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HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal foi criada 

por meio do Decreto nº 39.633, de 21 de janeiro de 2019, com retificação do seu nome publicado 

no Diário Oficial do Distrito Federal nº 34, página 28 do dia 18 de fevereiro de 2019. 

A designação de uma Secretaria exclusivamente voltada aos anseios da população 

é inédita na federação brasileira e pressupõe a valorização do indivíduo como agente na 

transformação da sociedade que está a sua volta, cumprindo a missão de dar mais voz ao povo.   

A SEAC/DF tem por objetivo estabelecer um novo canal de atendimento à 

comunidade, visando implementar ações de atendimento às comunidades, introduzindo novas 

formas de gestão, atuando diretamente junto aos demais órgãos do Governo do Distrito Federal, 

a fim de dar celeridade nas resoluções das demandas comunitárias, com mecanismos que 

promovam o desenvolvimento das potencialidades coletivas, contribuindo para o 

desenvolvimento da cidadania.    

O Decreto n.º 41.244, de 25 de setembro de 2020, publicado no DODF N.º 184 de 

28 de setembro de 2020, alterou a estrutura da Secretaria de Estado de Atendimento à 

Comunidade e criou novos cargos, garantindo assim, o suporte necessário para atingir suas 

finalidades. 

Ressalta-se que em docorrência da publicação do Decreto em setembro de 2020, as 

nomeações ocorreram nos meses de outrubro, novembro e dezembro de 2020. Cofnorme 

processos SEI n.º 04015-00000388/2020-19; n.º 04015-00000346/2020-70 e n.º 04015-

00000312/2020-85, os servidores foram nomedos no final do exercício de 2020.  
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ESTRUTURA 

 

 

 

 

QUADRO DE PESSOAL 

 

Servidores Atividade-Meio Atividade-Fim Total 

Com 

cargo em  

comissão 

Sem cargo 

em 

comissão 

Com 

cargo em 

comissão 

Sem 

cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 0 0 0 0 — 

Comissionados (Sem vínculo 

efetivo) 

17 0 63 0 — 

Requisitado

s 

Órgãos do GDF 0 0 3 0 — 

Órgãos Estaduais 0 0 0 0 — 

Órgãos do 

Governo 

Federal 

0 0 0 0 — 

Outros Estagiários 0 0 0 1 — 

Jovens 

Candangos 

0 0 0 0 — 
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Terceirizados 

(FUNAP) 

0 0 0 0 — 

Subtotal (Força de Trabalho) 17 0 66 1 — 

Total Geral     84 

 

 

ÓRGÃOS E DEMANDAS 

 

ÓRGÃOS E DEMANDAS ATENDIMENT

OS 

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 47 

CODHAB - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO 

DISTRITO FEDERAL 

29 

DEMANDAS AO GOVERNADOR 74 

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO 

DISTRITO FEDERAL 

14 

EMPREGOS: CURSOS E RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL 273 

SEAC - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE 527 

SEDES - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

DISTRITO FEDERAL 

176 

SEE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 91 

SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 245 

SSP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL 

32 

TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA  17 

TRANSPORTE E MOBILIDADE (DER. DETRAN E SEMOB)  42 

OUTROS * 106 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 1.673 

 

 

Órgãos com número de encaminhamento menor que 16: 

 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO 
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FEDERAL DPDF – DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL; 

 DF LEGAL; 

 IBRAM - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO 

DISTRITO FEDERAL SDE - SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 

 OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO 

DISTRITO FEDERAL; 

 PGDFT - PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS METRÔ - 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL; 

 SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES; 

 SETRAB – SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO 

FEDERAL; 

 SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO 

DISTRITO FEDERAL; 

 SEPLAG – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL; 

 SERIS – SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 

SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL CERIMONIAL GOVERNADORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
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ATENDIMENTOS EM DESTAQUE 

 

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade agiu, assim como os demais órgãos 

do GDF, com prioridade às questões voltadas ao combate e minimização dos danos 

provocados pela Sars-Cov-2 | COVID-19 (Coronavírus). Em virtude disso, alguns 

atendimentos que foram iniciados na Secretaria e terminaram com grande repercussão pela 

urgência e abrangência dos mesmos. 

 

 A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade – SEAC/DF lançou em 16 de 

janeiro, a campanha permanente “Comunidade Mais Solidária”, voltada à Doação de 

Sangue por voluntários de todo o Distrito Federal e entorno. A ideia da Ação realizada 

em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, Fundação Hemocentro de Brasília 

e apoio da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e reforçar o 

estoque dos mais diversos tipos sanguíneos. 

 

 Em 25 de janeiro, a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, foi chamada 

à pacificar embróglio entre os motocilistras e os órgãos de fiscalização e policiamente 

do DF. A SEAC ouviu representantes de Sindicatos de motociclistas do DF, para 

verificar seus reclames e assim tornar essa importante profissão menos marginalizada 

e atuando conforme as normas legais vigentes, em especial a Lei Federal 12.009/09.  

 

 Em 31 de janeiro, a SEAC realizou, em parceria com diversos Órgãos do Distrito 

Federal e entidades da Sociedade Civil Organizada, na Estação Rodoviária do Plano 

Piloto, a “Banca Trans”, evento alusivo ao Dia Nacional da Visibilidade Transexual e 

Travestis”. 

Trata-se de relevante evento de conscientização social que desde 2004, por ocasião de 

uma campanha realizada pelo Movimento Trans em parceria com o Ministério da Saúde, 

chamada “Travesti e Respeito”, convencionou-se a celebrar, na data de 29/01. 

 

 

 Na data de 04 de fevereiro, estivemos reunidos com representantes comunitários que buscavam a tão 
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sonhada regularização do Polo Verde do Jardim Botânico. Eram anos de requerimentos, burocracias e 

informações atravessadas. Agora, numa gestão voltada à desburocratização e desenvolvimento 

sustentável, o aguardado registro da área em favor dos pequenos "empreendedores verdes" vai, enfim, 

ser obtido. 

O então Administrador do Jardim Botânico, Dr. João Carlos Lóssio, esteve atento a essa importante 

demanda, tratando diretamente com os órgãos responsáveis pela regularização da área. Tarefa 

concluída na gestão de Antônio de Pádua Amorim Araújo.  

 

 A Secretaria foi demandada à intervir na situação da Comunidade 26 de Setembro que 

enfrenta grandes problemas de infraestrutura devido a sua situação jurídica atual.  

Regularizar o que pode ser regularizado, protegendo o meio ambiente. Eis o grande 

desafio que o Governo do Distrito Federal vem enfrentando diuturnamente para 

transformar o assentamento em um belo e estruturado centro urbano. 

A região tem uma situação Urbanística, fundiária e ambiental bastante complexa, o que 

impõe à regularização de diversas etapas. Também são vários os órgãos envolvidos, 

como Seagri; Seduh; Sema, além do Ibram; Codhab e Governo Federal. 

 

 Ainda em fevereiro, firmamos parceria com o Instituto Olhar Social (IOS), inaugurando 

o espaço de cursos gratuitos do Instituto na comunidade de Água Quente, Recanto das 

Emas.  

  Voltados para a comunidade, 90% dos materiais foram doados. A intenção é levar 

formação inicial e continuada para moradores da região, auxiliando no reingresso ao 

mercado de trabalho.  

 

 O Governador Ibaneis Rocha publicou, no dia 28 de fevereiro, o Despacho de 

convocação dos candidatos classificados que estavam em lista de remanescentes do 

Concurso Público para provimento de vagas de Agente de Atividades Penitenciárias 

(Policiais Penais por força EC 104/2016). 

A determinação atingiu mais de mil candidatos que passarão pelas demais fases do 

certame e poderão fazer parte desse importante quadro da Segurança Pública do Distrito 

Federal. 

A Secretaria de Estado de Atendimento esteve atenta ao pleito dos candidatos, mantendo 
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dialogo direto entre a SSP e a Comissão de Aprovados que sempre buscou o 

reconhecimento do direito dos concursandos. 

 

 Em março, através do programa SEAC ITINERANTE, representantes da Secretaria 

estiveram em Planaltina a convite do então Administrador Regional, Gilson Amorim, 

para verificar demandas de interesse coletivo voltados ao esporte e lazer. Na 

oportunidade, foram ouvidas Lideranças Comunitárias da Estância naquela região 

administrativa.  

Ouvir sugestões, apontando soluções viáveis foi fundamental para desburocratizar os 

serviços do Estado e maximizar o atendimento em Planaltina, gerando agiidade nos 

serviços e obras da cidade.  

 

  Quinta, 04/04, na companhia do Administrador Regional, Dr. Fernando Fernandes, 

estivemos em diversos pontos da Ceilândia verificando obras e atividades 

comunitárias que auxiliam no desenvolvimento da cidade. Também recebemos as 

demandas da Feira do Produtor e prefeitura do Pôr do Sol. Todas as demandas foram 

encaminhadas aos respectivos órgãos. 

 

 Em 23 de março, em atenção ao Decreto nº 40.546/2020, que estipulou o teletrabalho 

para as atividades administrativas no âmbito do GDF, além de salvaguardar a saúde 

de servidores e atendidos, a SEAC passou a atuar, temporarimamente, através de 

atendimento telefonico.  

Tal situação perdurou por 20 dias, momento no qual os gestores da Secretaria de 

Estado de Atendimento à Comunidade planejaram a implantação do atendimento 

presencial escalonado.  

 

 Em Abril, a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade passou a contribuir 

com a aplicação de Testes Rápidos de verificação do COVID-19, ao disponibilizar 

servidores para os pontos de testagem instalados em diversos locais do DF.  
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 Do dia 06 de abril, juntamente com o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Dr. 

Valdetário Monteiro, e da Deputada Distrital, Jaqueline Silva, recebemos no Palácio 

do Buriti, representantes dos Motoristas do Transporte Escolar.  

A categoria, também afetada diretamente pela epidemia decorrente do COVID-19, 

apresentou algumas propostas para redução dos danos financeiros sofridos pelos pais 

e mães de família que dependem da atividade econômica do transporte de alunos do 

Distrito Federal e Entorno. 

Desse encontro surgiu o modelo de Auxílio Emergencial concedido aos proprietários 

de ônibus e micro-ônibus ou outros veículos destinados ao transporte coletivo escolar 

e de turismo que prestam serviço mediante concessão ou permissão do poder público. 

 

 Na primeira quinzena de junho, o Secretário de Atendimento à Comunidade esteve ao 

lado do Governador Ibaneis Rocha para, recepcionando alguns representantes dos 

candidatos aprovados em concurso público do magistério, comunicá-los da 

continuação do concurso. 

Em respeito Decreto nº 40.572, de 28 de março, que suspendeu as nomeações de novos 

servidores em virtude do Estado de Calamidade gerado pela pandemia do COVID-19, 

os professores não puderam tomar posse. Após a decisão, foram mais de 1.000 (mil) 

nomeações até o fim de 2020, reforçando os quadros da SEE-DF.  

 

 Após intermediação da SEAC após receber demanda das Comissões de Aprovados 

no Concurso Público do Banco de Brasilia, o BRB prorrogou, em julho, pelo período 

de 12 meses, o prazo de validade dos seus três concursos públicos realizados no ano 

passado. 

A decisão prevista nos editais (CP 29, CP30 e CP 31) e será publicada no Diário 

Oficial do DF (DODF). 

Com a prorrogação, as validades dos concursos passam a ser de 23.11.2021, para os 

cargos de escriturário; 30.11.2021, para os cargos de Analista de Tecnologia da 

Informação, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho; e 

21.12.2021 para o cargo de Advogado. 
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 Em 15 de julho, foi a vez de reunirmos com o Comandante Nunes, Chefe da Casa 

Militar do Distrito Federal, e representantes das Comissões dos Candidatos à Praças 

do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar do DF que solicitavam a convocação 

para os respectivos Cursos de Formação.  

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, através do seu Secretário, após ouvidos 

os Comandantes das duas Corporações Militares, informou haver a intenção de 

convocação de novas turmas dos certames ainda em 2020, condicionando tal 

convocação à melhoria na situação da Pandemia decorrente da COVID-19 e ajustes 

orçamentários. 

Condições atendidas, foram convocados centenas de aprovados. 

 

 Em setembro, retornando as atividades itinerantes, a pedido do Prefeito do Setor 

Habitacional Mestres D’armas, Sr. Tales Alves, e na presença de representantes da 

Administração Regional de Planaltina, estivemos na região para analisar as diversas 

demandas da cidade.  

Dentre as obras em andamento na cidade, a entrada e saída de veículos e pedestres do 

Recanto do Sossego/Estância V BR-020, que está sendo executada pelo DER está bem 

adiantada.  

Ademais, recebemos os pedidos de instalações de “boca de lobo” em duas ruas, o projeto 

de abertura de uma rua no Recanto do Sossego até a BR-020, além de alguns 

apontamentos na parte de asfalto, iluminação e calçamento (todas as demandas foram 

encaminhadas à NOVACAP, Secretaria de Obras, CEB e DER). 

 

 Outubro começou com participação da SEAC na reunião dos Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública de Brazlândia, RURAL e URBANO - FECONSEG-

ITINERANTE - na área do Posto Policial /Estande de Tiro da PMDF, na Região do 

Rodeador – Brazlândia. 

Foram tratados assuntos em prol de melhorias da segurança pública e Instalações de 

Equipamentos Públicos de Preservação Ambiental e do combate aos incêndios 

florestais daquela Região Rural.  
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 Recebemos na Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, lideranças do 

Movimento das Mulheres de PM's que alegaram ter o atendimento médico suspenso 

na Policlínica da Polícia Militar. 

Na ocasião, entramos em contato com o Secretário de Segurança, que, por sua vez, 

comunicou o fato ao Secretário de Economia.  

Após análise da situação pelas pastas responsáveis, o governador Ibaneis Rocha 

autorizou, por decreto, em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) no dia 9/10, 

crédito suplementar de R$ 15 milhões para o Fundo da Saúde da Polícia Militar, 

restabelecendo os serviços oferecidos aos militares e seus dependentes. 

 

 

 

 Finalizando outubro, diversos representantes do Governo do Distrito Federal estiveram 

reunidos para discutir melhorias para a população das cidades do Lago Norte, Varjão, 

Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico. 

A reunião, denominada “GDF Presente”, teve como anfitrião o Administrador do Lago 

Norte, Marcelo Ferreira. Na oportunidade, além das autoridades do GDF, representantes 

comunitários locais se fizeram presentes. 

Encontros como este proporcionam resoluções conjuntas que trazem mais qualidade de 

vida e desenvolvimento às cidades. 

 

 A Secretaria de Estado de Atendimento a Comunidade junamenteo com DER, na pessoa 

de seu diretor Fauzi Nacfur, o Diretor-Geral do DETRAN-DF Zélio Maia e o Secretário 

de Transporte e Mobilidade Valter Casimiro, se reuniu-se com ciclistas manifestantes 

que protestavam de maneira pacífica em frente ao Palácio do Buriti na manhã de 05 de 

novembro.  

As importantes demandas apresentadas foram recebidas e imediatamente respondidas 

pelos órgãos de Transito do DF, com adoção de medidas na área da educação de transito, 

engenharia e fiscalização para diminuir os elevados números de acidentes envolvendo 

ciclistas nas vidas do Distrito Federal. 
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 No dia 11 de novembro, estivemos na Diretoria do Hospital Regional da Asa Norte - 

HRAN, um Hospital Escola que é referência nacional no tratamento de pacientes 

infectados com a COVID-19 (com altíssima taxa de recuperados), além da excelência 

nos atendimentos cardíacos, de imunologias, fissuras labiopalatinas, queimados, 

cirurgias bariátricas e tantas outras.  

A reunião contou com a presença do Diretor, Dr. Ulysses de Castro, gestores do Hospital 

e uma equipe de engenheiros da NOVACAP para tratar, dentre outros temas, da 

conclusão da instalação do novo sistema de ar condicionado que beneficiará todas as 

áreas de atuação da Instituição, em especial nos setores de cirurgias. 

 

 A Secretaria de Atendimento à Comunidade, assim como vários órgãos e autoridades 

participaram do “Nosso Natal”, campanha permanente coordenado pela Primeira-

Dama do Distrito Federal, voltado a atender necessidades básicas de famílias carentes 

do DF.  

No ano de 2020, além de cestas especiais, cada beneficiado também recebeu um livro 

de receitas, assinados por chefs renomados da capital. Cada cozinheiro também ofereceu 

suas experiências gastronômicas para uma instituição de acolhimento cadastrada na 

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), pública ou parceira, gerida por 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Os acolhidos saborearam uma refeição 

preparada especialmente com produtos das cestas de alimentos. 

 

 

OUTRAS DEMANDAS EM DESTAQUE: 

 

 Em que pese as áreas de Saúde e Educação terem regulação no atendimento, a SEAC 

conseguiu através de parcerias com estas duas pastas, atender questões urgentes, tais 

como: encaminhamento de pedido de cirurgias, pedidos de exames, consultas e 

demais atendimentos hospitalares, além de vagas de inclusão de crianças em creches, 

ensino maternal, ensino fundamental e outros pedidos de execução de pequenas 

reformas em unidades escolares. 

 Como membro do O Comitê de Emergência Covid-19 responsável por receber, 

planejar e coordenar campanhas de arrecadação das doações, bem como elaborar 
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ações desenvolvidas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, a Secretaria 

de Estado de Atendimento à Comunidade arrecadou e doou centenas de cestas 

básicas, máscaras e insumos para famílias carentes de diversos pontos do Distrito 

Federal durante o ano de 2020. 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DA ÁREA MEIO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Compete à SUAG assessorar o Secretário de Atendimento à Comunidade do 

Distrito Federal quanto à gestão de pessoal, planejamento, orçamento e finanças, de contratos, 

convênios e fundos, de suporte operacional e administrativo, de logística, bem como ao 

processamento de demandas em conformidade com a legislação de compras, contratação de 

serviços, dentre outros. 

A SUAG é subdividida em Diretoria de Administração; Diretoria de Orçamento e 

Finanças; Diretoria de Gestão de Pessoas e Unidade de Licitação e Chamamentos. 

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, na busca de sua autonomia 

financeira e orçamentária, visando iniciar a execução de suas atividades decorrentes dos estudos 

e mapeamento de ações de proposta orçamentária para o execício de 2020, aguarda as ações da 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal quanto à sua inserção no sistema 

orçamentário e ao resgistro das dotações orçamentárias e cotas financeiras para sua execução 

no exercício de 2021. 

Por meio do Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares – 

SisCAEP, ocorreu a inclusão de sugestões de emendas parlamentares constantes do Caderno 

Distrital de Emendas, que tem por objetivo priorizar as Ações de Atendimento Itinerante à 

Comunidade, Implantação de Projetos de Capacitação da Comunidade e Implantação de 

Projetos de Tecnologias Sociais. 

Da mesma forma, foram inseridas propostas de emenda parlamentar no Caderno de 

Emendas Federal, de modo a permitir que recursos federais sejam alocados às ações previstas 
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para a SEAC em 2021. 

O Decreto n.º 41.244, de 25 de setembro de 2020, publicado no DODF N.º 184 de 

28 de setembro de 2020, alterou a estrutura da Secretaria de Estado de Atendimento à 

Comunidade e criou novos cargos, inclusive na SUAG, garantindo assim o suporte necessário 

para atingir suas finalidades. 

Contudo, em docorrência da publicação do Decreto em setembro de 2020, as 

nomeações ocorreram nos meses de outrubro, novembro e dezembro de 2020. Conforme 

processos SEI n.º 04015-00000388/2020-19, n.º 04015-00000346/2020-70 e n.º 04015-

00000312/2020-85, os servidores foram nomedos no final do exercício de 2020.  

 

Atribuições centrais 

a) dirigir, coordenar e controlar a execução setorial das atividades de gestão de pessoas, 

planejamento, orçamento e finanças, patrimônio, comunicação administrativa, apoio 

administrativo; 

b) subsidiar os órgãos centrais e gerenciar, setorialmente, as atividades sistêmicas, 

relacionadas com as funções de planejamento, orçamento, documentação e 

comunicação administrativa, pessoal, material e patrimônio; 

c) propor e elaborar normas relativas à administração geral, respeitada a orientação 

definida pelos órgãos centrais;  

d) coordenar o acompanhamento e a avaliação física, orçamentária e financeira de projetos, 

programas e atividades; 

e) coordenar a programação e a execução orçamentária e financeira, propondo as 

alterações que se fizerem necessárias no decurso do exercício; 

f) coordenar a aplicação de recursos orçamentários, em consonância com a Lei 

Orçamentária Anual - LOA; 

g) coordenar a prestação de informações sobre saldos orçamentários existentes e 

necessidade de créditos adicionais para cumprimento de metas estabelecidas; e 

h) viabilizar a aplicação de recursos provenientes de emendas parlamentares; 

i) Coordenar as ações de elaboração e administração dos contratos, termos, convênios, 

parcerias e outros ajustes; 

j) Autorizar, adjudicar, homologar, revogar ou anular procedimentos licitatórios; 
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k) Autorizar abertura e aprovar, após a devida instrução, procedimento administrativo de 

ressarcimento de despesa 

l) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

 

A Diretoria de Administração, dentre suas atividades, compete coordenar a execução 

relativa ao desenvolvimento de pessoas, cadastro, classificação, registro funcional, lotação, 

movimentação de pessoas, atualização e correção de dados lançados no sistema de gestão de 

pessoas. 

Com o suporte de suas gerências, atuou no leventamento dos bens patrimoniais da SEAC 

e consequente atualização no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat. Trabalhou no 

recebimento e formalização de bens doados de outras Secretarias e/ou órgãos federais. 

Realizaou o mapeamento dos computadores e impressoras da SEAC. O resultado de sua gestão 

junto a órgãos distritais e federais, no busca por bens necessários à sua estrutura física, resultou 

em uma quantidade final de bens até superior às suas necessidades, e por isso permitiu que a 

Secretaria de Atendimento à Comunidade se tornasse doadora de móveis e divisórias para 

diversos órgãos do GDF, inclusive à Secretaria de Economia, que recebeu diversas doações de 

móveis e divisórias da SEAC, para estruturação física de vários órgãos do GDF, 

Acompanhou o processo de recuperação e reforma do espaço destinado à SEAC, 

localizado no Setor Comercial Norte – SCN, Quadra 1, bloco D, Galeria (anito SINE), inclusive 

quanto a acomodação do mobiliário.   

Durante o execício de 2020 foi solicitado aquisição de material pelo PIM n° 

2020000131,  data de emissão 03/03/2020, data de lançamento 03/03/2020, data de atendimento 

03/03/2020, data de recebimento 03/03/2020. 

A Diretoria de Orçamento e Finanças, dentre suas atividades, compete dirigir, coordenar 

e avaliar a execução das atividades de orçamento, finanças, programações orçamentárias e 

financeiras, controle da despesa de pessoal, encargos sociais, contratos administrativos e 

corportativos, convênios, dentre outros. 

Cabe registrar que o cargo em comissão de Diretor da Diretoria de Orçamento e 

Finanças encontra-se em fase de nomeção de servidor, neste interim, o SUAG pratica os atos 

necessários para o andamento do setor. Em 2020, o SUAG foi responsável pela elaboração da 

proposta orçamentária para 2021, encaminhada à SEEC, e apesar da negativa daquele órgão 
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quanto à inserção no Orçamento 2021 do GDF, permanece em constante gestão para sua 

inserção como crédito suplementar ou adicional. 

Dentre as ações, os bens recebidos de outros órgãos foram registrados no Sistema de 

Gestão Govenamental – SIGGO, assim como os bens doados para a Secretaria de Estado de 

Economia do Distrito Federal. 

 A Diretoria de Pessoal dentre suas atividades compete coordenar a execução das ações 

relativas à nomeação, posse, cadastro, classficação, registro funcional e financeiro, lotação, 

movimentação, atualização e correção de dados laçados no sistema de gestão dos servidores. 

Com o suporte de suas gerências a Diretoria de Pessoal exerceu os procedimentos de 

posse dos servidores nomeados em decorrência da nova reestruturação, realizando o devido 

suporte e encaminhamento para os setores. 

Atuou na marcação de férias, abono de ponto e no controle de frequência dos servidores 

nos termos da Lei Complementar n.º 840/11.  

Por fim, a Unidade de Licitação e Chamamentos atuou no levantamento dos 

procedimentos licitatórios que atendam às necessidades internas da Secretaria, tanto de sua 

estrutura quanto de suas políticas públicas.  
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