEDERAI.

25¿t1 - POL¡C¡^IIG¡{TO E FTSCALTZ^çÂO
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E FtscAL¡zAçÃo o¡ rnÂ¡¡s¡ro-DER-oF-DrsrRtro FÊD€RAL
o0o4 - poLtc¡AMENro E FtscAr¡zAçÃo DE TRÁNs¡To-APoto Ao PoLrclAMENlo r rlsc¡ttz¡çÀo oe
rnÅl¡s¡ro - DER-Dr-D¡srRtro FEÞEÀAL
ooos - poLrc¡AMÊNro E FtscAL¡zAçÃo oe rnÂ¡¡s¡ro-rtscnuzlçÃo oE Excesso DC Peso-D¡srRlro

384OoOo,o
t

FCÞERAL

or escor.¡ v¡ve¡c¡¡t o¡ rnÂrs¡ro

2904 - üaa{urENçÃo

ooo¡ - MANUTENçÃo
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ooo2 . tMPLANTAçÂo
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s¡il4!¡z¡çAo ser¡ró¡¡c¡

or sr¡¡lr-rz¡çÃo

SE.{AFÖRtcA-e¡l Án¡es Þ€ INTERESSE Do DER-DF-DISTR¡To

FEDERAL

a2o9 - rr4FLArrAçÃo DE s¡NAt rzaçÃo EsrarrcRÁFrc^

ooor - TMPLANTAçÃo DE srNAtrzAçÃo esrer¡enÁr¡cA-EM

AREAS DE rNTER€ssE

oo DER-DF-DtsrRtro

FEDÉRAL

.O34 - ¡I{IEGRAçÃO DER/DETRA'{ . GEREÍ{GIAM€ilfO DE IRÁFEGO - 1RÂNSrfO TNTE!¡GEilT€
OOOl . !TTEGRAçÃO OER/ÞETRAN . GERENC¡AMENTO OC TNÁTCCO . TNÂT.,¡S¡TO INTELIGENTE..DTSTRITO
fEDERAL
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E
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A9 ações relat¡vas ao prcgÊmô 62t7 .

S€gurança Públ¡ca com C¡dadanaa, €ståo ¡elac¡onådas no tôplco 2.4, quc trata da Supcr¡ntendência de Tråns¡ìo. No mencionðdo
tópicã loram relsladrs infõmaçôes sob¡e a Éscolá Vlvenclôl de Tråns¡to - Trsnsitolånd¡¿, b€m como ðs âtlvldâdes desenvolv¡das de fis(ålirsçåo, engenhåriå de trótego, de
c¿mpo, educaçåo e slnallzðção,
OOOl - PROGRAüA PARA OÞÉRAçÃO ESPECTAL

Ërccuç¡o O?çtmGntir¡s c F¡n.rceL¡
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Não há lntom¡çócs rclev¡ntes E serem destacadas,

3. T¡{FORíACõES COrgLEHENTÂRES

ßcaþer'4,ilrlr¿jø;fhfuÞt

O Deparlåmento dÊ Eslrrdås de Rodagem do D¡str¡to FedeEl - DER./DF no âno dc 20¡9 5c månt€v¿ dlrec¡onado a cumprir com 3ut m¡ss¡o lnctituc¡onal que é asseguÊr
quåtiàade dð inlrôestruturâ vlóriâ, do i¡ånslto c då mob¡lldada nac rodov¡as do D¡str¡to F€deEl, compromctldo com o dGsenvolvimento sust€ntåvcl'

a

O OEÂ/OF tÊve pörticipäçâo relevðnte no SOS DF. que foi um dôs Þrlnc¡psls projê¡os do govemo do Distrito F€dcrål no ¡nfc¡o do mandðto, o Pregrâmâ €meigÊnclâl
promov€u medld¡s Ê oOris Oe leparo a lntr¡estrutura nã cap¡tðl fÊde6l, Posteriomenle o governådor ¡nunc¡ou o sos DF Rurå1, ô pån¡r dassc momento as ações de
govemo foEm ¡ntens¡licôdas também nas ronâs rurâ¡s do Þlslrllo Fadcrsl, o DER/DF ma¡s uma ver d€monsìrâ â 3uÐ ¡mpodånc¡å e rclevånc¡a no tonlc¡to da lnlrâastrutúra
ãa cldade e tem pårl¡c¡påção at¡vå €m divecas ações do Progñma, com um vâ9to leque d? cntrcgas å populaçåo, onde d€stâcômos o Infc¡o das obEs dô DF'285, â quâl
os empre€ndedorês ruEls-âOuârúañ Þo¡ multos anos, por essã estrada que esco¡ ô ma¡or parte dá prcdução rrc araos do D¡stritq Federâ|. A rêOlão é gtÐnde produtora dc
feljão. mllho e soJa, llam dê åbrigår gEnJås e chácams voltadös ôo cultlvo d€ honaliçås,
Em 2Ol9 o DER/Df f€chou o ano com 44 €mpr€cndlman¡os concluldos baleu o recorde de obrâs e manu¡ençåo nås rodov¡as d¡slritais e vlôs urbônås pol mclo da Þrrcerlåc,
cnl 2O¡9 foram 4¡l¡ entrc d¡retÐs G contEladas. Este númerc conesponda a 20% a ms¡g do que em 2018, e em valo¡êÉ ruÞ¡r3Ênta um montant€ de Rl 328,3 m¡lhões.

O v¡aduto da Galeriâ dos Estados que tavc Þånc dê gua estrutura ced¡dô, em 6 de feverelro de 20¡8, lol outra obE que o DER/DF estev. å frÊntÊ' A obra lo¡ flnslizada cm
Junho de 2019 e inauguñda pelo gov€mðdor lbane¡s Rochô em 4 dê Junho dÊ 2019, e benef¡c¡a d¡ðriômente 120 m¡l velculos gue traaeqam pelo E¡xão.

3.1

. COORDÉ'{AçÃO

DC PLAÍ{Ê'AMCI{TO

- COPLA¡I

pL^x!JA¡lca{Î0 cslRATÉc¡co ta{s1¡TuctoHAL
O plånejamento Estñtêg¡co lnstituc¡onal do Drpârtâmento de Eslnd.s de Rodðgem do D¡str¡to Feder¡l é.Þåutàrro na me_todologiö do Bðlðncêd Saorrc¡rd - BSC, que
detém t;mmentas que visa proporc¡onar. lodos os colaborâdorcs úmâ vlsðo ráp¡dr r !brangente da estÊlég¡a dâ lnstitulçåo, P!ra que ¡ organ¡zaçåo possa âlcançöros
rcsullðdos prctendldôs, å metod;loglâ BSC prcconle¡ ! det¡nigão de objet¡vos estEtéglcos, lndlcâdoras, mêt.s, bem como o Mðpå Estrðtéglco.
Ob¡ctþo3 E¡trrtåglcorr såo os obJet¡vos pæviðmenle d€linldos pÊl¡ ¡ns¡¡¡uiçåo, que devem ser baseados nas ô3p¡r¿ções a longo pÊzo.
quÊ medem o sucesso do ¿lcance do objctlvo, lndeÞlndenlcmente dos t¡pos de ¡ndlc¡dorçs ascolhidos pan cada mÊta, eles prccisam
seri clares, d€ fácil obtenção e mensurável3,

¡ndh¡dorê3¡ såo os lodlcådoæs

ilGtt3! é necessårio estôbelecer metas

que tôråo pðrte do Þetcurso åté o ålcånce do objet¡vo estEtég¡co.

MaÞr E3lrrtégko: é um¡ f¿mmÊntå que a¡ud¿
tomadas com loco no desenvolvlmento.

.

¡mplementâr â eslratég¡r då Instltu¡ç¡o. Oc rÊprcsentðçåo vlsutl. o måps é uma síntese das medidas lmpottantes

H

#

.
.
.
.

PeEpectivôs do govemo - (que v¡lor púlrl¡co eueremos gerar påra o D¡str¡to Federôl?)
Pergpect¡vas do cidadão - (que segu¡mentos alendemos e que valor agregamos?)
Peßpecttvås dos processos ¡nt€mos - (que requ¡s¡tos devem pautðr os processos?)
PGßpectivas do ðprend¡zado e conhecimento - (que comp¿tênc¡as queremos desenvolver?)

osJETrvos EsrRerÉe¡cos oo DER/DF
1

- AsseguEr com El¡c¡ênc¡a ð Clr(ulaçåo de P€ssoa9 e Produtog

nas Regiões Adm¡n¡strðt¡vas € no Enlomo do Distr¡to Federal;

2

-

Aumentar ð Qu¡l¡dade de v¡da Promovendo a Moblladôde e o Uso Sustcntáv€l dos RecuGos;

3

-

Ampliar o Gercnctamento lntegndo de lnformações sobre V¡as, Trånsato e Trônsport€;

4

-

Apelerçoar ð Gestão do SRDF;

- Ser Eflc¡ente no Atend¡mento das Demandas Administrðtlvôs e nð Adequagão dos Processos Organazacionðis;
6 - Estab€l€c€¡ Polftlcôs e Canâls Et€tlvog da Comun¡cåção lntêma e com a soc¡edöde;
? - Buscsr 8 Ercelénc¡a na Gestão orçðm€ntáriô, /\ss€guEndo ð €xccuçåo da Estratég¡a;
I - tnstltulr Programêg de Qualldsde de Vida € Deseovolver Competénc¡as para o alcance da Egtrstégaa;
9 - MelhoÊr å EstrutuÊ e ¡nstðlâções;
5

!0 - Apeíe¡ço¡r
itapEA¡{

e Adequar a Infraestruturô Tecnológlca Adotando os Melhores Pråt¡c¡s de Governançð de T.l.

Ettlo Dos

PR

ocEssos

O DeÞartåmento de EstEdas de Rodôgem do Dlstrlto Federå1, com a f¡nôl¡dsde de estruturar seus prccessos orgåntzactonðts, ¡nic¡ou em 2017 o ma peamenlo dos seus
precessos, cons¡d€rando que a desorgan¡zação dos processos de t.abðlho é rèsponsávêl por s¡gn¡f¡cat¡va quedð de produt¡vldadc, desmot¡vação dos colaboradores,
iepetição de ta.elas e poi consequêncla perda de tempo e de recuEos públ¡cos, a empresô contråtâdå poss!¡ larga experiênciô e expert¡se nt åná
precessos. Os trabalhog desenvolv¡dos são supervisionådos pelo corpo técnico da Coordenação de Planejðmento.
No l¡nal de 20f9 o DER/DF Já coata com 230 procêssos e 4 subprocessos mapeados'
Dcatacamos que o mapeamento de proc€sso5 pemlte ðos gestorcg:

.
.
.
.
.
.
.
.

ldeôtif¡car os gargalos nas at¡vidades desenvolv¡dôs;
Delim¡târ os responsávels por cadå etaÞ¡ produt¡va. atav¡dðde ou processo;
Egt¡mar os recußos, mão de obra, insumos e tempo necessårios para a produção;
Oefin¡r os padrões dos procedimentos da geståo e do ope.acional;
Def¡n¡. checkl¡sls;
Def¡nrr e rev¡sôr funções, responsab¡lidades e ðuto.idades entre os colåborådores;
Def¡nir åtiv¡dðdes que occessltam de reg¡stros e fomulár¡oe pðdråo;
El¡minôr o retrabalho, as ðtividðdes redundànles e as tarefas de baixo valor agregôdo.

É a part¡r do måpeamento de processos que o gesto. consegue ter umâ vlsåo ¡mpla, tealasta e ôtual¡zôdð dås potencaal¡dsdes e frôquezas da ¡nst¡tu¡çâo. Com todos
esses dðdos coletðdos, é possivel clðbo.àr pl¡nos de ação assert¡vos para otrmização dð produçðo.

¡.rlpl nooov¡Án¡o
A Coo.denação de Planejam€nto ðtravés dô Gerèncla d€ G€oproccasamento d¡spon¡bil¡zou 50.000 (clnqucnta m¡l) Mapas Rodov¡á.¡os do D¡strìto Federal no t¿mânho
pequeno freñte e verso. ó MEpa atuôl¡zado iá cons¡derð lodðs ðs ôlterâções ocorr¡dås no S¡stemå Rodov¡áno do Distrito Federål - SRDF dos últ¡mos 12 meses.
Destðcamos ôlndð que o Måpð dð Reglðo tntegråda de Desenvolv¡meoto do Dlstrito Federâl e Entorno
lormÐ dlgital, gue podem ser acessados e ba¡xados nâ páginð oflclal do DER/DF.

I
I

T

f

¡,:=.

-

RIDE, e o l.lapô Tulst¡co do Dlslrlto Federål são contemÞlådos de

E
E
I

-

5.¿,

3.2 OUVIDORTA DO DER/DF
A Ouvldorlâ ê um cspaço paE o c¡dadåo se relðc¡onar com o Governo do Dlslrtto Fedcral, garant¡ndo ðsslm ð parl¡cipação do mesmo pôra que juntos possðmos melhorar
os serylços públlcos pÊstados.
Cada órgão do GDF cootð com umâ Ouvidoria Especiali¿adô que têm aulonom¡a para cadaslrar, ônâlisar e tråm¡tår as man¡lestaçðes r€cebidås (reclama!ão. 9ol¡cit8gåo,
sugestão, lnformação, denúnc¡a e eloq¡o) e acompônhar o ôndamenlo ôté a resposta f¡nal que é infomôda ao Cldðdðo.
As Ouvidor¡as Espec¡ðlizadðs também são rcaponsávcls por orientar o func¡onamento dos Seruiço3 dc lnlomaçóes ao C¡dôdåo-SlC' em relðgão às árcos quc atuam.

A Ouv¡dor¡ô do DER-DF tem reôl¡zado um tEbålho promovendo a llgação cntre o C¡dadåo e o Departamenlo, lavando a este as sol¡cilðções de êdoçåo de provldènclas
visando å melhor¡a dos sery¡ços prestados de modo especíl¡co € qerô|.
Busca-se constantemente â quållflcåç¡o da equ¡Þe e dag ações parõ gue os resultðdos possåm ser melhoEdos. Nesse propôslto de âlendcr sempre da melhor fomð
Oosgível a Ouv¡doria tEbalha com lraãsparêncla, acolhendo e regpcltando os Cidadåos que procurðm seus 3€rv1ço9 d¡ar¡amente, garantindo o sigllo (quando for neceggór¡o

e solicltådo) e o dlre¡to à resposta.

DADOS ESTATfT¡COS
OurantÊ ano de 2019 loram recebidas 2.287 månlfestôçôâs, em que ô destsqúe foi o mês d€ setembro com 287
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3,3 - CORREGEDORIA
Ä Cor¡egedorla, Un¡dsdc de controle, f¡scalizagåo e de assessonm€nto, diretåmenl€ subofdlnådå å Dlretoria Gerð|, compele;

.
¡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

I - coordenâr, orlentâf, med¡ar e superuls¡onar as ativ¡dades de d¡sclplinô, recebendo e apurândo denúnclas o! Epresentðçðes sobre âtos ¡regulares ou ¡lfcll.os
comet¡dos por seru¡dores, despðchantes ou empægðdos de emprcsag tc.cc¡rlzadas pelo DER/DF;
Il - coordentr. o.lentår. mediar e superyisionar as ðt¡v¡dades de coreiçåo, corlglndo ou prcvrnlndo a ocorÊncia de lrrcgulôrldadcs ou de procêdlmentos
adm¡n¡stEtivos em desðcordo coñ as nom¡s vlgantca;
Ilt - elåborâr plånog dc corelções per¡ód¡cas;

IV - prcpor å D¡retoriô Geral ô lnstaurâçðo ou arqu¡vamcnto de Þrc€essos adm¡n¡strôt¡vos disciplln¿res;
V - côordenar, orientar e contrclar o anàamento dos precessos. prâ¿os e tråbalhos execútådos pelas Com¡ssôes de Sindìcânc¡t, de Pfocesso Admin¡stÊt¡vo Disc¡pl¡nar
e de Tomada de Contas Espcc¡al;
Vl - exam¡nar e encôminha. å Diretoria Gerð1, Þôrð Julgåmento, os rel¿tór¡os conclusivos elaboEdos por essas Comlsgões, propondo ôs penaladðdes d¡sciphnõres ou
outras provldências cabive¡si
VII - anallsar e prepor prcvldéñc¡ås nos cågos de v¡ol¡çåo de pr¡ncípaos ét¡cos por s€ruidor do DER/DF ou por prestador de seryiço ð este vinculådo;
VII¡ - rcol¡zar ações de aud¡toria ðnaliticð e opeÉcional dos serulços Or€gtados pelo DER/DF;
¡X - ðudltar e emltlr relatôrio e pårecer conclus¡vo quanto à regulôridade dos prccedlmentos técnlcos, contábe¡s, f¡nðnceircs e àdmln¡stråtlvog Þr¡tlcados por Þessoås
físicas e juríd¡cas, no åmb¡to de competênciâ do DER/ÞF;
x - propõr med¡dås pr€vent¡vas e coret¡vas, bem como ¡nterôglr com outras árets då Edm¡n¡siração, v¡sando o pleno exercício då5 atribu¡ções regimenta¡s do
DER,/DF;

Xl - gegu¡rd¡retr¡zes, oomas e p¡ocedimentos técn¡cos pårå a slslemtt¡zação e pådron¡zaçåo das açôes de ðudltorlâ precon¡zadas pela Corregedoria Gerðl do

XtI-elaborðrrelató.¡osgereoclðlseemlt¡rptrecerconclusivoÞsraå¡nstruçãodeprocessosetomôdadedeclsõesdoD¡relorGeraledaDiretoriðColeglðdå;
Xllt - ðvaliar o cumprimento das ações do DER/DF em Relðtó.io de Geståo Anual e enc¡m¡nhar à aprec¡açåo do Conselho Rodov¡ório;
XIV - elabora. nomas orienlâdort3 dås st¡v¡d¡des de cone¡ção, d¡sc¡pl¡na € aud¡to.iô;
XV - d¡r¡m¡r dúv¡das quðnto å adoçåo de princíplos doutrinár¡os e å lntêrprataçåo de nomas técnacas processuðls apllcáveis å atuaçåo do DER/DF¡ relal¡vos ås

s¡nd¡cånclås, ôudltorias e prccessos ådmin¡str¡t¡vos e Tomad¡ de Contas Espec¡ðl; e
XVI - desenvolver out6s ativ¡dôdes que lhc lorem atr¡buidðs na sua á¡eå de atuaçåo.

ÂltvtDADEs REALI¿ADAs r¡o ¡xrncfc¡o

.
.
.
.
I
.

DF, no

iåmblto de comÞetência do DER/DF;

DE

2ot9

Coorden¡ção, or¡cntação e superv¡são das at¡vadõdes de conelção, coFigindo e Þravcnindo que futuras ¡rregular¡dådes venham a ocoler;
Acompanhamento e apuråçåo de denúnclas rccebldt9, bem como a elöborôçåo do ¡nquerito ôdmlnlstratlvo. v¡såndo coroborðr com luturðs âpurôções que derlvem
destcs;
Sol¡catôçåo de tnstaurâçåo oU arqulvamento, orientaçåo e controle de prccessos de Slnd¡Cånclå/Adm¡nistnt¡vo. Adm¡nistratlvo DiscipllnÐ. e Tomrda de Contâs
Espêc¡al, bem como ð elðborðçËo de seus rcspeclivos par€cereg;
Acompånhrmento drs Dec¡sõe9 e D¡l¡gênc¡as saneadoras encôm¡nhadðs pelo lfibuñâl de Contas do D¡strito FedeÊl - ÎCOF e pelt CorregedoíE Gerål do D¡strito
FedeGl - ccDF, bem como elaboraçåo e encåmlñhåmento d¡s r¿spcct¡vas respostasj
Receblmento de Memoråndos/Ofíiios de todos os setores deste depârtâmento, då CGDF e TCoF; encam¡nhâmento de mêmorrndos/ofíclos elaboGdos pelå

coregedo.ið;

Exercicio de outras at¡vidades corelðtas que forâm designôdãs a Coregedodt.
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3.

4.

GOORDEI{AçÃO DE fECilOTOG¡A DA I¡{FOR'4AçÃO - Crrf{F

A CoordGnaçåo de Tecnolog¡ð da ¡nformaçåo - CT¡NF, subord¡n¡da d¡retåmente à Diretoriô GeBl do DER/DF, reâll¿ou dlvGrsås e relevðntes ôtlvld¡des durånte o perfodo de
lanelro, Dózembro de 20i9, Tåls conq!¡stðs se concentEÊm no atendimento dc dcmEndås gerå¡s e específicös dðs quôtro árêss bás¡cas de ðluação dâ Tecnologlô da
¡nfomðçåo - Il, R€des, ¡nfrôestruturt,suÞorte aos Llsuár¡os e Sistemas¡ além de pârceria com emprcsas espêc¡öl¡zadas.

O Pl¡no O¡retor de Tecnolog¡a da ln,omaçåo - PDT! tem sldo o lnslrumento lundamentô¡ para os avônços alcânçados, rêfl¿tldo em umâ melho.organl?¡gåo dos proJetos,
de suas âçõês, c da um m¡lhor al¡nhsmento estrôtégico ¡nstilucionô|. Para os pnôxrmos tnog ¿ esperado um rea¡namenlo d!334 lnstrumÊnto por contõ dð institu¡çåo do
com¡tê Geltor de Tecnoloqiô dð Inlomâçðo - CGTI do DER/Df . ¡nstrução 237, óe 21 de novembro de 20¡ó, publlcåda no ooDF de 25llv20l6, P.6.
O DER/DF possu¡ um POTI (o quãl eslá em fase de ¡evisão), ðl¡nhðdo com o Pl¿nelômento Estråtég¡co ¡nst¡lucional - PEI, sendo que å CT¡NF ê a área responsãvel pelo
obj.t¡vo e;tratéqico lo - Àpeteiçoôr ê Adequôr a lnfracstir¡tur¡ Tacnolô0¡ca Arlotàndo as Helhom Prálicas de Govcm¡nçâ de T.I - Adotando ô3 l'lclhorêg Prát¡cås da
Govemançà de Tt, As dlv€ßas ações paa se at¡ngir esse objet¡vo são compllâdås por m"lo de quatro indlcadoEs especflicosi

1o.l -

ind¡ce de modernizaçåo de s¡stemås

.m Tl;

10.2 - indice de ¡nvestamento em hardware e softwåre;
10.3 - fndlce de ¡nvest¡m€nto €m inlñestrutura;
10.4 - Índ¡ce de pEstàção de servlço técnico.

lmportante destöcar que ô CTTNF conlð ðtualmentc com um
os quâlg eståo incumb¡dos då m¡ssão de gerir e mðnter ð
duzintas) pessoâs. PôÊ l¡ns de compårðç¡ó. pel¿ Resolução
clnco) colaborådorcs sendo que 35 (trinta e clnco) devem ser

quadro reduzido de colaboEdores. No totôl såo 3l (trinta e um) colöboradores' sendo l8 (dc¡oito) efetlvos,
estrutuÊ e os recursos de Tl do DER/DF pôrô um quadro de usuårios ¡ntemos dô ord€m de l'2OO (mil e
no 211 do Conselho Nac¡onðl d€ Justlgð, de l'tl2t2Ûl', a quantidðde mfnlmt dcsejadå é de 55 (c¡nguenta e
efellvos.

Apesðr desse conlexto, em fungåo då orgsnlz¿gåo e planeJamento (POTI - pEl), å CIINF t¿m conseguido r€sponder a dlveßas demandas do DER/Dñ bem como tem
månltdo sempre a preocupação de atuôllzar tecnologicam€nte cstð Autârqula. gardnt¡ndo a salvaguarda e d¡sponibilidtde de dados, s¡stemðs e seru¡ços' Abåixo eståo
relåtðdas as allvldades desenvolv¡dås durantc o período de Jðne¡ro ô De¡embrc d€ 20¡9.
¡,edes. tnfr¡estruturå € Suport€ aos usuár¡os a Ge¡ênc¡a de Operâçöes - GEOPE. un¡dåde de gerenc¡ômento dlretåmente subordlnåda å Coordenðçåo de Tecnologlð då
Infomðçåo - CllNF, e à equipG do Núclco dc Redca, IofraÊstrutuË e Suporte ðos Usuár¡os - NURIS, 3ão fomadas por umâ equlpe ¡adu:lda dê funciondrios. Em Ezåo
d¡sso. cónt¿ com apãio de estagiários e parcelros prestådores de serulços. Estå Gqu¡pe tem cons€gu¡do atender dlversas demÐnd¿s, auxiliõndo os usuárlos nos setores do
DER/DF e tðmbém do Bst¡lhåo de Políc¡a Rodoviáfia - BPRV.
Com a ¡nstalöçâo e implementåção do Slslcmå C¡tsBart (plataforma Free), a €quipe de inlomát¡cå consagu¡u organ¡zar as "ocorénclas", àtråvés da imp¡cmentação das
melhoreg pråt¡cas preconizadas na Inlomatlon Te(hnology ¡nlrâSttuctur€ Llbrary - lTlL

ffI.PLEüEilTAçÃO DT MCTHORtAg ¡1¡L
Gêrcnc¡amento de conflguraçåo o precesso de gerencltmenlo de conf¡guGções d€ve gärônli¡ que todos os ltens de conf¡gurâção (lc) esteJâm dev¡dÐmen¡e
régistrados e quc ås lnformãçõc; rclcvantes e cancleristlcas estejöm clðÊi e ÞrÊc¡sas. rcltc¡onando os ¡Cs ðos dêmals procassos, como mudanças, rÊquis¡ções,
problemss e oulros. Andåmentor fase de lmplementâção,

â)

GeEncl¡mento da L¡beråção Umå ou mais mudônçðs em rclação â um serulço da Tt que såo construidðs, teslôdås e imÞlåntådås åo mesmo tempo. Em umô única
libeGção pode haver mudðnçðs em hðrdwârÊ, software, documeotação, processos e outros compoôente9, Andamento: fase de ¡mplementôção'

b)
c)

Gerenc¡amento de Mudança

.

Comunlcâção

fomal de uma alleEção em um ou m¿is itens d€ confugurôç¡o, cla poss!¡ os detôlhes da mudônçð ptoposta e pode ser reg¡stEdð em pôpel

ou

d¡gitalmente. Andàmetrto: fâse de implementaçåo

PROJETOS

Atualmente, ôs Unidôdes integfantes d¿ Coordenação de lecnologia da Informôçåo executaram e/ou estão dando andðmento aos segutntes projetos:
a) Atuallzação do C¡tsmôrt

Foa

ôlual¡zôdo o C¡tsmart, softwate de Gerenc¡amento de Tl baseðdo nas melhores práticas da B¡bl¡oteca ¡¡L;

b) lnfråestrutura do 50 DR Fo¡ feita loda a reestrututðção dà ¡nfråestruturå lógica da nova sede do 50 DR;
c) lnfraestrutura do Aud¡tó.io da Sede do OtR ¡nfraestrutura elétrlcô, lógica e ôud¡ov¡suðl do Aud¡tório dð Sede do DER;
d) Månutenção do Nobreak Fo¡ fe¡to a trocð das bateriðs no Nobreàk do PÐrque Rodov¡ário, v¡sto que as ex¡stentes;

e) padren¡zðçåo de usuádos do AO, Se¡ c e-mall Fol feito ð pðdronizðçåo e ðlterðçåo d€ todos os usuários do
retirådo o 930 de todos, este que v¡sð lntegEção com outros g¡stemås iá existente;

t)

Gerenclômento de e-m¡¡l no DER O Gestão dos e-mðll do De¡ forâm lrânsferldas

g) Insta¡açåo do Autocåd Fol rnstôlàdo

I

DER¡ onde

lo¡ ålter¡do o nomc de usuário pôG mät.iculà

e

p9ê o órgåo;

l¡cençr concorrente do Autocôd para atender demôndas de Þrojetog;

h) ¡nsttl¡ção do ArcAis FoEm atual¡zadas 2 licenças e lns¡ålådô9 2 llcènçåg concorentes do Arcglz pôÊ âtender demrndas do setor de plãneJômento e melo tmblente;
¡) Mðpeamento do Båckbone Fol mÐÞerdo e documentado o bðÉkbone dô Sede, o que rrduz o t¿mpo de rcpðrc no caso de ¡nd¡3pon¡b¡lldade dos link's críticos ou seN¡ços
por Já eslar mapeado e reduz¡r o tempo de rcsoluçåo e rÊcuoêração do mcsmo;
J) Criação do amb¡cntê de homologaçåo de ôpl¡caçôes Fol criadà o amblantê d. homologação paG apl¡caçðes eñ dcacnvolv¡mento ou teste a fim de efetuar os testls
àntes de aÞlicar oliclâlmente, Þodendo ocorrêr em ¡nd¡sponib¡l¡dÐde ou eros que venhâm lmpactâr no3 seruiços pEgtôdosi
k) Atuâllzåçto do Prcject tV¡sr Fo¡ åtuål¡zado o softwðre PreJect Wlse, fol crlrdr uma máquina v¡rtual ôlém dôs Já crlad¡s, Þropanndo Para a dispon¡b¡llrâç8o dos mesmos
na ¡ntemet paÊ acessoi
Rev¡são das pol¡t¡cas de backup Real¡zödö rcvlsåo e ðtuåltraçåo das polftlcas de backup. v¡sðndo garðntir que lodas as máqu¡nðs tem bðckup e podcm 3êr nÊst¡urðdos
sem malorcs Írreblemås:
m) Refoma do Oðtôcenter Foi rcal¡¿ðdo umå refomå no Dåtåcentar a adequôndo tambÉm o âmblente, cnando o coredor de ar qu€nte e år frlo. ru¡omst¡zaçåo dos ar
cond¡c¡onado e aqu¡91ção de ma¡s I equipamento, tomðndo àssim o slslemâ rcdundanta;

l)

n) tnterligôção com o CIOB Fo¡ lntcrllgado a unldade Ciob com a rcde do Der, d¡sponlblllrando Ðgc¡m acesso a todos os slsttmas do DER/DF;

o) Mclhorias no Zabb¡¡ Fol lmp¡ementðdo muttas mclhores no monitoramento do zôbbix, estås como ma¡s de 200 at¡vos, monitoÉñeñto

3Gruiçog crít¡cos ou não,

sistemå3, equ¡pamentos, desempenhos, d¡scos, util¡zôçåo de equlpåm€ntos, and¡spon¡bil¡dades € outros;

p) Entrega do Projeto do SQLServer Fo¡ flnål¡z¡do e entrcgue o prejeto do Sql seiler, dispondo de banco de dados Always on (Alta dlsÞon¡b¡l¡dåde)i

q) Automatizðçåo de l¡mpe¡â do AD Fol lmplementådo nô rotina do AD o scr¡pt que desåt¡vô e move todos os usuår¡os

Gom mâis

de f00 d¡as sem uso nas depcndênciðs

do DER;

r) Apoatamento do domfnlo do DER Todog os gubdomín¡os do "derdl.gosbr'€stão sendo ôdmlnlgtëdås nå T¡ da Autðrqulà, âg¡ll¿anoo
sÊryigos do órgão para ð ¡nlemel;

s) MonltoråmÊîto de l¡nk!

t

dlspon¡bil¡zação de sistemas

e

Passamos a monítoÊr ô disponlbllidôde dos llnk'g contralados a f¡m de obter e ôpurår se Ðs emprcs.s eståo cumprindo com o contratado cm

precesso licitató.lo;

ir"ätJåli8rlr

s¡tè do DER Foi migrado o

slt!

do DER

p¡n r

Sut¡c

p.E mðnter o padråo dos sltês

do govêmo, mantendo o fomeclmento de serulço3

o..t"Offi

h

u) Atuålizacâo do F¡rew€ll Foi ôtuâli¡âdo o flmw¡re do f¡rew¡ll pårå obter corcçõGs dc f¡lhas e ercs e¡islentes €m versôes måis anligãs;

v) Atusllzaçåo de f¡mwarc dos Hypert Foi atuålizâdo os f¡mwâre dos s€ruidorcs SRV-HYPERof, SRV-HYPERO2, SRVHYPERo3
nossa fêde¡ .ssim como também nô m€lhof¡a de comunlcação com 03 outñts êguipamentos;

E SRV-HYPER0.I,

este que corig¡u dlverÉos

ercs quc c3tavam prc3antag n¡

w) Suportc ôo CNACOR Fol dado todo o suporte åo ENACOR, como por excmplo, obtençåo d€ e-mall3 dc scrulços ptlb¡cos c scus envolvidos, cnv¡o dc c-mÐlls Darô mais de
40 mil ca¡xas postâis e coord€nôçåo de ¡nfråestrulurå de wir€less e câbeâmento p¡Ê o evento;
x) Criôção de pontos lóg¡cos pañ telefonia Vo¡P Criâdos pontos lógicos pâ¡å telefonla Vo¡P no segu¡ntes setorÊs: - DEMA"r; - G€MEQi . DITEC;
D¡strito Rodovlár¡o . 5o Þistrilo Rodov¡ár¡o - NUCDA;

'

10 O¡strito Rodov¡órlo

-

30

y) Criõção de ponlo parô teleloniô anålôglcr Cnsçio dc ponto para tal?fon¡å analógica na guõrilð dð côtrðdô 2 (dols) do 30 D¡strito Rodov¡ário;
2) Raslo€ðçåo de Switches Reõlocðçåo de Swltch€s nâs sala3 do

'{UR¡S

do

lo.

3 Dislr¡to Rodoviár¡o com cdðçåo de nova lnfrûcstruturö.

ROTI¡{ÂS DC ¡f{FRAESlRUTURA

ð)

Mooltonmento Zabbix

Operagåo e m¡nuteoçåo do g¡stcma de monitoEmento de at¡vos e sisl€mas de 11.

b)

operaçåo e Mânut€nção dð nede de Computadorcs

Ações prevent¡vôs e coret¡vas¡ gaÊnt¡ndo asslm um funclonåmenlo ellcÐ:, minimizåndo ¡ntempçôes.

.
.
.
.

.
,
.
.

Operåç5o e mrnuteneåo de storages
OpeEgão e mðnutengåo dâ lelefonls VolP
Opcråçåo e mônutençåo de impresso¡ôs com scanners
Gestão de contratos de guportc a comun¡cagåo de dados

ÞRO¡ÉÎOS

¡)

DE AQUTSTçÃO DE

T¡

Notebooks - ElðboÉção d€ ðdltlvo para squis¡ção da notcbool para åtender demandas do OÊROF;

b)

Mlcrocomputadores tipo Wor*statlon;

.
c)

Élôboråçåo dc adit¡vo psra aqu¡slçåo dc m¡crocomputðdores t¡po worlstat¡on pa.a al€ndcr dÊmandas do DER-DF.

Impressåo - Elabo¡ãçåo de temo dG rcfcrênc¡â c adafatos da ¡N-04 para l¡c¡tagåo de serviço de outsorclng da lmprcssåo;

d) Tcl€fonla

F¡xa Comutada¡

ElöboEçåo dr tamo de rafaråncis e srtef¡tos da ¡N-04 paE llcitôção de seD¡go de telefonlâ

fixt par¡ o DER.DF,

e) Tålonário Éleì.ônico;

.

Elaboråçåo de termo de referênc¡ô e artefatos dâ lN-04 parâ llc|lação ¡¿lonåno eletrôn¡co pðÊ ateod€r demôndâs då SUTRAN e BPRV.

f) Âqulslçåo de At¡vos de Rede . Elaboråção de temo de refer€nc¡ô e artefatos da tN-04 parå llc¡tåção e åqu¡siçåo de SWITCHËS CORE e ElåborÐção de temo de relerÊnctt
e årtefatos da lN-04 pðrð l¡cltaçåo e rquls¡çio de SWITCHES de acesso, tance¡veE e patch cordl pðrð àlender dcmandås do DER-OF;
g) Aquls¡çto de F¡tas de backup;

.

Forðm ôdquiridðs

lltts dr båckup.

h) Aquisição de Autocad - Foi ðdqu¡rido

l) Aqurs¡ção de Arcc¡s

-

vis¡ndo garantlr a recuperação de dados no c¡so de d€saslre ou problÊmås no ðmb¡ente.

I

hcençâ do Autocâd para àtênder dem¿ndôs de projetos;

Foram atual¡zôdas 2 licença5 e ôdqulrldðs ¿ l¡cençts do Arcalz para atender demandas do 5etor de plônejamento e meio ômb¡ente.

a. Dra6r¡óst¡co po ocsÉ¡{voLv¡llcNl0 DÂ ut{¡DADE

Em que Þlse o D¡str¡to Fad"Gl å¡ndå contar com severas reslrlções orçômentárias e fln¡nce¡r¡s, ðdvindas de uma crise econôm¡ca gam Þrccedcntes, gue åfetou todas ås
untdades da fedeøçåo, o Deparlômento da €stråd¡s da Rodagcm do Dastr¡to FedeEl, como se podÊ constat¡r neste Relatório Anual, envidou esforços e colöboreu dê
fomr s¡gn¡flcåt¡va ¡o longo de 2019, com ð polít¡cð prlblica de levâr å pooulåção do Distr¡to FedeEl ações e enlEgts que de aato possam v¡r. mudär o diå-s-d¡a do
cidadão comum.

Divcrgas ioteryençöes fonm execuladas por ãdmlntstråç5o dlrctt palð gutarquia, ou seja, o DER/DF se fe¡ prlsanta Das rodov¡as e årcðs dc sua Jurisdlgåo utll¡zöndo a
sua p¡ópl¡ estrutur¡ operac¡onsl e lécn¡ca, com suas máqulnas e lo.çâ de lrâbôlho fc: lcontêcar € ¡númÊEs v¡as que ÐÞr€Senttvåm gargalos e congest¡onrmentos,
princ¡palmente em horários de p¡co, tlvaram s 3ua rcsl¡dadc altcnda, com ações pontua¡s do DER/ÞF.
Cm sua carteira de obEs de ma¡or comple¡idade, o DCR/DF tluou (oñtrðtando empresôs especiõll2ôdas, eñ vlrtúde då gEndeza dos recuEos tècn¡cos
empreendidos, Þodemos c¡trr como exemplo a obra do Trevo de Triôgem Norte - TIN e da Llgåção Tono coloEdo.

a

serem

Outra obrô que meÊce 3er ressâltådr é a do rejuvenlsc¡menlo asfáltlco dos 15 km de extensao do Eixo Rodov¡ário (DF-OO2) que teve ¡nlclo em tulho de 2019, e
compreendc o rêjuvenesc¡mento com mlc.orcvesìlmento åsfáltlco dâ Þlst¡ dc rolåmÊnto - inclu¡ndo set¡ços de repåro3 loc¡l¡zados - e s¡nal¡zðçåo hor¡zontal da rodov¡ð,
no trecho enlrc ó Trevo dê Tlåg"m Norte {TTN) e o Trevo de Tnðgem sul (TTS), ðlém de tôirå de pav¡mento de coocreto entre o túnel do aeroporto e o viÐduto då DF'
OSI/ÞF-002. A empresð contratödô tröbalhð ðpenðs no pcríodo nolurño para min¡m¡zar os tGnslomos no trånstto nt princlpal e mais mov¡mentödð rodov¡a do D¡strito
Federâl e que em mådar, 120 m¡l veículos p¡ssam pelo Eixo sul e Norte diðriðmente.

la¡s emp.eend¡mentos que já eståo em åvanç¡do estáglo de execução e construçåo, demãndâm expresslvos rccuEos flnðncei.os que em mu¡tos ctsos são odundos de
flnancl¡mêotos com divesos agentes llnanccarcs. O gôverno loctl ¡lravêg da Secrctar¡a de Estðdo de Economla. Sempra sensível ås trecess¡dades da populaçåo se

esfo.gou no geñtido de labêrôr os recußos necessários þara fazer frcnle aos grãndes proJelos qua o DER/DF rêôl¡zou em 2019 e cont¡nus sando pgrcaira do ôr€¡o pårå os
€nomes desal¡os qu€ a ôularqu¡a tem pår¡ os próxlmos ¡nog de 2020 a 2023, consideEndo €ste o novo clclo do Plano Plutianual. ¡números proJctos e obrð1Já eståo no
râdÐr do DER/DF e åo longo de 2o2o e inos subiequentes 3eråo entr€gues å Þopulrçðo.
(

K

w

arê Tiåns¡to, t€m contribuldo com a reduç¡o do,númrrc de mortÊs ho trânslto rto Dlstrlto Fêderâl' A
Sup€ánl?ndÊncls dc Tråns¡lo Por ¡ntemédio dð D¡rctoria de F¡s6li2ãção - OtFtS e da O¡rrtoria dc Eduaçåo dE lrânsito - DIEDU, têm ¡ntenslf¡c¡do suas ações oo tentldo
dc levör âos motorEt¡3, clcllstrs e Þêdestrrs, consciêntlza{ão e conh?cimÊnto5 atråvéÊ de ÞâlestlEs, blltz, f¡scül¡zåções, vl3ândo com ¡sso ! d¡m¡nu¡lðo dc tc¡danles e
rêduçlo dc ób¡tos oåÉ redov¡as do Dlstrlto Fèderã|, A Escolà Vlvrnrlâl ata Ïråß¡to - Trdnsitolånd¡E, tõmbém cm d? 2019, Þrocurou lcvar ðos pais e âdullos êm geEl a
necessldadc dê um tråns¡to mlls seguro. Paa ¡rso ut¡lizË como estEtégia, brlncâdelras, hlstóírs, ciGu¡to s¡mulåndo o tråns¡lo nr cidÐdc e todo um con¡crto lúd¡co,
como tcctm. A ¡ntençåo É que as crlanças levêm psla suà3 crsås lntomåEð.s ! concc¡tos d€ um trâns¡to 3cm v¡olênclü c mais sÊgum'

O órgåo que é umâ âutarqulâ Rodovlårla, dG Mobllldadê ê

Em consonånc¡s com Ds políticôs públ¡cði de govemo e s€mprc com ã ÞrÊmls3å d? que os rccuEos públ¡<os devêm vollår Þ¡r¡ população com a €ntEgõ de produlos e
saru¡ços. o DER/DF vem â câdâ âno amÞllando ! sua €ontribu¡çgo com å mobilid.d€ no Distrito FedÊrâ1, sÊJÐm com ruls obñs de lnrrâeslruturâ. ltuåndo nas Fålxås de
OomJñlo ou com cuss êqu¡pes de fiscal¡zðçåo E mãnutEnçåo das rcdov¡as quê compöê o Slstemr Rodov¡Ério.

A exp€ctðt¡và ê qua o DER/DF Þos3a Ðmpl¡sr sur óEÐ de Ðtuåção nos próx¡mos anos, po¡s grândês projelo3 êstão sendo deseñvolvldos dcntro do órgão, ¡ais como BRT
Sudoesta, BRT No.te, Anel Viário, en$e oút¡os,
como Þodemos obsÊrysr o Departamcnto dG EstEdas de Rodâg€m do Þistrito FêdÊrål tÊm ocuÞrdo lugsr de destaque runto Êom outrþs órgåos do complcxo adm¡nistEt¡vo
do govemo locôl c tcm Þ¿lð f.ÊntÊ grrndæ dcarflos pcrå o luturo no sentido de entrÊgar obEs ê sqrvlço3 que tèm mudado a rêâlldâdÊ dÐ poÞulÐçåo levando confono a
segúrÐnçr v¡ú.iå ö todos que pðssãm e utili2am no seu dlã-ðdlâ as mdovlå3 ato Distrito Fcder¡1.

Id.nt¡fle¡.ão do. n.¡Fon¡áYêlr
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