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g) Cumprir as normas de habilitação para todos os estabelecimentos públicos de saúde
relacionadas às condições de qualificação dos serviços, em parceria com a SE S - D F.
III - Eixo 3 - Gestão Financeiro-orçamentária:
a) Utilizar corretamente os créditos orçamentários e recursos financeiros descentralizados
pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal para o apoio às ações e serviços de saúde da Região
de Saúde e URD, conforme regulamentação definida pela Administração Central da SES-
DF;
b) Ordenar despesas e gerir os recursos do Fundo de Saúde do Distrito Federal, de acordo
com Ato de Delegação de Competências do Secretário de Estado da Saúde;
c) Adotar as boas práticas de gestão para a administração de recursos humanos, patrimônio
e contratação de bens e serviços; e
d) Realizar ações e estratégias com vistas à captação de recursos de órgãos de fomento e de
linhas específicas de financiamento do Ministério da Saúde.
IV - Eixo 4 - Gestão da Infraestrutura dos Serviços:
a) Cumprir as normas de habilitação para todos os estabelecimentos públicos de saúde,
relacionadas às condições de qualificação dos serviços, em parceria com a SES-DF;
b) Implementar permanentemente medidas para a melhoria da qualidade e segurança do
paciente em cada unidade de saúde; e
c) Garantir a manutenção predial e de equipamentos, preventiva e corretiva, sob sua ges-
tão.
V - Eixo 5 - Gestão da Educação, Comunicação e Informação em Saúde:
a) Propor ações de educação permanente em saúde em conformidade com carências iden-
tificadas na capacitação e atualização dos servidores para atenção integral e integrada à saúde
dos usuários de seu território;
b) Acompanhar a inserção das escolas de formação de profissionais de saúde na Região e
URD, próprias da SES/FEPECS e conveniadas, em conformidade com as necessidades
identificadas da população de seu território regional;
c) Acompanhar projetos de pesquisa e de produção de inovação tecnológica no território e
nas unidades de saúde, com respeito aos princípios da Ética em Pesquisa com Seres Hu-
manos; e
d) Contribuir para a disseminação de informações e conhecimentos no âmbito das Regiões e
Unidades de Saúde, com vistas a decisões informadas em evidências científicas.
Art. 9º Compete à URD, sob a coordenação da Administração Central da SES-DF:
I - Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada;
II - Programar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde em conjunto
com as Regiões de Saúde em conformidade com o Plano Distrital de Saúde e Programação
Anual de Saúde;
III - Ordenar despesas e gerir os recursos do Fundo de Saúde de acordo com Ato de
Delegação de Competências do titular da SES-DF;
IV - Adotar as boas práticas de gestão para a administração de pessoal, patrimônio, e
contratação de bens e serviços.
Art. 10. Compete à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a criação de Unidades Gestoras
e Executoras - UGE do Fundo de Saúde do Distrito Federal no sistema de execução
orçamentária e financeira do GDF, para as Superintendências das Regiões de Saúde e para as
URD, estabelecidas nos artigos 3º e 4º deste Decreto.
§1º A UGE é uma unidade codificada no sistema, componente da estrutura dos órgãos da
Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, incumbida da execução orçamentária
e financeira da despesa propriamente dita.
§2º Podem ser criadas novas UGE de acordo com as necessidades de implantação do
PRS.
§3º Compete ao titular da SES-DF designar os ordenadores de despesa e gestores financeiros
das UGE, bem como delegar competências.
Art. 11. Os gestores responsáveis pela Superintendência Regional de Saúde e URD ao serem
designados pelo Ato de Delegação de Competência devem assumir o compromisso com o
alcance das metas e objetivos decorrentes de suas competências previstas neste Decreto e no
AGR, em seus respectivos âmbitos de atuação.
§1º Os gestores indicados no caput deste artigo devem ser submetidos ao acompanhamento
e avaliação dos resultados alcançados conforme os objetivos, metas e indicadores do
AGR.
§2º Eventuais omissões e irregularidades podem ser incursas nas infrações previstas no art.
46 da Lei Complementar Federal nº 141, de 15 de janeiro de 2012, sem prejuízo da atuação
dos órgãos de controle governamental, interno e externo.
Art. 12. Compete ao titular da SES-DF dispor sobre normas complementares e orientações
necessárias à execução do PRS.
Art. 13. A SES-DF tem o prazo de 180 dias, a contar da publicação deste Decreto, para
implantar o PRS nas Regiões de Saúde e nas Unidades de Referência Distrital.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO Nº 37.516, DE 26 DE JULHO DE 2016
Dispõe sobre as competências da Central de Aprovação de Projetos - CAP, da Secretaria de
Gestão de Territórios e Habitação do Distrito Federal e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º A Central de Aprovação de Projetos - CAP, da Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH, é o órgão responsável pela análise e
aprovação de projetos de arquitetura e de urbanismo.
Art. 2º Compete à CAP:
I - examinar, aprovar e visar projetos de arquitetura de obras iniciais ou de modificações de
estabelecimento comercial, coletivo, industrial e de habitações coletivas;
II - analisar e aprovar os novos projetos de parcelamento de solo urbano de iniciativa pública
ou privada;
III - analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária de assentamentos irregulares de
interesse social e específico, de iniciativa pública ou privada;
IV - analisar e aprovar projetos de paisagismo e de locação de mobiliário urbano;
V - analisar e aprovar projetos de sistema viário e estacionamentos públicos;
VI - analisar e aprovar os projetos de infraestrutura de redes lineares ou volumétricas, em
subsolo, nível do solo ou espaço aéreo;
VII - analisar e manifestar-se quanto à viabilidade de ocupação de área pública, nos termos
da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008;

DECRETO N° 37.517, DE 26 DE JULHO DE 2016
Altera informações gerenciais e atributos dos Objetivos Específicos dos Programas Te-
máticos do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei nº 5.602, de 30
de dezembro de 2015.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 19, em especial
os incisos III, IV, V, VI, VII e VIII, da Lei nº 5.602, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o período 2016-2019, DECRE TA :
Art. 1° Ficam alterados os indicadores dos programas temáticos do Plano Plurianual para o
quadriênio 2016-2019, na forma do Anexo I.
Parágrafo único. A relação de indicadores substitui, na integralidade, a anteriormente es-
tabelecida na Lei nº 5.602, de 30 de dezembro de 2015.
Art. 2º Ficam alteradas as vinculações de ações orçamentárias a objetivos específicos;
incluídas, excluídas e alteradas as ações não orçamentárias; além de alteradas e excluídas as
Metas 2016-2019, na forma do Anexo II.
Art. 3º Ficam alteradas as Unidades, nome e/ou codificação, responsáveis por atributos de
programas temáticos para o Plano Plurianual 2016-2019, na forma do Anexo III.
Art. 4º Fica alterada a regionalização e o produto de ações orçamentárias, do Plano Plu-
rianual 2016-2019, na forma do Anexo IV.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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VIII - propor e aplicar normas, procedimentos e instruções destinados a disciplinar e orientar
o parcelamento do solo, regularização fundiária e ocupação de área pública;
IX - propor, avaliar e acompanhar, em parceria com os demais órgãos da administração
pública, a elaboração e implantação de projetos integrados de parcelamento e regularização
do solo;
X - emitir o licenciamento das obras relacionadas a projetos de arquitetura e de urbanismo
por ela aprovados e visados;
XI - elaborar contrato de concessão de direito real de uso e aditivos relacionados ao uso e
ocupação de área pública, no âmbito das competências deste Decreto;
XII - elaborar a licença de implantação de infraestrutura urbana de redes lineares ou vo-
lumétricas, em subsolo, nível do solo ou espaço aéreo;
XIII - proceder à cobrança da Outorga Onerosa de alteração de Uso - ONALT;
XIV - proceder ao cálculo e cobrança da Outorga Onerosa do Direito de Construir -
ODIR;
XV - proceder ao cálculo e Cobrança da Contrapartida de Mobilidade Urbana - CMU;
XVI - proceder ao cálculo e cobrança inicial do preço público pela ocupação das áreas
públicas, nos termos do Decreto nº 29.590/2008;
XVII - proceder ao levantamento estatístico das aprovações de projetos, emissão de licenças
e recolhimento dos preços públicos no âmbito da competência deste Decreto; e
XVIII - promover articulação entre os órgãos e entidades públicas e os particulares en-
volvidos na aprovação de projetos, objetivando a celeridade da análise dos processos em
tramitação e a regularidade dos feitos.
Art. 3º A CAP, no âmbito de sua competência, deve prestar as informações solicitadas pelos
órgãos de controle interno e externo e adotar as providências administrativas cabíveis para
sanar as irregularidades e ilegalidades apontadas, nos termos do regimento interno da Se-
geth.
§1º Nos casos de projetos de arquitetura aprovados ou licenciados pelas Regiões Ad-
ministrativas, as informações a que se refere o caput devem ser prestadas pela respectiva
Administração Regional, que deve adotar as providências administrativas cabíveis para sanar
as irregularidades e ilegalidades apontadas.
§2º As providências relativas à cassação, anulação, revogação ou convalidação dos atos
decorrentes de aprovação e licenciamento de projetos de arquitetura aprovados ou visados
pelas Administrações Regionais serão de competência das respectivas Administrações Re-
gionais.
Art. 4º Compete às Administrações Regionais o licenciamento relativo aos projetos de
arquitetura por elas aprovados ou visados.
Art. 5º Serão disponibilizados à CAP um representante titular e respectivo suplente dos
seguintes órgãos e entidades públicas:
I - Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF;
II - Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER/DF; e
III - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.
§1º Os dirigentes dos referidos órgãos e entidades integrantes da CAP devem designar os
seus respectivos representantes e suplentes, no prazo de 5 dias úteis a partir da publicação
deste Decreto, ao Secretário de Estado da Segeth.
§2º Os representantes ou suplentes dos órgãos e entidades públicas devem ficar à disposição
da Central de Aprovação de Projetos, para proceder às análises solicitadas e proferir as
respectivas manifestações.
§3º Os representantes ou suplentes dos órgãos e entidades públicas a que se refere o §1º
ficam automaticamente investidos da competência do respectivo órgão e entidade pública
para, de acordo com as peculiaridades de cada procedimento administrativo, aprovar ou
indeferir os projetos submetidos a sua análise, ou apresentar relatórios de exigências téc-
nicas.
§4º Os demais órgãos, entidades, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos
devem prestar as informações necessárias à aprovação dos projetos de arquitetura e de
urbanismo, no prazo máximo de 30 dias.
Art. 6º A Segeth receberá os servidores de que trata o art. 5º e fica responsável por
encaminhar até o quinto dia útil de cada mês, ao órgão de origem de cada servido r,
declaração de frequência e demais documentos necessários para comprovar o efetivo de-
sempenho das atribuições e atividades dos servidores, inclusive informações para elaboração
da Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de julho de 2016
128º da República e 57º de Brasília
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Domicílios em Projetos de 
Regularização 
Fundiária/total de 
domicílio no DF 

Unidade 120.730 30-abr-12 Bianual 108.657 97.791 88.012 79.210 
PDAD/ CODEPLAN 
/ UO 28101 / OE 2 

Taxa de Fiscalização 
Integrada

Unidade Trimestral 0 50 70 90 
AGEFIS / UO 09201 

/ OE 2  

Áreas Desobstruídas % Trimestral 1 2 3 5
AGEFIS / UO 09201 

/ OE 2  

Nota Mínima de Satisfação 
do Usuário para os Eventos 
Educação Urbana 

Nota Trimestral  4 4  4 4
AGEFIS / UO 09201 

/ OE 2  

Novas habitações 
entregues/total de 
candidatos habilitados 
Programa Morar Bem 

% 1,50 31-dez-14 Anual 1,5 1,5 1,5 1,5 
CODHAB / UO 

28209 / OE 3

Número de moradias 
melhoradas

Unidade Anual 500 500 500 500 
CODHAB / UO 

28209 / OE 3

Percentual de créditos 
novados

% Anual 25 50 75 100 
CODHAB / UO 

28209 / OE 3

Famílias em déficit 
habitacional beneficiadas 
com domicílios 
novos/qualificados 

Unidade 201.998 30-abr-12 Bianual 10.100 20.200 24.240 30.300 
PDAD/ CODEPLAN 
/ UO 28101 / OE 3 

PROGRAMA TÉMATICO: 
6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

Denominação do 
Indicador  

Unidade 
de 

Medida  

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em

Periodicidade 
de Apuração 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Fonte/ UO 

Responsável/ 
Objetivo Específico 

Taxa de Participação 
Popular no Projeto “Virada 
do Cerrado” 

% Anual 6 7 9 10 
SEMA / UO 21101 / 

OE 1 

Taxa de Capacitação de 
Menores em Liberdade 
Assistida

% Semestral 50 60 70 70 
JBB / UO 21106 / 

OE 1 

Taxa de Efetividade do 
FUNAM

% Anual 25 50 75 50 
FUNAM / UO 21901 

/ OE 1 

Ações para enquadramento 
dos corpos hídricos 
superficiais

Unidade Anual 2 3 4 5
SEMA / UO 21101 / 

OE 2 

Ações implementadas no 
Projeto “Cultivando Água 
Boa”

Unidade Anual 1 2 3 3
SEMA/ UO 21101 / 

OE 2 

Volume de Gás 
Comercializado

M³/dia 6.000 30-jun-15 Mensal 6.000 7.000 7.500 8.000 
CEBGAS / UO 
22210 / OE 3

DEC – Duração 
Equivalente de Interrupção 
por Consumidor

Hora 15,88 31-dez-14 Anual 15,14 13,09 10,58 8,49 
CEB / UO 22204 / 

OE 3 

FEC - Frequência 
Equivalente de Interrupção 
por Consumidor

Unidade 11,86 31-dez-14 Anual 11,33 9,83 7,99 6,43 
CEB / UO 22204 / 

OE 3 
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Taxa de Efetividade do 
Programa de Eficiência 
Energética - PEE 

% 100 31-dez-14 Anual 100 100 100 100 
CEB / UO 22204 / 

OE 3 

Taxa de Recuperação dos 
resíduos coletados

% 8,07 31-dez-14 Anual 9 11 13 15 
SLU / UO 22214 / 

OE 4 

Taxa de disposição final 
em aterro sanitário 

% Anual 80 100 100 100 
SLU / UO 22214 / 

OE 4 

Capacidade instalada de 
Produção

L/S 9.565 31-dez-14 Anual 9.565 10.065 12.865 12.865 
CAESB / UO 22202 

/ OE 4 

Índice de perdas por 
Ligação

L .Dia/ 
Ligação 

303 31-dez-14 Anual 303 300 280 250 
CAESB / UO 22202 

/ OE 4 

Índice de atendimento 
urbano de esgoto

% 82,11 31-dez-14 Anual 82,89 83,68 84,55 85,42 
CAESB / UO 22202 

/ OE 4 

Taxa de catadores 
atendidos pelo contrato nº 
13.2.0402.1/BNDES

% Anual 0 10 40 100 
SEMA/ UO 21101 

/OE 4 

Taxa de áreas degradadas 
do JBB em recuperação 

% Anual 30 40 50 60 
JBB / UO 21106 / 

OE 5 

Taxa de área do JBB 
atingida por incêndio

% 10 31-dez-14 Anual 8 6 4 2
JBB / UO 21106 / 

OE 5 

Taxa de área protegida 
queimada

% 16,93 31-dez-14 Anual 15,2 14,4 13,5 12,7 
IBRAM / UO 21208 

/ OE 5 

Recuperação de APP e 
reserva legal

Ha 20 31-dez-14 Anual 105 120 150 185 
EMATER-DF / UO 

14203 / OE 5

Taxa de atendimentos a 
animais domésticos

% Anual 30 50 70 100 
IBRAM / UO 21208 

/ OE 6 

Taxa de controle de 
reprodução de animais 
domésticos

% Anual 30 50 70 100 
IBRAM / UO 21208 

/ OE 6 

PROGRAMA TEMÁTICO:  
6211 – DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Denominação do 
Indicador  

Unidade 
de 

Medida  

Índice 
Mais 

Recente 

Apurado 
em

Periodicidade 
de Apuração 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 
Fonte/ UO 

Responsável/ 
Objetivo Específico 

Taxa de inadimplência dos 
projetos de microcrédito 
para afro empreendedores e 
mulheres, acompanhados e 
orientados pelo GDF

% Anual 18 15 12 10 
SEDESTMIDH / UO 

25101 / OE 1

Pessoas com deficiência 
inseridas no mundo do 
trabalho

Unidade Anual 200 500 800 1000 
SEDESTMIDH / UO 

25101 / OE 1

Coleta Seletiva implantada 
nos Órgãos e Entidades do 
GDF

% Anual 10 30 30 30 

SAD REL INST E 
SOCIAIS/ CASA 

CIVIL / UO 09101 / 
OE 2 


