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Subsecretaria do Sistema Socioeducativo - SUBSIS 

 

1. Realização por Programa 

Inauguração, construção ou reforma de unidades  

No 1º semestre, foram inauguradas as reformas de 2 módulos da Unidade de 
Internação do Recanto das Emas - UNIRE. O recurso de R$749.423,99, executado em 
dezembro de 2021, foi proveniente de Emenda Parlamentar.  

Também com recursos de Emenda Parlamentar, no valor de R$444.970,09, no 2º 
semestre, deu-se início à obra de reparo, adaptação, readequação estrutural e 
instalação complementar, na Unidade de Internação de Santa Maria; e, no valor de 
R$366.350,94, na Unidade de Internação de Saída Sistemática. A previsão de 
inauguração dessas obras é janeiro de 2023.  

Em parceria com a NOVACAP, foi realizado o asfaltamento da área externa da Unidade 
de Internação de Brazlândia, possibilitando o acesso seguro aos familiares dos 
adolescentes e dos servidores do Sistema Socioeducativo.  

Foi assinado o Contrato de Locação de Imóvel nº 21/2022 para acomodar a nova sede 
da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Santa Maria. Ainda, foi realizada a 
adequação da rede elétrica da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de São 
Sebastião. 

 

Programa de Acompanhamento aos Egressos  

O público contemplado no Programa é de adolescentes e jovens, excepcionalmente 
até os 21 anos, egressos de medida socioeducativa de internação, semiliberdade e 
meio aberto. O objetivo é prepará-los para o processo de transição entre a medida 
socioeducativa e o retorno à vida familiar e social, com período de duração de 18 
meses.  

As Instituições selecionadas foram: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E 
ARTES POPULARES - IECAP - com o projeto "JANELA DO FUTURO" e o CENTRO DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDECA com o projeto 
“ESCOLA LIVRE”. Ambas receberam recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no valor de R$ 1.600.000,00, para execução dos respectivos projetos.  

Projeto “Escola Livre”: Parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - 
SEJUS e o CEDECA/DF para disponibilizar cursos e oficinas de comunicação e 
tecnologias digitais para 80 adolescentes egressos do sistema socioeducativo, com 
idade inferior a 21 anos. O objetivo é estimular o protagonismo juvenil e ampliar a 
possibilidade de atuação dos adolescentes e jovens nas comunidades, espaços 
institucionais e nas redes sociais. 

O projeto tem previsão de duração de 18 meses, iniciou em maio/22 e está previsto 
para ser concluído em 30/12/2023. A primeira turma iniciou suas atividades 
presenciais com os adolescentes e suas famílias em 27/09/2022, com 9 inscritos, em 
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um universo de 40 vagas. Até a data da elaboração deste documento, 36 cursistas 
estão matriculados e frequentes ao curso. 

Como resultados dos processos mencionados, a primeira turma do curso segue em 
andamento, a adesão e permanência dos adolescentes tem sido robusta e um 
ambiente de grupo e de pertencimento tem sido observado nas visitas técnicas. A 
necessidade de mudança do local de realização do curso e alterações no plano de 
trabalho foram desafios que impactaram no desenrolar das atividades, mas que foram 
superadas. 

Percentual de execução: 30% das ações previstas. 

Projeto "Janela do Futuro": Oferta de atividades diversas e de acompanhamento 
psicossocial de 100 adolescentes e jovens de até 21 anos incompletos, egressos das 
medidas socioeducativas. O projeto é executado pelo IECAP com vigência de 
07/12/2021 a 13/08/2023. 

Os resultados atuais são parciais, uma vez que o projeto permanece em andamento. 
Até o momento foram repassados à OSC R$ 621.672,48, sendo a 1ª parcela de R$ 
374.339,8 e 2ª parcela de R$ 247.332,64. As 3ª e 4ª parcelas não foram repassadas, 
conforme previsto no cronograma de pagamentos, pois a comprovação da execução 
das atividades encontra-se pendente. 

A partir da análise da documentação encaminhada pela OSC, bem como da ausência 
de comprovações da realização das atividades pactuadas, a equipe gestora constatou 
que a parceria foi executada de maneira inconsistente, não cumprindo integralmente 
as metas previstas no Plano de Trabalho. 

No que se refere ao cumprimento do objeto temos a seguinte situação: a parceria 
cumpriu parcialmente as metas, sem apresentação de justificativas satisfatórias às não 
alcançadas, previstas no Plano de Trabalho. Ainda há comprovações pendentes; a 
instituição parceira IECAP tem demonstrado dificuldade na execução do projeto 
“Janela do Futuro”, sobretudo no que tange à comprovação das ações propostas no 
Plano de Trabalho e na baixa vinculação do público-alvo. 

No momento o status da execução é CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO e sugestão 
de REPROVAÇÃO da prestação de contas.  

Percentual de execução: 40% das ações previstas. 

 

Educação  

A oferta de escolarização nas unidades de internação e internação provisória é 
regulamentada, dentre outros instrumentos, pela Portaria Conjunta nº 7. A Portaria 
dispõe sobre a indicação de Unidades Escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das 
Unidades Socioeducativas de Internação e Internação Provisória (NUEN); a lotação dos 
profissionais da educação; a matrícula e a escrituração escolar dos estudantes desses 
núcleos.  

Os NUENs iniciaram o ano letivo em fevereiro com suas atividades de forma 
presencial. Desta forma, todos os adolescentes e jovens em cumprimento de medida 
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de internação foram inseridos em turmas de acordo com o ano/série, divididos nos 
turnos matutino e vespertino.  

Para o acompanhamento dos jovens no ambiente escolar dos NUENs, foram 
disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação - SEE alguns profissionais com 
formação em Orientação Educacional para compor a equipe dos Núcleos. As aulas 
oferecidas nos NUENs das unidades de internação e internação provisória permitem o 
direito à educação pública e gratuita a 425 estudantes.  

 

  

 

 

Em relação às unidades de semiliberdade e meio aberto, em conformidade com a 
Portaria Conjunta Nº 12/2021, todos os adolescentes e jovens matriculados iniciaram o 
ano letivo de 2022 de forma presencial, preferencialmente, nas escolas próximas às 
unidades onde cumprem a medida.  

Como resultado das articulações realizadas entre as gerências de meio aberto, 
semiliberdade e Coordenações Regionais de Ensino, foram realizados os seguintes 
eventos: I Café Pedagógico e IV Café pedagógico com suas respectivas Coordenações 
Regionais de Ensino e escolas da região.  

 

Exames Nacionais para Certificação Escolar  

Nos dias 9 e 16/01, foram aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de Liberdade - ENEM - PPL, referentes ao ano de 2021. O exame 
possibilita também que os alunos participem do exame na qualidade de treineiros com 
o intuito de avaliarem o seu conhecimento e entenderem como o exame funciona, 
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preparando-se para o momento em que poderão realizar a prova e pleitear uma vaga 
em curso de graduação.  

Neste ano foram inscritos 273 jovens/adolescentes, sendo que 3 cursavam o 3º ano do 
ensino médio e poderiam utilizar a nota para acessar o ensino superior e os demais 
participaram como treineiros. Para o certame referente ao ano de 2022, está prevista 
a aplicação das provas nos dias 10 e 11/01 de 2023.  

Em relação ao Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
– ENCCEJA, as provas foram realizadas no dia 28/08 e 137 adolescentes e jovens, em 
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade e meio aberto, 
participaram. Por sua vez, as provas do ENCCEJA PPL ocorreram nos dias 18 e 19 de 
outubro com participação de 254 adolescentes e jovens.  

 

Profissionalização  

O Programa “Medida de Aprendizagem”, fruto da cooperação técnica entre o 
Ministério Público do Trabalho - MPT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios -TJDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -MPDFT, 
Defensoria Pública do Distrito Federal -DPDF, Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial -SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -SENAC e Secretaria de 
Estado de Justiça e Cidadania foi continuado, com turmas em 4 Unidades de 
Internação.  

Foram ofertadas as seguintes turmas pelo SENAI e SENAC, respectivamente: 
Aprendizagem Profissional Comercial em Almoxarife de Obras e Aprendizagem 
Profissional Comercial em Serviços Administrativos. Assim, 154 adolescentes e jovens 
foram matriculados nas turmas neste período. Além disso, o início de novas turmas 
está sendo pactuado.  

Além da Aprendizagem Profissional, foram realizados nas Unidades de Internação 
cursos de qualificação entre janeiro e dezembro, também ministrados pelo SENAC e 
SENAI, contemplando 149 adolescentes e jovens.  

Destaca-se ainda a iniciativa formalizada pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação, por meio do lançamento de agenda de 
repactuação da Bolsa-Formação, com continuidade até 2023, e reconhecendo a 
importância do fomento na ampliação de oportunidades para adolescentes e jovens 
em cumprimento de medida socioeducativa, alinhou a execução do Programa Novos 
Caminhos nas Unidades Socioeducativas. Tem-se o cronograma de novas turmas dos 
cursos de Copeiro, Agente de Limpeza e Conservação e de Vendedor abertas nas 
unidades de internação socioeducativa, totalizando 140 vagas. 

Foram concluídas as turmas de Copeiro, Agente de Limpeza e vendedor em diversas 
unidades de internação, totalizando 108 participantes, ofertadas pelo PRONATEC. 
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Outras instituições governamentais e não governamentais atuaram nas Unidades de 
Internação, promovendo formação com os adolescentes e jovens, bem como foram 
desenvolvidas ações coordenadas pela equipe da própria Unidade como, por exemplo:  

Projetos de horticultura, sob a coordenação das próprias Unidades ou em parceria com 
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER;  

Instituição do Programa “Passaporte para o Futuro” e execução do Projeto Include em 
parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI; 

Projeto Recicla Info em parceria com o Instituto Latinoamérica para o 
Desenvolvimento da Educação, Arte, Ciência e Cultura, a SECTI e a SEJUS; 

Parceria com o Instituto de Educação Integrada Garotos sem fronteiras para realização 
do curso de Empreendedorismo e Extensão de Cílios, Maquiagem e 
Empreendedorismo, e Marcenaria Criativa para as adolescentes e jovens do meio 
aberto.   

Outros cursos e oficinas livres realizados no contexto da medida socioeducativa de 
internação foram: Oficina de criatividade - Centro de Integração Empresa-Escola; Curso 
de limpeza facial - Instituto Formulando Beleza; Oficina de Panificação; Oficina de 
grafite; Curso de artesanato - ONG Organização Nacional das periferias; Oficina de 
foto, filmagem, edição de vídeo e produção musical; 2ª edição da Feira de Profissões; 
Oficina de confecção de trufas de chocolate; Curso Online de digitação; e Curso Online 
sobre Mediação de Conflitos e Comunicação não violenta. 

Cumpre explicitar, em relação às Unidades de meio aberto e semiliberdade, que os 
adolescentes e jovens vinculados a essas medidas participam de atividades de iniciação 
profissional disponíveis na comunidade. Assim, a identificação de oportunidades de 
cursos profissionalizantes e outras atividades de iniciação profissional e estágios 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

11  

acontece a partir da busca ativa das equipes em seus territórios e de articulações 
pautadas em estudo dos dados sobre o público atendido nas unidades 
socioeducativas. Destaca-se a inclusão de 88 adolescentes e jovens vinculados às 
medidas de meio aberto e semiliberdade, em 2022, no Programa Jovem Candango. 

Diversos cursos e oficinas livres foram realizados no contexto das medidas 
socioeducativas de semiliberdade e meio aberto: Artesanato - Associação Pano 
Colorido; Marketing Digital - ONG Filhos do Brasil; Audiovisual - Centro de Convivência 
da Cidade Estrutural; Profissionalização ACESSUAS; figurino e pintura de camisetas; 
inicialização Musical; Massoterapia- ONG Filhos do Brasil; barbeiro - ONG Filhos do 
Brasil; Estética; técnicas de grafitagem; plantas aromáticas e condimentares - Embrapa 
e Emater; Hortaliças e Paisagismo e palestra “Profissionalização e Cidadania" - 
Companhia Nacional de Abastecimento; Manutenção de Computadores - ONG 
Programando o Futuro. 

Foi realizada a formalização de parceria junto a responsável técnica pela Horta 
Comunitária do Guará e presidente do Instituto Arapoti, visando ao encaminhamento 
dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade da 
Unidade do Recanto das Emas. Além da oportunidade de profissionalização e 
aperfeiçoamento da técnica, os adolescentes puderam levar para suas famílias o 
resultado do trabalho e foi proporcionado o fortalecimento dos vínculos com a 
comunidade local.  
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Esporte, cultura e lazer  

No âmbito das unidades de privação de liberdade foram realizadas ações de práticas 
esportivas, jogos recreativos e dois Torneios de Futsal do Sistema Socioeducativo.  

Além disso, foram realizadas em todas as medidas diversas ações com foco na 
iniciação da prática esportiva, no desenvolvimento dos aspectos psicomotores, 
cognitivos e sócio-afetivos como: torneios de futsal, xadrez e tênis de mesa. Outras 
atividades que auxiliam no desenvolvimento integral dos adolescentes também foram 
promovidas, como treinamento funcional, capoeira, queimada, dança e skate.  

Destacam-se ainda as visitas realizadas aos espaços culturais e exposições: Biblioteca 
Nacional de Brasília; 36ª feira do livro; Jardim Botânico; cinema e teatro; Centro 
Cultural Banco do Brasil; Parque Nacional de Brasília; Museu da República; Zoológico 
de Brasília; Exposição imersiva Beyond Van Gogh; Planetário e Marc Chagall; Memorial 
JK e Catedral; IX Mostra de Diversidade Cultural do Paranoá; e o Festival COMA.  

Outras diversas atividades no âmbito do esporte, cultura e lazer foram desenvolvidas 
nas unidades, dentre elas os seguintes projetos e oficinas: Escola de Campeões; 
desenho com técnica de ponto de fuga; Luz, Câmera e Socioeducação; Semi com a 
leitura; fotografia; grafite; dança do ventre; Criação Musical e Poesia; técnica de áudio 
- Festival Favela Sounds; teatro - Estupenda Trupe; técnica de dublagem; 1ª Mostra 
artística; visita ao projeto Afro em Movimento; Exposição “Exaltação ao Cabelo 
Negro”. 

Em março, foi realizado o 1º Festival de Patinação do Sistema Socioeducativo. O 
evento inaugurou uma parceria com a Associação de Desenvolvimento e Incentivo à 
Patinação Inline - ADIPI que tem por objetivo ofertar aulas práticas de patinação 
online. Participaram da atividade 15 adolescentes vinculados às medidas de 
semiliberdade e meio aberto.  

Em agosto, foi promovido no Espaço Cultural Renato Russo a 1ª Edição do Festival de 
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Cultura e Lazer do Sistema Socioeducucativo. O Festival visou promover o acesso à 
cultura e à ampliação da oferta de atividades, com capacidade de atender expectativas 
de diferentes grupos.  

Foi realizada, em outubro, a "I Copa do Mundo de Futebol da Casa - 2022", pela 
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente do Estado de São 
Paulo. O evento teve a participação de 10 times, incluindo o do DF, que contou com 15 
jovens das unidades de internação. O time retornou com o troféu de 3º lugar na 
competição.  

Por fim, no dia 07/12/2022 foi realizada a 1ª Cantata de Natal do Sistema 
Socioeducativo no Teatro Sesc Garagem. A estrutura da Cantata foi organizada pelos 
servidores com a participação de adolescentes e jovens das diferentes medidas. 
Durante a apresentação, foi contada a história do natal por meio de 14 atos 
protagonizados pelos socioeducandos com voz e/ou instrumento musical. 
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Saúde  

O Sistema Socioeducativo tem acompanhado o Plano de Imunização de Vacinação da 
SES, as Notas Técnicas, o Plano de Contingência de Covid-19 e decretos 
governamentais. Nesse contexto, além da adoção de protocolos de atendimento a 
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adolescentes sintomáticos e assintomáticos pelas equipes de profissionais de saúde, as 
medidas preventivas ao risco de contaminação da COVID-19 estão sendo 
cuidadosamente observadas por servidores e adolescentes das unidades 
socioeducativas.  

Na medida em que novos adolescentes são vinculados ao sistema socioeducativo, é 
avaliada a situação vacinal e procede-se à articulação para realizar a imunização 
conforme o caso. Já os adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto ou de semiliberdade acessam a imunização por meio 
das Unidades Básicas de Saúde - UBS de referência.  

Observa-se ainda que as unidades do sistema socioeducativo não apresentaram 
agravamento da disseminação de Covid-19, mantendo a biossegurança institucional.  

Outra importante ação preventiva é a vacinação contra a Influenza. Neste ano, foi 
realizada a 24ª Campanha de Vacinação de Influenza. A etapa de vacinação do Sistema 
Socioeducativo foi realizada de maio a junho e compreendeu 1.109 servidores e 441 
adolescentes e jovens.  

Em 2022, realizou-se duas edições do Férias ConVida. A 5° Edição do Projeto Férias 
ConVida foi realizada em janeiro. No total, 23 voluntários realizaram inscrição, 16 
participaram do treinamento e 9 enviaram projetos. Ao todo foram executadas 5 
oficinas em 19 Unidades do Sistema Socioeducativo. Já a 6ª Edição foi realizada em 
julho e atendeu aproximadamente 158 adolescentes, ocorrendo em 20 unidades. 

Em abril, ocorreram as Conferências de Saúde Mental, que são espaços de promoção 
da cidadania e fortalecimento de protagonismo por meio do qual os usuários dos 
serviços públicos de Saúde Mental têm a possibilidade de dialogar e construir 
propostas para a melhoria nos serviços de atenção à saúde mental. De forma a 
garantir a participação dos adolescentes do Sistema Socioeducativo nesses debates, 
foram selecionados representantes para participarem de reuniões na modalidade 
presencial e online.  

Em decorrência do aumento de casos de dengue, foi realizada articulação com a 
Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde para realização de inspeções nas unidades 
de internação, visando à identificação de focos de vetores e as medidas de prevenção 
e controle da incidência do mosquito Aedes Aegypt e, se necessário, controle químico 
e manejo ambiental.  

Ademais, diversas unidades realizaram oficinas com os adolescentes e jovens visando 
disseminar a educação em saúde, promoção de saúde mental e prevenção de agravos, 
dentre elas: Rodas de conversa sobre saúde, saúde mental e/ou palestras correlatas ao 
tema: “Janeiro Branco”; “A arte de viver feliz sem drogas”; “Saúde feminina - ciclo 
menstrual e suas fases”; “Vamos Falar de Sexo?”; uso e abuso de drogas; “Alimentação 
saudável e bem estar”; “Exploração de Plantas Medicinais”; “Violência sexual: 
Conhecer para combater”; “Conscientização e prevenção a queimaduras”; 
“Sexualidade feminina”; e Métodos Contraceptivos. 

Ações de saúde e oficinas: coleta de exame citopatológico; Dia da Prevenção ao 
Alcoolismo; “Oficina de orientação e cuidados em saúde bucal”; reunião de 
Responsáveis e oficina de Saúde Mental; Oficina de meditação e relaxamento; Saúde 
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Mental e Livreto de Dicas; Ação preventiva de atualização da caderneta vacinal; 
aplicação do Plano de Saúde Mental - PSM; ação sobre Alimentação Saudável; Dia da 
Saúde da Mulher; testagem rápida de ISTs; Dia da Luta Antimanicomial; Capacitação 
sobre intercorrências odontológicas. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei 
(PNAISARI) prevê a elaboração de um Plano de Ação Anual, que contém os 
compromissos firmados anualmente entre gestores da saúde, do sistema 
socioeducativo e equipes de referência em saúde para atenção aos adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa. Em janeiro, foi assinado pelos dirigentes das 
2 Pastas o Plano de Ação de Saúde de Atenção à Saúde de Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas e enviado ao Ministério da Saúde. Este tem 
como objetivo o planejamento de ações conjuntas e intersetoriais a serem realizadas 
em 2022 pelos gestores e pelas equipes das unidades socioeducativas e suas equipes 
de referência da atenção primária à saúde.  

Como uma das ações propostas no referido Plano, foram realizadas Oficinas 
Intersetoriais, que tiveram a finalidade de aproximação dos serviços da atenção 
primária da SES, com as unidades socioeducativas de meio aberto e semiliberdade, 
abordando a Nota Técnica Conjunta do Ministério da Cidadania e Ministério da Saúde 
nº 42/2021, a organização do Sistema Socioeducativo no DF e as diretrizes que regem 
as relações interinstitucionais das duas Secretarias. Foram realizadas 15 oficinas e, ao 
todo, alcançados aproximadamente 95 profissionais da SES e 45 profissionais da SEJUS.  

Com vistas a elaboração do Plano de Ação Anual do ano de 2023, foi realizada no mês 
de novembro a Oficina Intersetorial. Esta oficina objetivou articular, capacitar e 
instrumentalizar as equipes de profissionais de saúde e do socioeducativo para 
elaboração do Plano de Ação Anual da sua unidade, com pactuações e metas 
conjuntas para serem executadas no ano seguinte. Contou com a participação de 
gestores de todas as unidades e medidas socioeducativas; gestores das Unidades 
Básicas de Referência das unidades de Internação e Semiliberdade; Gerentes de Áreas 
Programáticas da Atenção Primária; além de representantes dos Centros de Atenção 
Psicossocial, tendo em vista que uma das linhas de ação está ligada à Saúde Mental. O 
Plano de Ação Anual 2023 consolidado está sendo confeccionado por gestores da 
saúde e do sistema socioeducativo. 

Foi realizada ainda Oficina Intersetorial no mês de maio com os Núcleos de Estudos, 
Prevenção e Atenção às Violências para aproximar as ações e encaminhamentos dos 
adolescentes e jovens do sistema socioeducativo aos serviços de atendimento à vítima 
e autor de violência.  

O Grupo Gestor do Plano Operativo Distrital de Atenção à Saúde de adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas e internação provisória (GGPOD) tem como 
o objetivo implementar, monitorar e acompanhar a Política de Atenção à Saúde de 
Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Distrito Federal. As 
discussões ocorridas no Grupo potencializaram a articulação de um novo fluxo 
referente ao atendimento de adolescentes privados de liberdade na Rede de Urgências 
e Emergências do Distrito Federal, nas demandas diversas de saúde, inclusive relativas 
à saúde mental. O grupo tem mantido a agenda de reuniões bimestral, tendo se 
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reunido em fevereiro, abril, agosto, outubro e dezembro. A reunião prevista para 
junho foi substituída pelo Seminário De Atenção Integral À Saúde De Adolescentes E 
Jovens Em Cumprimento De Medida Socioeducativa Do Distrito Federal.  

O Seminário foi realizado em junho e teve como objetivo oportunizar espaço de 
debate em temas relacionados à atenção integral à saúde dos socioeducandos, bem 
como qualificar os profissionais da saúde e do sistema socioeducativo em atuações e 
intervenções em saúde. Participaram do evento aproximadamente 112 pessoas e 20 
palestrantes e convidados.  

Na perspectiva de qualificação do atendimento em saúde, também foi realizada 
Capacitação em Saúde Bucal para as profissionais das Gerências de Saúde das 
Unidades de Internação em parceria com a Gerência de Odontologia da SES-DF.  

Com vistas a qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes, foram executados 
os contratos de aquisição de equipamentos de saúde para as unidades de internação, 
que foram distribuídos observando a proporção de adolescentes vinculados em cada 
uma delas. Ademais, visando adquirir os equipamentos remanescentes que não 
lograram êxito na contratação, foi iniciada a instrução de novo processo licitatório, 
com a publicação da Comissão de Planejamento da Contratação através da Portaria nº 
1.212, de 13/12/2022. 

As Unidades de Internação foram beneficiadas com um Termo de Ajustamento de 
Conduta nº 59/2019 firmado pelo Conselho Regional de Farmácia do DF frente ao 
Ministério Público do Trabalho, a ser realizado por meio da Associação de Apoio aos 
Presos, Egressos e Familiares (APEF). Esse acordo oportuniza a contratação de 2 
aprendizes pelo Conselho e garante a compra de medicamentos psicotrópicos para as 
Unidades de Internação. Por meio desse TAC foram adquiridos, ao longo de 2022, 84 
tipos de medicamentos psicotrópicos. 

Ainda há o Acordo de Cooperação entre a SEJUS e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
nº 11/2021, para Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas. O projeto garante a inserção de residentes em saúde mental, álcool e outras 
drogas em unidades socioeducativas como cenário de prática profissional do 
programa, o acompanhamento e a realização, por parte de residentes em saúde 
mental, álcool e outras drogas, de ações relacionadas ao acompanhamento de 
adolescentes vinculados ao sistema socioeducativo, além de possibilitar a realização de 
pesquisas acadêmicas.  

Em março, foi realizado o 1º Seminário de Integração do Programa de Residência, 
visando recepcionar e dar início a nova turma de residentes que iniciaram sua 
trajetória de formação nas Gerências de Meio Aberto. Este evento contou com a 
participação de 31 Especialistas do Sistema Socioeducativos e 17 pessoas parceiras da 
FIOCRUZ, com debates de temáticas ligadas à atuação dos profissionais do Sistema 
Socioeducativo.  

A partir do ACT, iniciou-se, em maio, um novo projeto com a Articulação Nacional de 
Psicólogos Negros e Pesquisadores - ANPSINEP, parceiro da FIOCRUZ. O projeto 
intitulado "Fortalecimento da rede de proteção e cuidado a jovens negros em conflito 
com a lei” é uma formação técnica e política destinada a servidores que atuam na 
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execução das medidas socioeducativas. Para inaugurar o projeto, foi realizado em 
maio o Seminário Temático: Saúde Mental e Enfrentamento à Violência Racial no 
Sistema Socioeducativo. O evento abordou a responsabilização protetiva, o 
enfrentamento ao racismo estrutural e violência racial contra jovens negros em 
conflito com a lei, e debateu sobre as redes protetivas e de cuidado em saúde mental 
dessa população. Já o curso de capacitação foi realizado pelo período de 8 meses, 
tendo como objetivo principal o enfrentamento ao racismo institucional e a 
formulação de metodologias de cuidado em saúde mental ancoradas na perspectiva 
antirracista. A carga horária total do curso foi de 30 horas. Além da formação, o 
projeto realizou supervisões em duas gerências de atendimento em meio aberto, com 
proposição de intervenções para serem feitas com os adolescentes e jovens. 

Além disso, foi retomado o Projeto Intervisão, que passou por revisões e 
reestabelecimento de fluxos. O objetivo principal do projeto é construir 
conjuntamente com as equipes de diferentes contextos socioeducativos um espaço de 
diálogo, escuta e reflexão acerca de questões de saúde mental que atravessam e 
interpelam o acompanhamento dos adolescentes, ensejando um processo de 
reflexividade, indagação e produção de novos sentidos e possibilidades de 
intervenção. O Projeto está iniciando de forma piloto na Gerência de Semiliberdade do 
Guará e tem a intenção de expandir para outras unidades que possam apresentar 
demandas em saúde mental.  

Como preparação para as ações de prevenção ao suicídio que rotineiramente 
acontecem em Setembro, foi realizado encontro online “Orientações para as Ações de 
Prevenção ao Suicídio”. Esse foi feito em parceria com o Comitê Permanente de 
Prevenção do Suicídio, em que apresentaram orientações amplas para a boa realização 
de ações de prevenção ao Suicídio.   

A SES-DF publicou o Plano de Contingência Monkeypox, tendo em vista a ocorrência de 
casos da doença no DF e a declaração da OMS de que o atual surto de Monkeypox 
constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, foi criado 
um Comitê Operacional de Emergência Monkeypox na SES (COE-Monkeypox) que 
reúne setores fundamentais para o trabalho de combate à proliferação da doença e 
cuidado dos infectados. A Monkeypox trata-se uma zoonose viral em que a 
transmissão pode ocorrer por meio do contato com o animal ou com o humano 
infectado. Considerando as especificidades do sistema socioeducativo, a situação de 
vulnerabilidade e necessidade de medidas de biossegurança no ambiente institucional, 
de forma a mitigar os riscos de transmissão entre os adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida socioeducativa e entre os servidores que atuam nas 
Unidades, foi publicado em setembro o Plano de Contingência da Monkeypox no 
Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Este documento foi elaborado a partir dos 
Planos, Notas Técnicas, Recomendações e demais documentos normativos e 
orientativos da SES-DF, do Ministério da Saúde, da ANVISA, e demais órgãos da saúde. 
Outrossim, foi analisado pelo Comitê Operacional de Emergência da Monkeypox, em 
conjunto com a Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e 
Programas Especiais - GASPVP/SES.  

Em articulação com a Secretaria de Saúde, foi pactuada a instalação de Sala de 
Vacinação na UIPSS, local estratégico para atualização da carteira de vacinas dos 
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adolescentes, pois a maioria destes passa pela UIPSS no momento de ingresso no 
sistema socioeducativo. O projeto foi ampliado para prever uma Sala de Vacinação 
também na UNIRE, unidade de internação com maior efetivo de jovens. Dessa forma, a 
SES-DF adquiriu duas Câmaras Frias e as disponibilizou para instalação e uso nessas 
unidades. Foram realizadas visitas técnicas nas referidas unidades, com representantes 
da Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e 
Alimentar – GEVITHA para verificação do local e orientação das adequações 
necessárias segundo as normativas técnicas. A realização das adaptações estruturais 
está sendo viabilizada. A previsão de inauguração das Salas de Vacinas nas unidades de 
internação é que ocorra no início de 2023. 

 

Fortalecimento dos vínculos familiares e contribuição para o bem-estar social  

Nas Unidades de Semiliberdade e de Meio aberto, ações relacionadas às repercussões 
sociais nas famílias dos adolescentes devido à pandemia permaneceram voltadas para 
o repasse de informação, encaminhamentos aos benefícios assistenciais emergenciais 
e aos serviços essenciais, bem como campanhas e distribuição de cestas básicas. Além 
disso, foram realizados atendimentos e visitas domiciliares, com o objetivo de 
fortalecer os vínculos com as famílias dos socioeducandos para o melhor cumprimento 
da medida socioeducativa, bem como atuar de forma mais efetiva para diminuir o 
número de evasões e desvinculações.  

Destaca-se ainda o projeto intitulado "Em casa com dignidade" com recursos do CDCA. 
O objetivo do projeto foi distribuir, de forma excepcional, 10.500 cestas básicas aos 
responsáveis dos adolescentes e jovens vinculados às Medidas Socioeducativas de 
Meio Aberto, Semiliberdade e Internação.  
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Em novembro, foi iniciada a parceria que terá duração de 12 meses com o Projeto 
DIGNIDADE MENSTRUAL: Um direito de todas. O projeto é fruto da articulação entre a 
Mulheres de Axé- DF e a Rede Solidária entre Nós. Por meio da interlocução com a 
Defensoria Pública, as unidades de Meio Aberto e Semiliberdade serão contempladas 
com a doação de 288 pacotes com 8 unidades e 60 pacotes com 16 unidades de 
absorventes para as socioeducandas, assim como para as mulheres cis em fase 
menstrual que residem com a adolescente.  

Publicada em julho a Portaria nº 704/2022, que instituiu o Grupo de Trabalho com o 
objetivo de revisar e propor atualizações no Manual Sociopsicopedagógico das 
Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. O documento 
foi concluído em novembro com contribuições importantes à qualificação do 
atendimento aos socioeducandos e suas famílias. 

Outras ações foram: Ação de combate ao trabalho infantil em parceria com a 
Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Palestra “Violência Sexual: 
Conhecer para combater” realizada pelo Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios; Palestra “Violência no namoro NÃO” em 
parceria com a Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência; Projeto de 
fortalecimento de vínculos em parceria com o CREAS Samambaia; Fórum Cultura da 
Paz e da Cidadania: em busca da Sabedoria e do Amor, planejado pela Comissão 
Permanente da Rede Intersetorial do Gama em parceria com a Comissão Regional pela 
Paz nas Unidades Escolares, vinculadas à Coordenação Regional de Ensino do Gama; 
Oficinas de utilização de papel reciclado a partir de bitucas de cigarro, em parceria com 
programa de reciclagem da UnB e empresário responsável pela coleta e limpeza 
química das bitucas; Oficinas de crochê realizadas com as mães dos adolescentes; 
Participação dos adolescentes das medidas socioeducativas de meio aberto, 
semiliberdade e internação da 11ª Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - etapas regionais; Reunião de família, almoço de Natal e apresentação 
musical para os socioeducandos e seus familiares nas Unidades de Internação; I Mostra 
Cultural da Unidade de Internação de Planaltina com almoço para as famílias. 
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Segurança  

Conforme o Eixo Segurança do SINASE, é fundamental investir nas medidas de 
prevenção das situações-limite (brigas, quebradeiras, motins, fugas, invasões, 
incêndios, agressões e outros), sendo necessário um conjunto de ações para 
intervenção estratégica da segurança preventiva, para garantir a integridade física, 
psicológica e moral de toda a comunidade socioeducativa.  

A capacitação fundamenta-se nas legislações vigentes que disciplinam o uso dos 
instrumentos de menor potencial ofensivo, além de atender a Política de Treinamento, 
Desenvolvimento e Educação. 

Assim, foram ofertados os seguintes cursos: Defesa Pessoal e imobilizações táticas; 
Atendimento Pré Hospitalar; Prevenção e Combate a incêndio; Formação para Chefes 
de Plantão das Unidades de Internação; Socioeducação como Meio de 
Responsabilização e Emancipação de Adolescentes; Ambientação para novos 
servidores da carreira socioeducativa; Escolta, Contenção e Isolamento de Crises e 
Curso de Atualização da DISSTAE. 

No mais, está em andamento a contratação para a aquisição, instalação e 
implementação de sistema de monitoramento por câmeras em todas as unidades de 
internação e nos veículos que realizam a escolta dos socioeducandos, visando garantir 
segurança à comunidade socioeducativa de forma contínua e eficaz.  

Destaca-se ainda a publicação da Portaria nº 748, de julho de 2022, que versa sobre 
nova regulamentação quanto ao uso de spray de extratos vegetais no âmbito do 
Sistema Socioeducativo e a publicação da Portaria nº 706, de julho de 2022, que 
instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de revisar e propor atualizações aos 
Procedimentos de Segurança Socioeducativa – PSS.  
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Outra ação relevante, realizada nas Unidades de Internação ao longo do ano de 2022, 
foi o Conselho de Mérito para os adolescentes e jovens que se destacaram 
positivamente no cumprimento da medida socioeducativa, observados o 
desenvolvimento de habilidades e capacidades relativas à vida em liberdade e à 
postura contributiva no âmbito institucional. O evento aconteceu em 3 edições, com a 
participação dos familiares dos socioeducandos.  

 

Qualificação da gestão, valorização e visibilidade para boas práticas  

Em dezembro de 2021, foi lançado o Projeto Reiniciar que contemplou também a 
criação da Escola Distrital de Socioeducação (EDS), um projeto que objetiva fortalecer 
a política de Treinamento, Desenvolvimento e Educação dos profissionais que 
operacionalizam a socioeducação no Distrito Federal.  

Assim, em junho, por meio do Decreto nº 43.483, de 27/06/2022 foi publicada a 
criação da EDS. É importante frisar que a EDS vem desenvolvendo suas ações desde 
dezembro de 2021, quando o cargo de Direção da escola foi instituído.  

Em 2022, destaca-se o evento conduzido pela EDS em alusão à publicação do Decreto, 
como forma de divulgar o surgimento da escola, seu papel, seus objetivos e suas 
múltiplas possibilidades de atuação. O evento contou com a presença de 120 
servidores.  

No ano corrente, a 2ª edição do Curso “Socioeducação como Meio de 
Responsabilização e Emancipação de Adolescentes” foi realizada e contou com a 
participação de 50 profissionais do sistema socioeducativo, que, mais uma vez, 
desenvolveram seus projetos de intervenção nas unidades do Sistema Socioeducativo. 
O Curso culminou na apresentação de 6 projetos de intervenção no 3º Café de Boas 
Práticas. O evento teve objetivo de favorecer a troca de experiências entre os 
trabalhadores e Unidades, visando à valorização e à visibilidade de boas práticas em 
socioeducação, bem como à ampliação do diálogo e ao fortalecimento de vínculos 
entre gestores e equipes. 

Também há o Projeto “Socioeducação em Formação”, resultante de articulação com a 
Universidade de Brasília. Trata-se de um projeto de extensão formalmente instituído 
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no âmbito da UnB que resulta na presença de 3 alunos extensionistas na EDS e uma 
professora vinculada ao Campus de Planaltina.  

Ainda destaca-se o evento “8 de Março: por um socioeducativo livre de assédio”. O 
evento contou com a presença de 100 servidores e discutiu os avanços e desafios nas 
lutas das mulheres, além das questões relacionadas ao assédio e importunação sexual 
no trabalho e, por fim, gerou uma apresentação dos dados sociodemográficos 
referentes às mulheres trabalhadoras que atuam no sistema.  

Ademais, o ingresso de 110 novos servidores em janeiro e de 17 servidores em maio 
de 2022 foi acompanhado de uma formação voltada à ambientação e preparação para 
o desempenho de suas atividades laborais. A formação contemplou aspectos 
relacionados ao trabalho específico de cada cargo e cada medida, além de questões 
teóricas basilares para a compreensão da atuação no sistema socioeducativo, além de 
temas ligados às questões de segurança e questões administrativas de registro de 
informações e circulação de documentos oficiais.  

Em agosto, foi realizada a 3ª Edição do Café de Boas Práticas com a finalidade de 
proporcionar espaço de troca de experiências entre os trabalhadores e Unidades. Em 
conjunto com a apresentação de projetos de intervenção construídos por servidores 
na 2ª edição do Curso Socioeducação como Meio de Responsabilização e Emancipação 
de Adolescentes, foram submetidos 51 projetos para avaliação da Comissão Técnica 
Setorial, resultando em 36 projetos selecionados apresentação, que ocorreu de forma 
híbrida, sendo 16 horas presenciais e 8 horas virtuais.  

Com o objetivo de propiciar aos servidores e gestores conhecimentos básicos acerca 
dos processos orçamentários e de aquisições aplicados ao Sistema Socioeducativo do 
DF, entre os dias 17 e 21 de outubro, foi realizado o primeiro curso sobre "Elaboração 
de documentos para aquisições e contratos do Sistema Socioeducativo", que contou 
com a participação de 30 servidores.  

Entre os meses de novembro e dezembro foram realizadas: duas turmas do Curso de 
Atualização para DISSTAE - 2022 que contou com a participação de 64 alunos; o I Curso 
de Atendimento Socioeducativo com Meninas, com 26 servidores participantes; o I 
Curso Diálogos sobre a PSC: história, conceitos, metodologia, com 45 alunos; o I Curso 
de Elaboração de Projetos Socioeducativos, com 35 participantes, além da organização 
do FONACRIAD – Fórum Nacional de Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo, que contou com a participação de aproximadamente 50 participantes 
de 19 estados do Brasil. 

Foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica n⁰ 09/2022 com a Casa do Candango. A 
parceria tem como objetivo oferecer oportunidades de cumprimento da medida 
socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (PSC) na instituição aos 
adolescentes em acompanhamento no sistema socioeducativo do Distrito Federal.  

Em parceria com o Instituto CNP Brasil e a Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS) 
foi realizado o encaminhamento de adolescentes em cumprimento de medida de 
Prestação de Serviço à Comunidade para participação em curso de audiovisual do 
Programa Jovem de Expressão, no qual os adolescentes aprenderam técnicas de 
produção de vídeos, imagens e sons e, ao final do curso, como produto final, foi 
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O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM 
CONFLITO COM A LEI: PROMOVER, DEFENDER E CONTROLAR OS 
DIREITOS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI POR MEIO DA 
GESTÃO EFICIENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, DA QUALIFICAÇÃO 
DOS ATENDIMENTOS, DA PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS 
ADOLESCENTES E DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA. 

OBJETIVO 

construído um curta metragem para exibição na comunidade onde o Projeto é 
desenvolvido. 

Também foi formalizada a parceria com o Instituto Arapoti, para que os adolescentes 
vinculados à medida socioeducativa de semiliberdade possam ser encaminhados às 
atividades da Horta Comunitária do Guará, sob a supervisão dos técnicos desse 
Instituto. 

Ademais, o CDCA descentralizou crédito orçamentário para aquisição de 15 veículos 
destinados às Gerências de Atendimento em Meio Aberto. Essa articulação garantirá 
melhores condições de trabalho às equipes que atuam na execução da medida para 
que possam melhorar o acompanhamento e as articulações no território.  

Visando dar publicidade e gerar um intercâmbio de ações realizadas pelas unidades 
socioeducativas, pautadas nos parâmetros e eixos estratégicos norteadores previstos 
na Resolução 119/2006 do CONANDA, iniciou-se o projeto de mural virtual contendo 
diversas ações de caráter educativo, cultural, esportivo, de saúde, profissionalizante e 
formativo realizadas pelas unidades.  

 

 

 

2. Avaliação do Objetivo 

Durante o ano de 2022, houve intensa diligência com o intuito de fortalecer o Sistema 
de Garantia de Direitos, enfatizando a concepção fundamental do ser humano como 
titular de direitos civis e sociais que favorecessem sua dignidade. Nesse contexto, as 
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ações desenvolvidas nesse período deram continuidade àquelas realizadas ao longo do 
ano de 2021, a fim de garantir ao adolescente em conflito com a lei tudo aquilo 
necessário para o seu desenvolvimento e amadurecimento, ou seja, tudo o que for 
inerente e demonstrador da dignidade da pessoa humana e assegurador dos direitos 
humanos indispensáveis a qualquer indivíduo. 

Por meio de ações articuladas, buscou-se efetivar para os socioeducandos políticas 
públicas, em especial, nas áreas de saúde, educação, assistência social, 
profissionalização, trabalho, cultura, esporte e lazer; bem como fortalecer vínculos 
familiares, sociais e comunitários a fim de evitar a reincidência de atos infracionais por 
parte destes sujeitos, por meio de oportunidades para o exercício da cidadania. 

A crise sanitária impactou no desenvolvimento de várias ações durante os dois últimos 
anos em que o cuidado com a saúde coletiva se tornou urgente. Entretanto, a partir do 
último quadrimestre de 2021 e início de 2022, com o movimento de retomada das 
atividades presenciais por direcionamento do governo do Distrito Federal, realizou-se 
as adequações para o alcance dos objetivos da pasta e, ao mesmo tempo, encaminhar 
para a adaptação frente ao cenário que requer responsabilidade, atenção e cuidados 
de todos no que se refere ao controle da disseminação do coronavírus no âmbito das 
Unidades Socioeducativas. 

 

3. Metas 

METAS 2020-2023 Ano 
Quantidade 
Desejada 

Quantidade 
alcançada (meta 
quantitativa 
acumulada) 

Situação do atributo 
Razão da situação do 
atributo 

M208 - MANTER A OCUPAÇÃO 
DAS 29 UNIDADES DO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO ADEQUADA À 
SUA MODULAÇÃO (antiga 
ADEQUAR 29 ESTRUTURAS FÍSICAS 
DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ÀS 
NORMATIVAS LEGAIS NACIONAIS 
E DISTRITAIS (SEJUS)) 

2020 

29 

20 

Meta em andamento conforme o 
previsto 

Não se aplica 

2021 29 

2022 29 

2023 
 

M212 - AMPLIAR A TAXA DE 
INSCRIÇÕES DE ADOLESCENTES 
EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DE 32% 
PARA 60% (SEJUS) 

2020 

60 

22,30% 
Meta em andamento 
em  desconformidade com o 
previsto 

Outros 
2021 32,75% 

2022 39,09% 

2023   

M215 - MODERNIZAR 1 UNIDADE 
SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE 
(antiga MODERNIZAR 3 UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DE 
INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE 
(SEJUS)) 

2020 

1 

0 

Meta em andamento em 
desconformidade com o previsto 

Administrativa 

2021 0 

2022 0 

2023   

M218 - OFERTAR 80 EVENTOS DE 
CAPACITAÇÃO POR MEIO DA 
ESCOLA DISTRITAL DE 
SOCIOEDUCAÇÃO (SEJUS). (antiga 
OFERTAR 80 CURSOS POR MEIO 
DA ESCOLA DISTRITAL DE 
SOCIOEDUCAÇÃO (SEJUS)) 

2020 

80 

0 

Meta em andamento em 
desconformidade com o previsto 

Administrativa 

2021 1 

2022 30 

2023   

M549 - CONSTRUIR 6 UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS (SEJUS)* 
(antiga: CONSTRUIR 24 UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS) 

2020 

6 

1 

Meta em andamento em 
desconformidade com o previsto 

Administrativa 
2021 2 

2022 2 

2023   



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

26  

 

3.1 Análise qualitativa 

M208 - A análise da adequação das estruturas fisicas é realizada a partir de sua 
adequação às normativas legais vigentes, sendo consideradas no resultado da meta 
atual 8 unidades de internação, 15 unidades de meio aberto e 6 unidades de 
semiliberdade. Em que pese à existência de necessidade de adequação nas estruturas 
fisicas das unidades de internação, é possível dizer que todas as unidades atendem à 
meta. Em relação às unidades de semiliberdade, cita-se que todas estão localizadas em 
bairros comunitários e em moradias residenciais, provém espaço para atendimento 
individualizado e em grupo. Ademais, todas as Gerências de Semiliberdade estão com 
o efetivo abaixo da capacidade máxima. No que concerne às unidades de meio aberto, 
não existem especificações relacionadas à estrutura fisica de suas unidades no Sinase. 
Como não há restrição de liberdade, o acompanhamento dos socioeducandos é 
realizado em horário comercial, pois os jovens permanecem em convívio familiar. 

M212 - A meta de inserção de jovens e adolescentes em atividades de capacitação e 
profissionalização sofreu impactos em função do estado continuado de pandemia até a 
garantia das imunizações de toda a comunidade socioeducativa. Em 2022 tem-se a 
continuidade das atividades presenciais nas unidades socioeducativas e oferta de 
novas vagas, o que permitiu o alcance de uma taxa de 39,09% de inserção. A oferta de 
aprendizagem profissional nas unidades de internação promoveu a inserção de 154 
adolescentes e jovens. Os cursos de qualificação ofertados pelo sistema “S” também 
contribuíram para o percentual dessa meta. 

M215 - A meta foi criada para quantificar o número de unidades com o sistema de 
monitoramento implantado (Circuito Fechado de Televisão - CFTV). Cumpre destacar 
que o projeto de implementação de tal sistema encontra-se no Plano Diretor de TI - 
PDTI para o período de 2019 a 2022, publicado no Diário Oficial do DF em 15 de agosto 
de 2019. Em que pese algumas unidades de internação possuírem monitoramento por 
câmera, os sistemas encontram-se inoperantes devido a diversos motivos, entre eles 
falta de equipamento, licença ou manutenção. Assim, no momento, houve a 
descentralização de recursos pelos CDCA para viabilizar a aquisição e houve publicação, 
em Diário Oficial de 26 de Outubro de 2022, do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico 
n° 13/2022 - SRP, cujo objeto é o Registro de preços para pretensa contratação de 
empresa especializada no fornecimento de pontos de videomonitoramento. Todavia, 
tais andamentos ainda não se refletem no resultado da meta, que permanece em 0. 

M218 - Com a suspensão das atividades educacionais presenciais, a inauguração da 
Escola Distrital de Socioeducação foi impactada. Em dezembro de 2021, houve a 
criação da Escola Distrital de Socioeducação. Nesse sentido, apesar de a meta estar em 
andamento em desconformidade com o previsto, há que se destacar a realização de 30 
cursos/eventos de capacitação desde a sua criação com mais de 1.000 participantes. 

M549 - Atualmente, 2 unidades socioeducativas foram construídas e inauguradas: a 
Unidade de Internação Feminina do Gama foi inaugurada em 2020 e a Unidade de 
Internação de Brazlândia foi entregue em 2021. Quanto à construção de unidades de 
semiliberdade, ressalta-se que o TJDFT efetuou o pagamento de R$ 14.546.136,14 ao 
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Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (FDCA/DF), esse 
recurso será utilizado para construção das unidades de semiliberdade. O projeto 
arquitetônico das novas unidades foi elaborado com a participação de servidores e 
especialistas na temática do sistema socioeducativo e há 3 terrenos disponibilizados: 
São Sebastião, Ceilândia e Sobradinho II. Os projetos complementares do terreno de 
São Sebastião já foram finalizados. O custo para construção de uma unidade está sob 
análise para definição do quantitativo de unidades que poderão ser construídas com o 
recurso disponibilizado. 

 

4. Indicadores 

INDICADORES 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

ÍNDICES 
DESEJADOS 

 TENDÊNCIA  
Índice 
alcançado 
(indicador)  

Situação 
do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

IN141 - TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DAS 
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE 
INTERNAÇÃO  

UNIDADE  

2020 <= 95,00 

Menor, 
Melhor 

81,60% Indicador 
com 
índice 
alcançado 

Não se aplica 
2021 <= 90,00 60,32% 

2022 <= 85,00 41,80% 

2023 <= 80,00   

IN142 - TAXA DE SOCIOEDUCANDOS 
ATENDIDOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO  

PERCENTUAL 

2020 = 42,00 

Maior, 
Melhor 

22,30% Indicador 
sem 
índice 
alcançado 

Outros 
2021 = 49,00 30,54% 

2022 = 56,00 39,09% 

2023 = 60,00   

IN148 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO (Revisão 2022: TAXA DE 
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO) 

PERCENTUAL 

2020 = 30,00 

Maior, 
Melhor 

0,00% 

Indicador 
sem 
índice 
alcançado 

Administrativa 

2021 = 50,00 0,00% 

2022 = 100,00 85% 

2023 = 100,00  

4.1 Análise qualitativa 

IN141 - A análise da adequação das estruturas fisicas foi feita a partir da taxa média de 
ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema 
socioeducativo, durante o período. O percentual atual de 41,80% encontra-se abaixo 
da previsão feita para 2023. Considerando o fim da pandemia e a retomada das 
atividades dentro da normalidade, entende-se que é possível o aumento do percentual 
da taxa de ocupação até o final de 2023. 

IN142 - O percentual de jovens e adolescentes que acessaram a política de 
profissionalização representa o enfrentamento da condição de vulnerabilidade do 
público com o fortalecimento da política de trabalho, profissionalização e 
empregabilidade. Calcula-se que a permanência da realização de cursos ministrados 
em formato virtual ou híbrido tem potencializado esse avanço. Cada medida possui 
suas particularidades e desafios frente à efetivação do público. Nas unidades de 
internação, o SENAI e o SENAC atuam ofertando programas de aprendizagem (áreas: 
construção civil, administrativa e gestão) e de qualificação (beleza, gestão e 
gastronomia). As medidas de internação (com usufruto de beneficio sistemático), 
semiliberdade e meio aberto são assistidas com as vagas provenientes de Termo de 
Ajuste de Conduta oficializado junto ao Ministério Público do Trabalho – MPT, que vem 
potencializando a efetivação em oportunidades promissoras como, por exemplo, a 
Empresa Auto Viação Marechal, Urbi Mobilidade Urbana e outras empresas e 
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instituições privadas. Soma-se o Programa Jovem Candango que, por meio de cota 
para o público do socioeducativo, oportuniza a inserção em programa de 
aprendizagem com formação técnica-profissional para adolescentes e jovens atuarem 
em serviços administrativos nos órgãos do governo do DF. Em que pese o percentual 
atual estar abaixo do esperado para 2022, percebe-se o crescimento da taxa 
comparada com o mesmo período do ano de 2021. 

IN148 - Dada a complexidade técnica da construção, desenvolvimento e posterior 
implantação de um sistema de informação nas unidades socioeducativas do Distrito 
Federal, o cronograma estabelecido requer avaliações anuais, que refletem a 
conclusão das etapas de desenvolvimento. Conforme estipulado e seguindo o 
cronograma de ações, os módulos da Central de Vagas, da Unidade de Atendimento 
Inicial e das Unidades de Internação encontram-se concluídos em sua versão Beta e 
aptos ao início da fase de implantação. Os Módulos das Unidades de Semiliberdade e 
de Meio Aberto foram finalizados e passarão por testes antes da implementação na 
versão Beta. Desta forma, a taxa de desenvolvimento encontra-se em 100%. Espera-se 
que em 2023, após a publicação da normativa que dispõe sobre os perfis de acesso e 
sigilo da informação, o Sistema Jornada esteja apto à implementação em todas as 
unidades do Sistema Socioeducativo.  

 

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 
alcançada 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

AN10276 - CRIAÇÃO DA ESCOLA DISTRITAL DE SOCIOEDUCAÇÃO 
(SEJUS) 

100% 

ANO em 
andamento 
conforme o 
previsto 

Não se aplica 

AN207 - PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM 
EXAMES NACIONAIS PARA CERTIFICAÇÃO ESCOLAR. (SEJUS) 

100% 

ANO em 
andamento 
conforme o 
previsto 

Não se aplica 

AN211 - CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO VISANDO A QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL. (SEJUS) 

97,14% 

ANO em 
andamento 
conforme o 
previsto 

Não se aplica 

AN213 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NAS UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO (SEJUS) 

100% 

ANO em 
andamento 
conforme o 
previsto 

Não se aplica 

5.1 Análise qualitativa 

AN10276 - A inauguração da Escola Distrital de Socioeducação (EDS) ocorreu em 
dezembro de 2021 e segue sendo fortalecida como órgão em fase de estruturação, 
mas já com alguma capacidade de oferecimento de ações e projetos de formação 
profissional. Está em andamento o projeto para equipar e estruturar as ações da Escola 
com recursos do Fundo dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - FDCA na ordem 
de R$ 461.737,08. 

AN207 - Nas unidades de internação, 254 adolescentes e jovens participaram do 
ENCCEJA-PPL. As provas foram aplicadas nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. O ENEM 
- PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) objetiva 
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avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica para os que se 
encontram em privação de liberdade, entretanto, vem sendo comumente utilizado 
como critério para participação no PROUNI, assim como para ingresso em diversas 
instituições de ensino superior privadas e públicas. O ENEM – PPL 2022 está previsto 
para acontecer nos dias 10 e 11/01/2023 nas unidades socioeducativas de internação 
estrita. Foram inscritos um total de 186 adolescentes e jovens para participarem do 
certame. Considerando que todos os jovens aptos para participarem do ENCCEJA - PPL 
e ENEM - PPL foram inscritos no exame, atingiu-se 100% da ação não orçamentária. Os 
jovens e os adolescentes das medidas de semiliberdade e meio aberto participam dos 
exames regulares do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e Exame Nacional Para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA promovidos pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP e operacionalizados 
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

AN211 - Foram ofertados 29 eventos/cursos de capacitação pela Escola Distrital de 
Socioeducação (EDS) apenas em 2022. A oferta de cursos de capacitação restou 
prejudicada diante do contexto pandêmico, cuja orientação foi de restrição de 
atividades práticas e presenciais. No entanto, com a retomada das atividades 
presenciais e a própria criação da Escola Distrital foi possível impulsionar a meta de 
capacitação profissional, visando à qualificação operacional, técnica e teórica daqueles 
que atuam neste sistema. 

AN213 - Em 4 de Março de 2021, por meio do DODF nº 42, foi publicada a Portaria nº 
118, que versa sobre o cadastramento de entidades religiosas e representantes 
religiosos, visando à garantia de assistência religiosa nas unidades de internação. 
Atualmente, 14 instituições religiosas possuem registro com cadastramento para 
atendimento em 9 (nove) unidades de internação, internação provisória e 
atendimento inicial, visando assistência religiosa de adolescentes e jovens, respeitando 
a voluntariedade e credo do público atendido. 

 

6. Informações Complementares 

Em abril de 2022 a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal firmou Acordo 
de Cooperação Técnica Nº 01/2022 com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal com objetivo de estabelecer as condições necessárias para que os 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação tenham 
assegurado o direito constitucional ao voto no pleito eleitoral de 2022. Ao todo 195 
participaram dos dois turnos das eleições de 2022 em 5 unidades de internação. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

30  

  

Em relação a M218, destaca-se a exígua estrutura da  recém-criada  Escola  Distrital  de  
Socioeducação  (EDS), composta por dois cargos: a Direção da Escola e a Unidade de 
Treinamentos Operacionais. Assim, a EDS conta com o apoio técnico de servidores que 
compõem o Núcleo Gestor da Escola Nacional de Socioeducação, NUGEDS. Tal órgão é 
previsto pelos normativos que regulamentam o Sistema Socioeducativo Nacional como 
ferramenta de descentralização das formações oferecidas pela Escola Nacional de 
Socioeducação. O NUGEDS funciona, portanto, como propagador dos cursos ofertados 
pela Escola Nacional, mas também como órgão colegiado que participa da condução 
das atividades de treinamento, desenvolvimento e educação da Escola Distrital. Em 
que pese a criação da EDS e seus cinco meses de funcionamento, esta ainda não possui 
espaço próprio, equipamentos tecnológicos adequados e nem corpo pedagógico 
próprio, ou possibilidade de instrutoria interna remunerada, ou seja, encontra-se em 
fase de estruturação. 

Ainda assim, foram realizados diversos cursos e eventos, que resultaram em 29 
eventos de capacitação: 2 turmas de Ambientação dos Novos Servidores do Sistema 
Socioeducativo; Defesa Pessoal para Mulheres; 7 turmas de Imobilizações Táticas e 
Defesa Pessoal; Atendimento Pré Hospitalar; Combate a incêndio; 6º Curso de Escolta, 
Contenção e Isolamento de Crises em Unidades de Internação do Sistema 
Socioeducativo do Distrito Federal; Socioeducação como Meio de Responsabilização e 
Emancipação de Adolescentes; Divulgação formal da Criação da Escola Distrital de 
Socioeducação; 3ª edição do Café de Boas Práticas; 2 turmas do 1° Curso para Chefes 
de Plantão do Sistema Socioeducativo; Curso de Elaboração de Documentos para 
Aquisições e Contratos do Sistema Socioeducativo; Abertura e Encerramento do Curso 
para Chefes de Plantão; 2 turmas do Curso de Atualização para Servidores da DISSTAE; 
I Curso de Atendimento Socioeducativo com Meninas; I Curso Diálogos sobre a PSC: 
história, conceitos, metodologia; I Curso de Elaboração de Projetos Socioeducativos; e 
o Fonacriad - Fórum Nacional de Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo. Nesse sentido, apesar de a meta estar em andamento, em 
desconformidade com o previsto, há que se destacar o empenho na construção de um 
espaço dedicado à capacitação e à construção do conhecimento em socioeducação, 
projeto que requer uma articulação de esforços de diferentes áreas, com intuito de 
contemplar as múltiplas realidades de atuação e os diferentes saberes hoje presentes 
na socioeducação. 

Além disso, no 2º semestre, por meio do Convênio nº 908928/2020, celebrado 
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entre Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Secretaria de 
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, foi possível adquirir 83 novos 
computadores para as unidades socioeducativas. O reforço no quantitativo atual dos 
equipamentos existentes gera maior celeridade na gestão e execução de processos e 
atividades, aprimoramento da eficiência das unidades, bem como a melhoria no 
atendimento dos socioeducandos e suas famílias.  

Outro ponto de destaque, trata-se da captação, no ano de 2022, de R$ 7.432.838,00 
oriundos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para a implementação de 
projetos para qualificar os recursos materiais e humanos do Sistema Socioeducativo. 

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Em 2022, em que pese o contexto pandêmico ainda ter sido levado em consideração 
no planejamento e na execução dos projetos, com o índice de cobertura vacinal e a 
diminuição dos casos de contaminação pelo Coronavírus, avanços puderam ser 
observados após a flexibilização das medidas de prevenção ao contágio.  

Assim, foram intensificadas as ações de qualificação da execução da política de 
socioeducação, alcançando resultados positivos frente ao que foi planejado para o ano 
em curso. 

No âmbito da saúde, conforme relatado, destacam-se as ações em conjunto com a 
FIOCRUZ e Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores - ANPSINEP. O 
projeto intitulado "Fortalecimento da rede de proteção e cuidado a jovens negros em 
conflito com a lei” possibilitou formação técnica e política para os servidores que 
atuam na execução das medidas socioeducativas. Outrossim, a realização do I 
Seminário Temático com o tema Saúde Mental e Enfrentamento à Violência Racial do 
Sistema Socioeducativo fortaleceu e aprimorou a articulação e os fluxos com a rede de 
saúde, promovendo a garantia do direito de acesso dos jovens e adolescentes do 
Sistema Socioeducativo aos cuidados e a atenção à saúde. Cumpre ressaltar também a 
vacinação dos socioeducandos acompanhados contra Covid, bem como contra a 
Influenza. 

Ademais, com referência no Plano de Contingência da SES-DF, foi elaborado o Plano de 
contingência Monkeypox no Sistema Socioeducativo do DF, considerando a declaração 
da OMS de que o atual surto de Monkeypox constitui uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional. 

No que diz respeito à inserção dos adolescentes e jovens em atividades de 
profissionalização e qualificação, avalia-se que houve aumento da oferta com a 
retomada das atividades presenciais, em que pese à meta de ampliar a taxa de 
inscrições de adolescentes em cursos de capacitação e profissionalização de 32% para 
60% (SEJUS) encontrar-se em desconformidade com o previsto. 

Nesse contexto, destaca-se que houve a continuidade da Aprendizagem Profissional e 
os cursos de qualificação profissional ofertados pelo SENAC e pelo PRONATEC. 

A fim de promover a garantia do acesso à cultura, ampliar a oferta de atividades 
diversificadas, com capacidade de atender expectativas de diferentes grupos, 
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desenvolver a cultura de paz e possibilitar discussões que fomentem o caráter essencial 
das práticas artisticas no atendimento socioeducativo, foi realizado em agosto o 1º 
Festival de Cultura e Lazer do Sistema Socioeducativo em 2022. 

Também em agosto, realizou-se a 3ª Edição do Café de Boas Práticas do Sistema 
Socioeducativo, no qual foi possível promover a troca de experiências entre os 
trabalhadores e Unidades, visando à valorização e à visibilidade de boas práticas nas 
Unidades socioeducativas. Tanto no Festival de Cultura e Lazer como no Café de Boas 
Práticas foi possível identificar ações voltadas à qualificação do atendimento 
socioeducativo, fortalecendo a política da socioeducação. 

Ações importantes também foram realizadas quanto à reforma de Unidades de 
Internação. Dois módulos da Unidade de Internação do Recanto das Emas foram 
reformados e inaugurados em janeiro de 2022 e as Unidades de Santa Maria e Saída 
Sistemática tiveram melhorias estruturais, com construção de alojamento para os 
servidores e sala de atendimento técnico na primeira e ampliação do setor 
administrativo na segunda.  

Em 23/11/2022 foi publicado oficialmente o Anuário do Sistema Socioeducativo - os 
dois primeiros anos de pandemia 2020 e 2021 -, o qual fez análise sobre o perfil 
sociodemográfico de seus adolescentes nas três medidas socioeducativas (internação, 
semiliberdade e meio aberto) relacionando-o com a população do DF e trouxe dados 
sobre a mudança na ocupação das vagas do Sistema. Ainda, seguindo tendência 
nacional e utilizando dados das Delegacias da Criança e do Adolescente, examinou 5 
anos de série histórica de movimentação dos adolescentes que entraram e saíram do 
Sistema, discutindo a redução da população nas medidas socioeducativas.  

No início de dezembro o Sistema de Gestão e Acompanhamento Online de Medidas 
Socioeducativas do Distrito Federal, denominado Sistema Jornada, foi oficialmente 
lançado e apresentado aos servidores e gestores do Sistema Socioeducativo. A 
proposta do Jornada é realizar a gestão de forma informatizada e em tempo real das 
medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes e jovens em conflito com a lei em 
acompanhamento pela SEJUS/DF. Busca-se, com isso, maior eficiência e eficácia na 
prestação do serviço público, além de reforçar o comprometimento da gestão pública 
baseada em evidências. 

Ademais, em dezembro, foi assinado o contrato para prestação de serviço de 
manutenção nos equipamentos de scanner corporal e de volumes nas unidades de 
internação. O cronograma de manutenções nos equipamentos será iniciado a partir de 
02 de janeiro de 2023, reestabelecendo o uso dos equipamentos em prol do zelo pelos 
direitos e pela integridade física dos socioeducandos, de seus familiares no momento 
da realização de visitas e dos profissionais envolvidos no processo.  

Outras ações relevantes do período em análise foi a criação da Escola Distrital de 
Socioeducação (EDS), por meio do Decreto Nº 43.483, de 27 de junho de 2022, e a 
publicação da Cartilha de Atendimento, Acolhimento, Acompanhamento e Tratamento 
Adequados ao público LGBTI no Sistema Socioeducativo do DF.  

Projeta-se para o próximo ano a efetiva implantação do CFTV nas unidades 
socioeducativas e a continuidade nos esforços para construção das unidades de 
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semiliberdade. 
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Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial - 
SUBDHIR  

 

1. Realização por Programa 

● 21 de janeiro – 6ª Semana Distrital alusiva ao Dia Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa  

Colaboração em diversas atividades realizadas por organizações religiosas e laicas 
referente à "6ª Semana Distrital alusiva ao Dia Nacional de Combate à Intolerância 
Religiosa, 21 de janeiro". 

16/01/2022 - Cerimônia Religiosa Alusiva ao Dia Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa; 

17/01/2022 - Seminário: Esperança e Juventude para um Brasil Laico; 

18/01/2022 - Seminário sobre Ensino Religioso prevista na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação; 

18/01/2022 - Seminário: A Necessidade de Preservação das Espiritualidades 
e Culturas Tradicionais; 

20/01/2022 - Seminário: Intolerância e Violência não Podem Advir das 
Religiões ou Crenças; 

21/01/2022 - Encontro: Momento de Comunhão Inter-Religiosa; 

21/01/2022 - Seminário: Desafios para a Liberdade Religiosa e a Laicidade; 

23/01/2022 - Encontro: Partilha pela Unidade Inter-Religiosa; 

24/01/2022 - Seminário: Qual Brasil as Religiões Podem Ajudar a Construir? 

25/01/2022 - Seminário: O Combate à Intolerância Religiosa Também Abarca 
a Defesa dos Não Crentes. 

28/01/2022 - Seminário: Webinar: Os Iguais Amando os Desiguais. 

● 1° de março - Campanha “A Folia foi cancelada, o combate à discriminação e 
preconceito não!”. 

A ação teve como objetivo sensibilizar a população do Distrito Federal sobre a 
importância da promoção dos direitos humanos e respeito às expressões culturais e 
religiosas, especialmente de matriz africana, bem como à população negra e 
LGBTQIA+. A campanha foi divulgada através do endereço eletrônico: 
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2022/02/26/folia-cancelada-mas-combate-a-
discriminacao-e-preconceito-nao/  
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● 21 de março - Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial 

Em referência à data foi lançada campanha audiovisual de enfrentamento ao racismo 
no comércio. O vídeo propôs a utilização das redes sociais como instrumentos de 
combate às injustiças raciais, abrindo caminhos para o surgimento de conversas sadias 
e respeitosas no ambiente de trabalho, em casa e nas escolas.  

 

● 21 de março - Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, 21 de março 

Ação realizada, em ambiente virtual da Secretaria de Estado de Saúde, por meio do 
Comitê Técnico de Saúde da População Negra, com participação de representante da 
Secretaria. 

 

● 22 a 26 de março - Projeto "Dance e não se canse" 

Realização de espetáculos, rodas de conversa, competições e premiações, bem como 
oficinas de dança e arte urbana, em parceria com Cangaço Produções e Elafav Mob, na 
Praça dos Direitos da Ceilândia. 

● 23 a 25 de março – 1° Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa “Liberdade 
Religiosa – Fundamento para Convivência, Justiça e Paz” 

Participação de representante desta Secretaria, com objetivo de fortalecer as ações, 
iniciativas e trabalhos na esfera nacional voltados à liberdade religiosa.  
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● 27 de março – Lançamento da Rota da Diversidade 

A Rota da Diversidade, anteriormente denominado de Guia Friendly, é ferramenta 
impressa e virtual, fruto dos esforços da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 
com a Secretaria de Estado de Turismo, com o intuito de elencar estabelecimentos 
comerciais e religiosos que se dispõe ao tratamento humanizado com a população 
LGBTQIA+. A ferramenta é importante não só para turistas LGBTs, mas também para 
famílias, amigos e a população em geral que gosta de frequentar espaços acolhedores, 
assim como será uma forma de dar visibilidade e reconhecimento aos 
estabelecimentos que buscam incluir em sua rotina um atendimento digno, respeitoso 
e especializado ao público LGBT. 

 

● 19 de abril - Dia Nacional dos Povos Indígenas 

Divulgação visual de card no site da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e nas 
redes sociais, com intuito de gerar reflexão sobre a existência, o respeito e a 
valorização desses povos. Também foi reaberto o Espaço Cidadania Criativa, na Galeria 
dos Estados, com exposição da Feira de Artesanato Indígena. 
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● 07, 14, 21 e 28 de maio - Oficina de Bonecos Contadores de Histórias 

O projeto, patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), é ministrado pela Trupe 
da Carochinha com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Na ocasião, 
foi oferecida capacitação para a confecção e manipulação de bonecos de espuma 
articulados ao público, na Estação Cidadania do Recanto das Emas. 

 

 

● 09 de maio – Publicação do Regimento Interno do Comitê Distrital para 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Escravo – CODETRAE 

Foi publicada a Portaria n° 424, de 09 de maio de 2022, que dispõe sobre o Regimento 
Interno do CODETRAE. 

● 12 de maio – Poéticas Contemporâneas e a Sala de Aula 

O Projeto teve por objetivo reunir estudantes e professores de diferentes áreas de 
conhecimento na Estação da Cidadania da QNM 28 para divulgação do espaço para a 
comunidade escolar, além de fomentar a interdisciplinaridade que deve ocorrer 
constantemente em todo o currículo, proporcionando a interlocução entre arte e os 
diferentes campos do conhecimento e transversalidade dos conhecimentos de 
diferentes disciplinas. 

● 14 de maio - Projeto EmpreteSer Despertar 

O Projeto teve como objetivo orientar meninas e mulheres na busca de colocações no 
mercado de trabalho ou recolocação profissional. Foram abordados nesta ação temas 
como racismo x injúria, utilização das redes sociais, dicas na hora de buscar emprego e 
apresentação pessoal. 
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● 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 

O objetivo da ação foi de ofertar ao público infanto-juvenil que frequenta 
a unidade serviços em parceria com o Conselho Tutelar e SENAC, além de aula rítmica, 
algodão-doce, pipoca e pintura de rosto. Estima-se que passaram pelo evento 200 
crianças, que contou com a presença de lideranças comunitárias, instituições não 
governamentais atuantes na cidade e representantes do Poder Público. 

 

● 19 de maio – Palestra: Estado laico, democracia e construção da paz 

O grupo inter-religioso de Araçatuba promoveu, via webnário transmitido por redes 
sociais e internet, discussão para debater as implicações da afetação à laicidade 
enquanto situação que também afeta o campo da democracia, com a participação de 
representante da Secretaria. 

 

● 21 de maio – Oficina de Graffiti 

O projeto teve como objetivo fomentar a arte e os artistas que compõem o cenário 
artístico do Distrito Federal e entorno, bem como fortalecer a coletividade e a arte da 
grafitagem no Recanto das Emas. O público alvo foi formado por alunos da rede 
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pública de ensino e a comunidade artística local e as oficinas serão realizadas em 
turmas de no máximo 30 alunos. 

 

● 30 de maio – Abertura da Semana de Oração pela Unidade Cristã 

Participação no encontro promovido, por conjunto de igrejas cristãs e pelo Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC, com a participação ainda de diversos 
organismos ecumênicos e inter-religiosos, para a abertura da Semana de Oração pela 
Unidade Cristã no Brasil com o objetivo de fortalecer laços de unidade e respeito, 
promoção da paz.  

● 1° de julho – Inauguração do novo laboratório de robótica da INCLUDE 

Em parceria entre a SEJUS e a SECTI, juntamente com o Instituto Campus Party, foi 
inaugurado o laboratório visando promover as atividades do Programa INCLUDE nos 
equipamentos dos Centros de Artes e Esportes Unificados visando oportunizar as 
comunidades acesso aos laboratórios de robótica por meio de aulas e demais formas 
de capacitação. 

● 18 e 19 de junho – Conferências globais: Construindo uma sociedade melhor 

O evento, que contou com a presença de mais de trezentas pessoas, foi promovido 
pela Comunidade Bahá'i Internacional, buscando construir e influenciar ações 
conjuntas em prol da sociedade em geral e discutir propostas de ações e articulações 
relativas à diversidade religiosa e contou com a participação de representante da 
Secretaria. 

 

● 23 de junho - Ato inter-religioso em solidariedade e apoio aos povos indígenas. 
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Ato realizado com o intuito de promover o conhecimento junto à sociedade acerca dos 
compromissos de igrejas de todas as confissões religiosas, para com as causas 
indígenas, com a participação de representante da Secretaria. 

 

● 28 de junho – Blitz do Respeito 

Participação da equipe da Secretaria para o público da Rodoviária do Plano Piloto, com 
abordagem informativa e sensibilizadora sobre a temática LGBTQIA+, além de 
distribuição de panfletos e informativos sobre a rede de referência e atendimento ao 
público LGBTQIA+ no DF. 

 

● 03 de julho – 23ª Parada LGBT de Brasília 

Participação da Secretaria na 23ª Parada LGBT de Brasília, com distribuição de 
panfletos informativos sobre a rede de referência e atendimento ao público LGBTQIA+ 
no DF, além da distribuição de preservativos. 
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● 05 de julho - Falando Direito 

Participação de representante da Secretaria, com o objetivo de levar conhecimento 
sobre Diversidade e Liberdade Religiosa aos alunos do curso, buscando promover a 
conscientização da importância do respeito às religiões, do combate à intolerância 
religiosa, da liberdade de crença ou não crença e da defesa da manutenção de um 
Estado Laico. 

 

● 16 de julho – Projeto Garimpando 

Realização, na Praça dos Direitos da Ceilândia, do Projeto Garimpando, com objetivo 
de reunir brechós que não possuem espaço físico para expor seus produtos, de forma 
a fortalecer o empreendedorismo local e, principalmente, o empreendedorismo 
feminino, além de estimular o consumo consciente e sustentável dentro da 
comunidade. 

● 25 de julho - Oferta de qualificação profissional em suporte em TI 

Por meio da celebração de Acordo Cooperação Técnica com a  Associação Junior 
Achievement do Distrito Federal, a parceria visa o desenvolvimento de ações de 
qualificação profissional em suporte em TI (Tecnologia da Informação) para jovens de 
18 a 29 anos atendidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, que não estudam, não 
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trabalham e que tenham feito o Ensino Médio em escola pública, de acordo com 
a legislação vigente. 

● 29 e 30 de junho e 01 de julho - I Jornada do Sistema Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial - SINAPIR pela Promoção da Igualdade de Oportunidades 

Evento realizado com o objetivo de discutir estratégias para a incorporação da Política 
Nacional de Promoção da Igualdade Étnico-Racial às ações governamentais de estados, 
DF e municípios, em formato de webnário, por meio de plataforma digital de reuniões. 

● 06 de agosto - Construindo uma sociedade com justiça 

Conjunto de encontros promovidos pela Assembleia Nacional Bahá'i e Movimento 
Espiritualidade em Ação, voltados a refletir sobre aspectos que envolvem a justiça. Os 
encontros promovem reuniões de lideranças religiosas, organismos ecumênicos e 
inter-religiosos, organismos de classe e visa possibilitar o desenvolvimento de ações 
conjuntas que envolvam o combate às violências motivadas por religião ou crença.  

 

● 20 de agosto – Ashura 

Participação em evento em alusão à Ashura, data religiosa importante do Islamismo, o 
dia do jejum nas religiões semitas, promovido pelo Instituto para o Diálogo 
Intercultural. 

 

● 22 de agosto – Publicação do Fluxo Distrital de Atendimento às Vítimas de 
Trabalho Escravo no Distrito Federal 

Foi publicada, em 22 de agosto de 2022, a Portaria n° 819, que trata sobre o Fluxo 
Distrital de Atendimento às Vítimas Resgatadas, um grande marco legal para o 
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combate do crime no DF. Dentre tantas outras, a maior preocupação do GT foi a de 
garantir a efetivação do atendimento da Assistência Social no pós-resgate - etapa 
longa, delicada e essencial no trabalho de retomada da dignidade das vítimas. Além 
disso, a intenção é que o CODETRAE atue de forma engajada no acompanhamento das 
ações de resgate, como também no pós. 

● 26 de agosto – Sessão Solene em homenagem ao Instituto Sathya Sai 

Participação em Sessão Solene em homenagem ao Instituto Sathya Sai de iniciativa do 
Senado Federal que promoveu homenagem ao movimento internacional que tem em 
Sathya Sai Baba, uma referência religiosa, por sua vida consagrada à união e respeito à 
diversidade religiosa.  

 

● 27 de agosto – Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

Participação na mobilização e divulgação da atividade de utilidade pública promovida 
pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, voltada à população. 

● 29 de agosto - Implementação do Pró-DH 

O Pró-DH – Núcleo de atendimento e orientação às vítimas, monitoramento e 
prevenção à violação de Direitos Humanos no Distrito Federal, objetiva i) prestar 
orientações ao denunciante de violações de direitos humanos, por meio das denúncias 
registradas no Disque 100; ii) o desenvolvimento de ações proativas para prevenção de 
violação de direitos humanos e iii) consolidação das informações recebidas por meio 
das denúncias, dos atendimentos realizados e das ações realizadas nos equipamentos 
desta Secretaria.  O Projeto encontra-se em fase de capacitação dos servidores, 
visando seu efetivo funcionamento. 

● 30 de agosto – 5ª Oficina de Saúde Indígena do Distrito Federal 

Oficina realizada como parte das atividades do Fórum de Saúde Indígena DF/2022. No 
evento, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência de Saúde Indígena do DF 
apresentaram as vivências, os avanços e as dificuldades com o trabalho desenvolvido 
junto às comunidades indígenas do Distrito Federal. 

● 8 de setembro - Vivência Hunikuin Participação em atividade realizada no 
Memorial dos Povos Indígenas, pela comitiva Txana Ibu e Txana Bery Keneyá da 
aldeia Mãe Hãurua Biri Belo Momnte Fejó - Acre. 

● 13 de setembro - 3ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Saúde da 
População Negra Reunião realizada para promover a equidade e igualdade 
racial nas ações e serviços de saúde para o alcance da consolidação da Política 
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Nacional de Saúde Integral da População Negra no âmbito do Sistema Único de 
Saúde do Distrito Federal. 

● 22 de setembro - Roda de Conversa sobre População LGBT, Intolerância 
Religiosa e Racismo 

Realização de roda de conversa com equipe de servidores sobre as temáticas de 
Direitos Humanos e Igualdade Racial. 

● 24 de setembro - Mobilização de empreendedores para exposição de produtos 
étnico racial na edição do SEJUS + Perto do Cidadão realizada no Paranoá 
Atendendo o Programa Afroempreendedor foi Instituído pela Lei nº 
5.447/2015, regulamentada pelo Decreto nº 36.680/2015, com diretrizes 
estabelecida na Portaria nº 161/2017 – Estabelece diretrizes para execução do 
Plano Operativo do Programa Afroempreendedor. 

● 30 de setembro - Publicação do Regimento Interno do Plano Distrital de 
Promoção da Igualdade Racial 
Decreto nº 41.962, de 31 de março de 202, que aprova o Plano Distrital de 
Promoção da Igualdade Racial e Institui seu Comitê Gestor de Articulação, 
Monitoramento e Avaliação, tendo sua composição publicada em Decreto no 
DODF nº 30, de 11 de fevereiro de 2022. 

● 8 de outubro - Construindo uma Sociedade com Justiça 
Iniciativa da Comunidade Baha'í em parceria com os institutos, Centro Cultura 
Islâmica, URI (Iniciativa Religiões Unidas), CONIC (Conselho Nacional das Igrejas 
Cristãs), Comissão de Direitos Humanos da OAB/DF e Rede Nacional de 
Diversidade Religiosa e Laicidade para dialogar com a sociedade civil, a fim de 
construir políticas públicas voltadas a proteção e a promoção da liberdade 
religiosa. 

 

● 9 de outubro - Reunião da Rede Espiritualidade em Ação  
Mobilização para articulações junto a organismos religiosos, inter-religiosos e 
afins, para angariar recursos para a construção do terreiro da Mãe de Santo 
Leila, vítima de perseguição religiosa, em Planaltina. 

● 11 de outubro - Publicação do Grupo de Trabalho de Formação - CODETRAE 

O GT foi publicado visando fomentar a produção e transmissão de conhecimento sobre 
a temática dentro do Colegiado, nivelar o conhecimento entre os membros do Comitê, 
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bem como produzir materiais informativos para ampla divulgação.  

● 15 de outubro - Evento em Comemoração ao Dia das Crianças 

O evento teve por objetivo a oferta de lazer e cultura às famílias vulneráveis da 
Ceilândia ao comemorar o Dia das Crianças, bem como fortalecer os vínculos com a 
comunidade e a sensação de pertencimento com o equipamento público.  

● 31 de outubro - 2ª edição do Programa Habilitação Social - 2022 

Auxílio no período de inscrições e realização de bancas de heteroidentificação para 
destinação de vagas específicas a determinados públicos, dentre os quais às pessoas 
transexuais e negros. 

 
● 01 de novembro a 20 de novembro - Atividades em alusão ao Dia da 
Consciência Negra nas Estações da Cidadania e Praças dos Direitos 
Programação de atividades educativas, artísticas e de lazer relacionadas ao Dia da 
Consciência Negra realizadas em todas as Estações da Cidadania e Praças dos Direitos. 
A programação contou com palestras, exposições artísticas, apresentações de dança, 
sarau de poesia, exibições de filmes e rodas de conversa.  
● 3 de novembro - Reunião do Comitê Técnico de Saúde da População Negra 
Reunião realizada para promover a equidade e igualdade racial nas ações e serviços de 
saúde para o alcance da consolidação da Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra no âmbito do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. 
● 7 de novembro - Publicação do Grupo de Trabalho de Fiscalização/Repressão - 
CODETRAE 
A publicação da Resolução n° 02, de 25 de outubro de 2022, prevê o recebimento de 
comunicados das ações de resgate de trabalho escravo e a execução de atividades em 
prol do acionamento da rede intersetorial para o atendimento que a temática carece.  
● 8 de novembro a 10 de novembro - Realização da  V Conferência Distrital de 
Promoção da Igualdade Racial   
A Conferência Distrital de Promoção da Igualdade Racial é um canal de participação 
que possibilita o diálogo entre a população e o poder público, sendo, portanto, 
instrumento mediador para proposição e negociação de políticas mais amplas. Assim, 
torna-se um espaço que busca garantir a participação efetiva da sociedade civil nas 
esferas públicas, com a finalidade de fomentar planejamentos de ação e elaboração de 
estratégias pautando os avanços e os desafios das Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial. 
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● 16 de novembro a 16 de dezembro - Mostra de Arte "Songs of My People" 
Parceria junto a Fundação Cultural Palmares que culminou na realização de mostra de 
arte objetivando proporcionar um ambiente de reflexão, a partir da exposição de 
obras de artistas negros, sobre limitações de vida plena e do exercício de cidadania, 
em celebração ao dia 20 de Novembro - Dia Nacional da Consciência Negra. 

 
 
● 18 de novembro a 26 de novembro - Participação da equipe da Secretaria de 
Justiça e Cidadania na "Operação Tchê" 
Acompanhamento de caso de situação análoga à escravidão de duas mulheres, 
resgatadas na região do Itapoã. Em especial, acionamento da rede interinstitucional ao 
longo do pós resgate.  
 
● 25 de novembro - Realização da palestra “Racismo e Branquitude - Impactos e 
Desdobramentos” 
Realização de palestra para compor a programação do Mês da Consciência Negra, 
promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. A temática se mostra 
relevante como forma de contribuir para a promoção da igualdade racial e o combate 
ao racismo e à discriminação, condutas ainda tão presentes em nossa sociedade. 
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● 6 de dezembro e 7 de dezembro - Acompanhamento de caso de situação 
análoga à escravidão  
 
Apoio ao longo do pós resgate de 14 trabalhadores rurais em condições de trabalho 
análogas à escravidão, em área rural de Sobradinho. Operação conjunta com o 
Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho, Ministério 
Público Federal, Polícia Federal e Defensoria Pública da União. 
● 8 de dezembro - Participação na apresentação dos resultados das pesquisas“ 
Retratos Sociais 2021: População LGBTQIA+” e “Identidade de Gênero e Orientação 
Sexual no DF: Um olhar inclusivo" 
Participação de representante da Secretaria de Estado Justiça e Cidadania na 
apresentação dos resultados das pesquisas“ Retratos Sociais 2021: População 
LGBTQIA+” e “Identidade de Gênero e Orientação Sexual no DF: Um olhar inclusivo". 
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● 10 de dezembro - Participação de representante em reunião para construção 
da agenda 2023 da pauta de liberdade religiosa junto à sociedade civil 
Participação de representante da Secretaria de Justiça e Cidadania em reunião 
dedicada à construção de uma agenda conjunta para 2023, com os movimentos da 
sociedade civil, visando a construção de ações voltadas aos direitos humanos, 
principalmente na pauta da liberdade religiosa.  
 

 
 
● 15 de dezembro - 5° Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Articulação, 
Monitoramento e Avaliação do Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial - 
PLADIPIR (2021 - 2023) 
Realização da 5ª Reunião do Comitê Gestor de Articulação, Monitoramento e 
Avaliação do Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial, que tem como principais 
objetivos subsidiar a formulação, a implantação e o monitoramento de Programas, 
Projetos e Ações em consonância com o Plano Distrital de Promoção da Igualdade 
Racial – PLADIPIR, visando o avanço da equidade e igualdade étnico racial no Distrito 
Federal. 
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● 17 de dezembro - Natal Solidário 
Promoção de ação social voltada às famílias vulneráveis da região atendida pela 
Estação Cidadania do Recanto das Emas. O evento contou com apresentações 
artísticas, musicais, distribuição de lanches e brinquedos, além da participação de 
voluntários na recreação junto às crianças e no papel de Papai Noel.  

 
 
● 26 de dezembro - Envio de cartilha “Orientação para o atendimento ao público 
transgênero e travesti” para o DETRAN/DF 
Elaboração e envio de cartilha para orientação dos agentes de autoescolas 
participantes do Programa Habilitação social, visando a prestação de atendimento 
adequado ao público Transexual e travesti contemplado na edição de 2022. 
 

 

 

Outras ações: 
● 13 de fevereiro, 10 de abril e 19 de junho - Casamentos Comunitários 

Com o objetivo de estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis 
da família, como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, 
sustentabilidade e protagonismo social, a Secretaria participou das três edições do 
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Casamento Comunitário realizadas em 2022. Nessas ações, a Secretaria elabora e 
publica o edital, habilita e seleciona os casais, analisa, confere e recolhe 
a documentação necessária para o matrimônio a ser apresentada aos tabelionatos, 
além de prestar suporte para a realização do evento, nos dias das cerimônias. 

 

● Projeto Vencer 

Acordo de Cooperação Técnica nº 17/2021, firmado entre SENAI/DF e a SEJUS/DF, que 
tem por objetivo o desenvolvimento de ações conjuntas, na área de qualificação 
profissional, de forma a evidenciar, por meio da promoção de cursos e de programas 
de formação profissional, o compromisso dos partícipes em relação ao 
desenvolvimento do trabalhador. Está prevista a implementação em setembro de 2022 
na Praça dos Direitos da Ceilândia e Itapoã, assim como a Estação Cidadania do 
Recanto das Emas.  

 

● Elaboração de Portaria para estabelecer o aniversário das Estações Cidadania e 
Praças dos Direitos em conjunto com os festivais culturais, no qual se encontra em 
trâmite na Diretoria das Estações Cidadania e Praças dos Direitos;  

● Estação Cidadania do Recanto das Emas - formalização de parceria com o 
Instituto Ajudar não dói 

O Projeto oferece quatro modalidades esportivas à comunidade local, de forma 
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continuada, sendo elas: voleibol, futsal, atividade física orientada e jiu-jitsu a crianças, 
jovens e adultos da comunidade da região. 

● Estação Cidadania do Recanto das Emas - Projeto "Formação para o Mundo do 
Trabalho" 

Parceria firmada com a Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, que 
consiste na oferta gratuita de capacitação para o mercado de trabalho, na modalidade 
presencial, para jovens de 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social.  

● Elaboração de Regimento interno da Praça dos Direitos da Ceilândia e Itapoã - 
em trâmite para publicação das Portarias, no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

OBJETIVOS 

O122 – GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL: PROMOVER TODAS AS 

ESPÉCIES DE DIREITOS HUMANOS PARA CONSOLIDAÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIVRE DE PRECONCEITOS E 

ACESSIBILIDADE 

 

2. Avaliação do Objetivo  

Com o encerramento do estado de calamidade pública no Distrito Federal, publicado 
no Diário Oficial em 18 de abril de 2022, a SEJUS retomou algumas atividades na forma 
presencial, sem deixar de analisar e aplicar, em algumas ocasiões, os benefícios do 
formato remoto. Ao utilizar essas ferramentas, busca-se alcançar toda população do 
Distrito Federal para promover a participação no planejamento de elaboração de 
políticas públicas, garantindo o acesso à cidadania e aos direitos inerentes à pessoa 
humana. 

Desta feita, a execução de ações que têm como foco o combate às violações, exclusões 
históricas e aos crimes que ainda são cometidos contra a população LGBTQIA+, bem 
como o combate ao racismo e à intolerância religiosa contra as religiões de matrizes 
africanas foram destaque em 2022. 

O Carnaval, considerado como elemento de fomento à economia, ao turismo e ao 
enriquecimento da cultura brasileira, foi palco de sensibilização e respeito aos direitos 
humanos com a campanha “A Folia foi cancelada, o combate à discriminação e 
preconceito não!” desenvolvida pela SEJUS. Na mesma seara, o Dia Internacional de 
Luta Contra a Discriminação Racial contribuiu com o processo de conscientização 
contra as práticas discriminatórias praticada nas relações de consumo. 

Em alusão ao Dia Nacional dos Povos Indígenas, a SEJUS disponibilizou a utilização do 
Espaço Cidadania Criativa, localizado na Galeria dos Estados, para a exposição da Feira 
de Artesanato Indígena. A feira possibilitou apoio à resistência econômica, política, 
religiosa e cultural de diversas etnias indígenas, além de gerar reflexão sobre a busca 
da autodeterminação e os direitos humanos a esses povos.  

Uma das principais estratégias foi o incentivo ao uso dos equipamentos públicos pela 
população, através de ações como o Projeto “Dance e não se canse”, o Projeto 
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“Poéticas Contemporâneas e a Sala de Aula” e o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, entre outras. Tais ações 
proporcionaram maior visibilidade a esses locais e com isso conseguiu-se destinar 
recursos para a revitalização da Praça dos Direitos e das Estações Cidadania, bem 
como para a instalação do Wi-fi Social. 

Outro fator que possibilita a execução de ações voltadas para a promoção da cidadania 
é o estabelecimento de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Como 
exemplo, projetos foram firmados com o Instituto Ajudar não dói, que oferece aulas 
esportivas à comunidade, e o Projeto "Formação para o Mundo do Trabalho", parceria 
com a Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, que consiste na oferta 
gratuita de capacitação para o mercado de trabalho. 

Custeados com emendas parlamentares, os termos de fomento também reafirmam a 
importância das políticas públicas e a promoção dos direitos humanos. Os termos de 
fomento vigentes atualmente são: “Afro em Movimento” (parceria com o Instituto 
Janelas da Arte) e “Elas na Cozinha - Cozinha Criativa” (parceria com o CÉU – Centro de 
Estudos Universais). 

Entre as dificuldades encontradas destaca-se a morosidade relacionada às devolutivas 
de alguns projetos a serem executados com outros órgãos públicos, como, por 
exemplo, o POP Racial e o POP da intolerância religiosa. 

Outro obstáculo que vale destacar é a formalização de termos de fomento, com 
recursos provenientes de emendas parlamentares, pois as instituições proponentes 
possuem muita dificuldade no levantamento da documentação necessária para a 
execução dos projetos. 

Destaca-se também que é uma dificuldade recorrente a falta de recursos para 
execução de projetos e desenvolvimento de ações relacionadas à proteção dos direitos 
humanos. 

 

3. Metas 
METAS 2020-2023 Ano Quantidade 

Desejada 
Quantidade 
alcançada 
(quantitativa 
acumulada) 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação 
do 
atributo 

M436 – REALIZAR 12 AÇÕES PARA INCLUSÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO NEGRA, 
INDÍGENA E CIGANA, PESSOAS LGBTS E POVOS DE 
COMUNIDADES TRADICIONAIS. (antiga REALIZAR 12 

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA INCLUSÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO DA POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA E 

CIGANA, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
PESSOAS LGBTS, POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS). 

2020 

12 

5 

Meta em 
andamento 
conforme o 

previsto 

Não se 
aplica 

2021 12 

2022 14 

2023  

M437 - IMPLEMENTAR 8 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E 
FORMAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DO RACISMO 
INSTITUCIONAL PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA. (SEJUS) (revisão 2022: IMPLEMENTAR 8 AÇÕES 
DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO NOS VÁRIOS 
SEGMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS PARA 
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUS)). 

2020 

8 

0 
Meta em 

andamento 
conforme o 

previsto. 

Não se 
aplica 2021 0 

2022 6 

2023  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

53  

M438 - REALIZAR 10 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA 
TRABALHADORES (AS) DA SAÚDE SOBRE TEMAS DE 
DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL (POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA 
– PNSIPN) (SEJUS) 

2020 

10 

4 

Meta em 
andamento 
conforme o 

previsto 

Não se 
aplica 

2021 11 

2022 11 

2023  

3.1 Análise Qualitativa 

M436 - Foram realizadas 14 ações de capacitação para inclusão no mercado de 
trabalho da população negra, indígena e cigana, mulheres, pessoas com deficiência, 
pessoas LGBT, povos e comunidades tradicionais. As ações executadas 
compreenderam a realização de cursos técnicos para população LGBT, atuação no 
Programa CNH Social promovido pelo DETRAN, ações de educação para relações 
étnico-raciais integradas à saúde, participação na Comissão Especial de 
Heteroidentificação para atendimento à Lei Distrital nº 6.321/2019 que reserva 20% 
aos negros das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos, ações de 
visibilidade para modelos negros, além de seminários e projetos que abordam a 
temática da igualdade racial. A realização dessas ações demonstra ser de grande valor 
para promover a inserção dessa população na vida profissional resultando na redução 
de desigualdades sociais e da vulnerabilidade do público atendido pela SEJUS. 

Ações realizadas:  

1) Programa “Cozinha e Voz Web”; 
2) Tranxformados - Capacitação de Pessoas Trans para o mercado de trabalho;  
3) Parceria com a SETRAB por meio do programa Transformação da SEJUS para 

Microcrédito do Programa Prospera;  
4) Parceria com o SENAC por meio do programa Transformação da SEJUS para 

capacitação de pessoas LGBT com cursos técnicos; 
5) Parceria com o SEBRAE por meio do programa Transformação da SEJUS para 

capacitação de pessoas LGBT com cursos técnicos; 
6) Programa CNH Social do DETRAN (2021); 
7) Programa Akoma – Educação para Relações Étnico-Raciais Integrada à Saúde; 
8) Termo de Fomento n° 07/2021 “Nos Caminhos de Ogun – Juventude, 

Trabalho/Emprego e Renda; 
9) Comissão Especial de Heteroidentificação para atendimento à Lei Distrital nº 

6.321/2019 que reserva 20% das aos negros e negras oferecidas nos concursos 
públicos e processos seletivos; 

10) Termo de Fomento 04/2019: dando visibilidade para modelos negros para 
combater o racismo no mercado de trabalho; 

11) Termo de Fomento nº 05/2019 – Projeto Super Empreendedores; 
12) Realização de Seminário Novembro Negro - Igualdade, respeito, direitos e 

cidadania; 
13) Execução do projeto “Afro em Movimento”; e 
14) Programa CNH Social do DETRAN (2022). 

M437 – Até dezembro de 2022, foram realizadas 6 ações de sensibilização e formação 
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sobre os impactos do racismo institucional para profissionais de segurança pública. 
Foram realizadas as ações que envolvem os temas de diversidade religiosa, prevenção 
e erradicação do trabalho escravo e combate e erradicação da tortura, realizados de 
forma remota e disponível nas plataformas digitais da Escola SEJUS e Escola de 
Formação da PCDF. Além disso, também foi realizada formação em direitos humanos 
para agentes e internos nas Unidades Socioeducativas durante a semana de combate 
ao racismo. Ainda resta carente de finalização os projetos POP Racial e POP da 
Intolerância Religiosa, que possuem como objetivo orientar agentes de segurança 
pública, no âmbito da Polícia Civil do DF, no trato da população de diferentes etnias e 
religiões. Tal fato deve-se à morosidade na devolutiva dos projetos, que se encontram 
em análise na Polícia Civil do Distrito Federal. 

Ações realizadas: 

1) Projeto POP Racial;  
2) Projeto POP da Intolerância Religiosa; 
3) Parceria da SEJUS com a Polícia Civil do Distrito Federal para capacitação de 

agentes de segurança pública sobre diversidade religiosa, realizado no modo 
remoto e disponível nas plataformas digitais da Escola SEJUS e Escola de 
Formação da PCDF; 

4) Parceria da SEJUS com a Polícia Civil do Distrito Federal para capacitação de 
agentes de segurança pública sobre prevenção e erradicação do trabalho 
escravo, realizado no modo remoto e disponível nas plataformas digitais da 
Escola SEJUS e Escola de Formação da PCDF; 

5) Parceria da SEJUS com a Polícia Civil do Distrito Federal para capacitação de 
agentes de segurança pública sobre combate e erradicação à tortura, realizado 
no modo remoto e disponível nas plataformas digitais da Escola SEJUS e Escola 
de Formação da PCDF; e 

6) Formação sobre Direitos Humanos para agentes e internos nas Unidades 
Socioeducativas durante a Semana de Combate ao Racismo. 

M438 - A meta prevê a realização de ações de capacitação para trabalhadores da 
saúde sobre temas de direitos humanos e igualdade racial. Até o presente momento 
foram realizadas 11 ações, abrangendo as temáticas de promoção da igualdade racial e 
do enfrentamento do racismo, por meio de oficinas, webconferências, seminários, 
rodas de conversa, além da produção de vídeos que abordaram temas que relacionam 
saúde, racismo e a garantia de direitos e cidadania. A execução desse tipo de ação 
mostra-se necessária para que os profissionais conheçam as temáticas visando uma 
atuação voltada para a promoção dos direitos humanos e para o reconhecimento das 
especificidades das populações de diferentes etnias no atendimento em saúde. 

Ações realizadas: 

1) Oficina Preparatória para Membros de Comissões de Heteroidentificação que 
objetivou a capacitação de trabalhadores (as) da saúde quanto a promoção da 
igualdade racial e do enfrentamento do racismo; 

2) Webconferência “Os desafios da equidade em saúde nos momentos de racismo 
estrutural”; 

3) Webconferência sobre cadastro on-line das pessoas com doença falciforme”; 
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4) Parceria com a Secretaria de Saúde para distribuição de preservativos e 
orientação quanto à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis à 
população LGBT; 

5) Seminário on line “Equidade em Saúde para a população indígena: Desafio de 
políticas públicas efetivas” realizado em parceria com a Gerência de Atenção à 
Saúde de População em Situação Vulnerável e Programas Especiais 
(GASVP/SES/DF); 

6) “Roda de conversa: Povos Indígenas do Brasil em 2021 – O desafio de resistir” 
realizado em parceria com a Gerência de Atenção à Saúde de População em 
Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASVP/SES/DF); 

7) Webconferência: “Equidade para o povo cigano Romani”, com objetivo de 
promover o diálogo sobre a prevenção da saúde deste segmento populacional; 

8) Webconferência: Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e Dia 
Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra: racismo, preconceito e 
cuidados com a saúde da mulher negra; 

9) Uma série com 5 (cinco) vídeos com depoimentos intitulado “Mães de Brasília”, 
onde foram abordados temas que trazem a realidade das mães e sua relação 
com saúde, racismo e a garantia de direitos e cidadania, ação realizada junto à  
Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e 
Programas Especiais (GASPVP); 

10) Educando para a Cidadania – Realização de ações de promoção da saúde as 
crianças adolescentes e jovens de 06 a 18 anos; 

11) Busca ativa dos povos indígenas para que fossem imunizados, uma vez que esse 
público era parte do grupo prioritário na primeira fase da campanha de 
vacinação contra a Covid-19. 

 

4. Indicadores 
Indicadores Unidade 

de 
medida 

Índices 
desejados 

Tendência Índice 
alcançado 
(indicador) 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação 
do atributo 

IN10319 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE 

RACISMO E INJÚRIA RACIAL POR 100 

MIL HABITANTES NO DF 

REGISTRADAS PELA SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA NO DF  
(revisão 2022: alteração para o 
antigo ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE 

RACISMO POR 100 MIL HABITANTES 

DO DF REGISTRADAS NO DISQUE 

100. TENDÊNCIA: (MENOR, 
MELHOR)) 

TAXA 

2020 <= 
0,04 

Menor, 
Melhor 

0 

Indicador em 
conformidade 
com o previsto 

Não se 
aplica 

2021 <= 
0,03 

0,06408 

2022 <= 
0,02 

0,01745 

2023 <= 
0,02 

 

IN10320 - NÚMERO DE DENÚNCIAS 
DE VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS POR 
100 MIL HABITANTES NO DF 
REGISTRADAS PELA SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA NO DF  

TAXA 
2020 <= 
1,50 

Menor, 
Melhor 

0 
Indicador em 
conformidade 
com o previsto 

Não se 
aplica 
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((revisão 2022: alteração para o 
antigo Número de denúncias de 
violência contra LGBTs por 100 mil 
habitantes no DF registradas no 
Disque 100. Tendência: (Menor, 
Melhor)) 

2021 <= 
1,45 

0,00019 

2022 <= 
1,40 

0,00006 

2023 <= 
1,35 

 

4.1 Análise Qualitativa 

IN10319 – Considera-se, para a análise do indicador, que racismo compreende o 
somatório das denúncias relativas aos crimes cometidos contra a população de 
ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, intolerância 
religiosa, além da racial. Em 2022, fora incluída nova redação do atributo para 
utilização dos dados elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pois 
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH passou a 
apresentar as informações necessárias para o levantamento de dados do indicador. Ao 
analisar a evolução histórica do indicador, registra-se que o índice, em 2021, se 
apresenta em desconformidade com o previsto na pactuação da meta, todavia verifica-
se que até outubro de 2022 o indicador foi alcançado, visto que o número de 
denúncias de racismo diminuiu de 0,06408 para 0,01745. Entretanto, pontua-se que a 
diminuição do quantitativo de denúncias registradas pode se dar por diminuição da 
ocorrência do crime ou da não utilização do canal para o registro desse tipo de 
denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos.  

IN10320 - Consideram-se, para a análise do indicador, os crimes cometidos contra a 
população LGBTQIA+ no Distrito Federal. Em 2022, fora incluída nova redação do 
atributo para utilização dos dados elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do 
DF, pois o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH passou a 
apresentar as informações necessárias para o levantamento de dados do indicador. 
Verificando-se a evolução anual do indicador constata-se que o índice de denúncias 
registradas sempre se apresentou dentro da meta pactuada. Entretanto, pontua-se 
que o atendimento da meta pode se dar pela não ocorrência do crime ou pela não 
utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por 
diversos motivos.   
 

5. Ações Não Orçamentárias 
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS QUANTIDADE 

ALCANÇADA 
SITUAÇÃO DO TRIBUTO RAZÃO DA SITUAÇÃO 

DO TRIBUTO 

AN10393 - CRIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (PLADIPIR) 
(SEJUS) 

01 
Meta em andamento 
conforme o previsto 

Não se aplica 

AN10394 - CRIAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO 
EM DIREITOS HUMANOS PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS DO DF (SEJUS) 

01 
Meta em andamento 
conforme o previsto 

Não se aplica 

AN10395 - PUBLICAÇÃO DE PROTOCOLO DE AÇÃO 
PARA APURAR E INVESTIGAR DENÚNCIAS DE 
CRIMES RACIAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA. (SEJUS) 

01 
Meta em andamento 
conforme o previsto 

Não se aplica 

AN10396 - REALIZAÇÃO DE PARCERIA COM A 01 Meta em andamento Não se aplica 
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SECRETARIA DE SAÚDE PARA PUBLICAÇÃO DOS 
INDICADORES DE SAÚDE SOBRE A POPULAÇÃO 
NEGRA, INDÍGENA, CIGANA E DEMAIS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS (SEJUS) 

conforme o previsto 

AN10422 - ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, SOBRE AS TEMÁTICAS 
ETNICORRACIAL, LGBT, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. (SEJUS) 

32 
Meta em andamento 
conforme o previsto 

Não se aplica 

5.1 Análise Quantitativa 

AN10393 - Foi publicado o Decreto n°41.962, de 31 de março de 2021, que aprovou o 
Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal – PLADIPIR e 
instituiu o seu Comitê Gestor de Articulação, Monitoramento e Avaliação. A publicação 
do PLADIPIR baseia-se no compromisso entre o Governo do Distrito Federal e o 
Governo Federal para a efetivação de ações e medidas para a promoção da igualdade 
racial e enfrentamento ao racismo em suas diversas modalidades.  

AN10394 - O Plano de Capacitação em Direitos Humanos foi criado em 12 de maio de 
2022 e encontra-se em andamento. Até o presente momento já foram realizadas 
capacitações nas temáticas de Direitos Humanos (abordagem geral), intolerância 
religiosa e erradicação do trabalho escravo. A criação do Plano de Capacitação 
demonstrou-se como uma ação de grande valia para a formação dos servidores nos 
temas que envolvem Direitos Humanos e Igualdade Racial. Ressalta-se que sua 
implantação, no momento da chegada dos novos servidores, está sendo de grande 
valia para a disseminação do conhecimento necessário para a execução dos trabalhos 
na SEJUS.  

AN10395 - Após extenso processo de discussão, o Procedimento Operacional Padrão 
(POP) em Igualdade Racial foi formulado pela SEJUS. Seguindo seu fluxo de 
implantação, o Protocolo foi remetido à DECRIN para manifestações, aguardando o 
retorno até o presente momento. Ressalta-se a importância da implantação deste 
Protocolo que possui como objetivo orientar agentes de segurança pública, no âmbito 
da Polícia Civil do DF, no trato da população de diferentes etnias e religiões. 

AN10396 - Foi celebrado, em 12 de novembro de 2021, o Acordo de Cooperação 
Técnica n° 13/2021 entre a SEJUS e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde – FEPECS, objetivando a implantação conjunta do Programa Akoma - Educação 
para as Relações Étnico-Raciais Integradas à Saúde, contemplando um conjunto de 
estratégias estabelecidas pela Portaria n° 992, de 13 de maio de 2009, que Institui a 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), pela Portaria nº 
4.384, de 28 de dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Povo Cigano/Romani, e pela Portaria nº 254, de 31 de janeiro de 2002, que 
institui a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. O Acordo se 
mostra de grande valia para a promoção da equidade em saúde através do 
reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo 
institucional como determinantes sociais das condições de saúde da população negra, 
das comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiro, dos povos indígenas e 
do povo cigano. 

AN10422 – A SEJUS estabeleceu diversas parcerias com órgãos da Administração 
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Direta, Indireta, Autarquias e Fundações, sobre as temáticas etnicorracial, LGBT, 
pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Até o presente momento foram 
realizadas 38 ações, que abrangeram o combate à pandemia, publicação de decretos e 
portarias normativas, apresentações de Projeto de Lei e de regulamentação de 
Decreto, instalação de equipamentos públicos, formalização de parcerias, elaboração e 
execução de projetos, divulgação de pesquisas, participação em conferências, 
reuniões, eventos, bancas de heteroidentificação, grupos de trabalho e oficinas, além 
da instituição do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial – CODIPIR, do 
Comitê Distrital de Prevenção e Combate à Tortura – CDPCT  e do Comitê Distrital para 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Escravo – CODETRAE e a reativação do Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Distrital para a 
População em Situação de Rua e do Comitê Executivo das Estações da Cidadania. 

A execução dessas parcerias se mostra como de grande valor para uma abordagem 
mais efetiva das temáticas de direitos humanos e de igualdade racial no Distrito 
Federal, pois, por meio delas, há um contato mais próximo do GDF com a população 
do DF.  

1. Posto provisório de vacinação contra a COVID-19 na Estação da Cidadania do 
Recanto das Emas, em parceria com a Gerência de Serviços de Atenção Primária do 
Recanto das Emas. 

2. Publicação do Decreto nº 40.869/2020, que "institui o Sistema Distrital de 
Prevenção e Combate à Tortura – SDPCT e cria o Comitê Distrital de Prevenção e 
Combate à Tortura – CDPCT”. 

3. Publicação do Decreto n° 39.719/2019 que institui o CODETRAE – Comitê 
Distrital para Prevenção e Erradicação do Trabalho Escravo. 

4. Reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento 
da Política Distrital para a População em Situação de Rua 

5. Publicação do Decreto n° 43.115 de 16 de março de 2022, do qual altera o 
Decreto n° 33.779, de 06/07/2012, que institui a Política para Inclusão Social da 
População em situação de rua do Distrito Federal e dá outras providências; 

6. Reativação do Comitê Executivo das Estações da Cidadania. 

7. Instalação do CRAS na Estação Cidadania da QNR 02 e Recanto das Emas, em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES e com o Ministério de 
Turismo. 

8. Participação na pré-Conferência e Conferência Distrital de Segurança Alimentar 
e Nutricional promovido pelo CONSEA/DF sob a coordenação da SEDES; 

9. Reunião de alinhamento das ações do Comitê Distrital de Prevenção e Combate 
a Tortura (CDPCT) com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT); 

10. Reunião do CODETRAE, com o Procurador do Trabalho, Sr. Tiago Muniz 
Cavalvanti, Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo/MPT, que 
propôs ação conjunta no sentido de prover curso de formação para as regiões do DF e 
GO. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7f7547c7387b4d12a39edc57fe86e44c/Decreto_40869_05_06_2020.html
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11. Participação, enquanto representante titular nas reuniões ordinárias na 
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE); 

12. Parceria com a Instituição Ajudar não Dói - projeto FAC Esporte para Cidadania, 
com repasse de recursos pelo Ministério da Cidadania.  

13.  Evento Regando na Praça – projeto FAC realizado em parceria com a Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa.  

14. Projeto “Conte lá que eu Canto Cá – da companhia de Comédia Melhores do 
Mundo”, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, objetivando a 
valorização de artistas, profissionais do ramo de atividades culturais e equipes técnicas 
das Cidades de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr Do Sol, bem como o fomento a arte e a 
cultura local. 

15. IX OLIMPÍADAS – em parceria com Administração Regional de Ceilândia e 
realização na Praça dos Direitos da Ceilândia, na modalidade de patins. 

16. Campanha de Vacinação Contra a COVID-19, por meio do Programa SEJUS Sua 
Vida Vale Muito. 

17. Projeto Circulante, termo de fomento da Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa do DF, realizado na Estação Cidadania da QNM 28. 

18. Atuações nos Procedimentos de Heteroidentificação para preenchimento de 
vagas reservadas no Programa de Habilitação Social, realizado junto ao DETRAN-DF.  

19. Atuações nos Procedimentos de Heteroidentificação para preenchimento de 
vagas reservadas em concursos públicos, em parceria com a Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal, atendendo a Portaria Conjunta nº 11/2021.  

20. Atuações nos Procedimentos de Heteroidentificação para preenchimento de 
vagas reservadas em processo seletivo de estagiários da Defensoria Pública do Distrito 
Federal – DPDF. 

21. Publicação da Lei nº 6.789/2021, que cria o Conselho Distrital de Promoção da 
Igualdade Racial – CODIPIR. 

22. Parceria entre a SEJUS e a SETUR – construção do Guia Friendly LGBT;  

23. Parceria entre a SEJUS e a CODEPLAN – lançamento da pesquisa "Gênero e 
Orientação Sexual no DF - Um Olhar Inclusivo" que visa à inclusão de questionário 
voltado para o público LGBT que irá compor o PDAD 2021. 

24. Parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Projeto Cozinha e Voz. 

25. Parceria com o SENAC por meio do programa Transformação da SEJUS para 
capacitação de pessoas LGBT com cursos técnicos; 

26. Parceria com o SEBRAE por meio do programa Transformação da SEJUS para 
capacitação de pessoas LGBT com cursos técnicos;  

27. Parceria com a SETRAB por meio do programa Transformação da SEJUS para 
Microcrédito do Programa Prospera; 
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28. Parceria com a SEDES, no acolhimento de demandas da população LGBT em 
tempos de Coronavírus por meio do CREAS da Diversidade; 

29. Parceria com a Polícia Civil do DF por meio da Delegacia Especial de Repressão 
aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a 
Pessoa Idosa ou com Deficiência - DECRIN nas denúncias por motivação LGBTfóbica; 

30. Parceria com a Secretaria de Saúde para disponibilização de espaço (CTA da 
Rodoviária) para distribuição de cestas básicas e de materiais de prevenção à 
população LGBT; 

31. Realização de parceria com os/as professores/as voluntários/as que 
desenvolvem atividades nos Centros de Artes e Esportes Unificados - CEUs/Estações 
Cidadania e Praças dos Direitos para gravação de vídeos que integram a Escola SEJUS. 
O foco do projeto é oferecer aos cidadãos oficinas e cursos on-line gratuitos, conforme 
Portaria nº 486, de 06 de julho de 2021; 

32. Realização de parceria com a Gerência de Serviços de Atenção Primária nº 4 do 
Recanto das Emas, por meio da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde para a 
realização da Campanha de Vacinação Contra a Influenza na Unidade CEU/Estação 
Cidadania do Recanto das Emas. A Campanha contou com três fases que se dividiram 
de acordo com os públicos prioritários onde foram vacinadas 7.470 pessoas. 

 

6. Informações Complementares 

Ações relevantes realizadas que não puderam ser agrupadas por programas no item 
anterior: 

● Protocolo de intenções firmado entre a SEJUS e a Companhia de planejamento 
do Distrito Federal - CODEPLAN, com vistas à implementação da política de cotas 
raciais nos processos, programas e demais instrumentos seletivos no âmbito da 
CODEPLAN, com vigência de 5 (cinco) anos, assinado no dia 30 de março de 2022 e 
publicado no DODF, nº77, de 27 de abril 2022; 

● Proposição para o Acordo de Cooperação Técnica entre a SEJUS e a Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC), para a execução do projeto “Apoio à consolidação da 
Política de Direitos Humanos e Promoção da igualdade Racial para equidade em Saúde 
das populações vulneráveis do Distrito Federal”; 

● Ação conjunta desta Secretaria e a Defensoria Pública do Distrito Federal - 
DPDF para a realização do procedimento de heteroidentificação étnico-racial no 
processo seletivo de estagiários da DPDF, de acordo com o Edital 01/2022, publicado 
no DODF nº 76, de 26 de Abril de 2022; 

● Acompanhamento das ações realizadas pelos órgãos do Governo do Distrito 
Federal com o objetivo de mitigar a situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo 
migratório de indígenas venezuelanos; 

● Acompanhamento e orientações à Yalorixá Suely Gama durante registro de 
denúncia de invasão e ataque ao templo religioso Ilê Axé Xaxará de Prata a qual é 
caracterizada como ato de intolerância religiosa; 
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● Participação em Grupo de Trabalho (GT) que elaborou a Cartilha de 
Atendimento ao Público LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros e Intersexuais) no Sistema Socioeducativo; 

● Elaboração da peça de comunicação com alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, 
28 de junho, para utilização no plano de fundo da área de trabalho dos computadores 
da SEJUS nos dias 28 de junho a 1° de julho de 2022; 

● Disponibilização de Card com alusão ao Dia internacional do Orgulho LGBTQIA+, 
28 de junho, no Instagram da SEJUS no período de 07/06/2022 a 28/06/2022; 

● Publicação, em 02/07/2022, do Edital de Chamamento Público para 
composição do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa, para representação dos 
membros da sociedade civil; e 

● Instalação do Wi-fi social na Praça dos Direitos da Ceilândia e Estação Cidadania 
do Recanto das Emas. 

● Participação de representante do CDPCT no lançamento do site “DF Sem 
Tortura”, no dia 10 de novembro de 2022. 

 

Ações realizadas em parcerias público-privadas e com a comunidade 

● Termo de Fomento 07/2021, assinado em 22 de novembro de 2021, firmado 
entre a SEJUS e a Organização da Sociedade Civil Ilê Axé Omo Orã Xaxara de Prata para 
realização do projeto “Nos Caminhos de Ogum” que teve como objetivo a realização 
de três ciclos de conversa visando disseminar informações sobre o mundo do trabalho, 
emprego e renda a essas Comunidades Tradicionais, como forma de mobilização para 
a reflexão e a construção de alternativas para o enfrentamento dos problemas da 
desigualdade social e o protagonismo da juventude;  

● Termo de Fomento 09/2021, assinado em 23 de dezembro de 2021, firmado 
entre a SEJUS e a Organização da Sociedade Civil Instituto Janelas da Arte para 
execução do projeto “Afro em Movimento” que tem por objetivo promover feira de 
empreendedorismo afro, laboratório afro com cursos de formação e qualificação, 
painéis, lives, palestras e apresentações artísticas, com atividades voltadas 
especialmente para a negritude como forma de conscientizar e capacitar o mercado 
criativo, trazer luz às questões raciais que estão presentes na sociedade e ressignificar 
a história do povo preto. 

● Termo de Fomento 12/2021, assinado em 29 de dezembro de 2021, firmado 
entre a SEJUS e a Organização da Sociedade Civil Associação Preparatória de Cidadãos 
do Amanhã – APRECIA, para realização do projeto “Qualificação Profissional, Social e 
Empreendedora para Mulheres” que tem como objetivo a inserção social e o 
empoderamento da mulher pela educação profissional e empreendedorismo. 

● Termo de Fomento 13/2021, assinado em 5 de janeiro de 2022, firmado entre a 
SEJUS e a Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos Universais - CÉU, para a 
execução do Projeto "Elas na Cozinha" com finalidade de oferecer oficinas de Cozinha 
Criativa, bolos, pães, biscoitos, doces e reaproveitamento de alimentos. 
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● Termo de Fomento 03/2022, assinado em 19 de setembro de 2022, firmado 
entre a SEJUS e a Organização da Sociedade Civil Instituto Mulheres Criativas - AMIS, 
para o Projeto "Elas na Cozinha" com finalidade de oferecer oficinas de cozinha 
criativa, bolos, pães, biscoitos, doces e reaproveitamento de alimentos envolvendo as 
técnicas de modelagem de pães, biscoitos e confecção de doces. 

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

As ações realizadas no presente ano tiveram como premissa a conscientização das 
pessoas quanto à defesa dos direitos, o combate à discriminação de todas as espécies 
e a promoção da cidadania. A SEJUS também desenvolveu e avaliou diretrizes 
importantes na formulação das políticas públicas transversais relacionadas aos direitos 
humanos. Destaca-se, nesse sentido, a implementação do Conselho Distrital de 
Promoção da Igualdade Racial – CODIPIR, do Comitê Distrital de Prevenção e Combate 
à Tortura – CDPCT e do Comitê Distrital para Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Escravo – CODETRAE e a reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política Distrital para a População em Situação de Rua e do Comitê 
Executivo das Estações da Cidadania. 

Entre as dificuldades encontradas destaca-se a morosidade relacionada às devolutivas 
de alguns projetos a serem executados com outros órgãos públicos, como, por 
exemplo, o POP Racial e o POP da intolerância religiosa, encaminhados em julho de 
2020 e que, até o momento, se encontra em análise com a Polícia Civil do Distrito 
Federal.  

Outro obstáculo que vale o destaque é a formalização de termos de fomento, com 
recursos provenientes de emendas parlamentares, pois as instituições proponentes 
possuem muita dificuldade no levantamento da documentação necessária para a 
execução dos projetos. 

Destaca-se, também, que é uma dificuldade recorrente a falta de recursos para 
execução de projetos e desenvolvimento de ações relacionadas à proteção dos direitos 
humanos. 

Tendo em vista a chegada de novos servidores efetivos e o fortalecimento das pautas 
de direitos humanos e igualdade racial no Distrito Federal, espera-se uma atuação 
cada vez mais próxima ao cidadão, com a realização de políticas planejadas e 
executadas com a participação social visando sua efetividade e assertividade.  
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Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas – SUBED 

 

1. Realização por Programa 

Políticas Públicas de Enfrentamento às Drogas  

Compete à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS/DF desenvolver, 
executar, acompanhar e implementar políticas sobre drogas com ênfase nos eixos de 
prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social, no âmbito do Distrito Federal 
e RIDE. 

O objetivo é discutir temas como uso, abuso e consumo de drogas, trabalhando para 
dar apoio às vítimas, em especial aos jovens usuários de drogas e seus familiares, 
promovendo eventos, seminários, palestras, realizando atendimentos e 
desenvolvendo ações que evitem recaídas durante a intervenção terapêutica, 
auxiliando na reinserção social do indivíduo. 

Para tal, é priorizado o trabalho em parceria com a rede de assistência, o que permite 
a construção e a implementação de ações intersetoriais, criando um caminho de 
diálogo entre diferentes áreas (educação, saúde, cultura, assistência social, entre 
outras). 

Um dos programas instituídos pelo Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto 
nº. 42.141 de 28 de maio de 2021, é o Programa Acolhe DF, voltado para o 
atendimento psicossocial aos dependentes químicos e seus familiares, que enfrentam 
a adicção ativa e a codependência, bem como a todos aqueles que buscam 
conhecimento para prevenção.  

O Programa Acolhe DF segue os mesmos eixos programáticos (prevenção; 
acolhimento/tratamento; e reinserção social e econômica). Desde o seu lançamento, 
tem transformado vidas e ajudado pessoas no enfrentamento à dependência química. 
O quadro a seguir apresenta os atendimentos psicossociais ofertados pela equipe 
multiprofissional do Acolhe DF em 2022.  

ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS TOTAL 

Atendimentos remotos 140 

Atendimentos presenciais 130 

Atendimentos telefônicos 23  

Orientações/Informações 4.147 

Discussão de caso 30 

Articulações de rede 17 

Encaminhamentos intersetorial 7 
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A seguir serão apresentadas informações referentes às realizações voltadas para o 
enfrentamento às drogas, no ano de 2022. 

FEVEREIRO/2022 

1.1. AÇÃO COM ÓRGÃOS DO GDF (01/02/2022) 

A ação teve como objetivo o trabalho em rede com órgãos do GDF para a 
desobstrução de área pública. A SEJUS participou com orientação, distribuição de 
material gráfico e oferta de vaga para usuários de drogas interessados em tratamento 
da dependência química, em Comunidades Terapêuticas (CTs) parceiras da SEJUS.  

 

 

1.2. ATIVIDADE NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – RIMAS PARA A LIBERDADE 
(16/02 e 17/02/2022) 

Em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, celebrado no dia 20 de 
fevereiro, foi realizada atividade de prevenção e conscientização com os 
socioeducandos da Unidade de Internação de Planaltina. O projeto-piloto foi 
denominado “Rimas para a Liberdade”. A ação contemplou 21 adolescentes entre 12 e 
17 anos. 
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1.3. AÇÃO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADE DA SEGURANÇA – 
SANTA MARIA (17/02 a 19/02/2022) 

O objetivo foi o trabalho em rede com órgãos do GDF. Na ocasião houve orientação, 
distribuição de material gráfico e oferta de vagas para acolhimento em Comunidades 
Terapêuticas parceiras da SEJUS aos interessados em tratar a dependência química. 
Foram atendidas 23 pessoas. 
 

1.4. BLITZ EDUCATIVA EM PARCERIA COM O DETRAN (24/02 e 25/02/2022) 

A SEJUS, em parceria com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, realizou a 
blitz educativa no estacionamento da Funarte e na QNL 13/15 em Taguatinga, com o 
objetivo de alertar sobre os riscos do uso de álcool e direção no período do carnaval, o 
qual registra um aumento de ocorrências. A ação possibilitou divulgar o Programa 
Acolhe DF, que estava presente com a equipe multidisciplinar. O público atingido foi 
de aproximadamente 300 pessoas. 

 

 

1.5. BANHO SOLIDÁRIO (26/02/2022) 

A ação, em parceria com igreja da Região Administrativa de Planaltina, teve como 
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objetivo estreitar os laços entre a população em estado de vulnerabilidade e a SEJUS. 
O banho solidário buscou dar dignidade às pessoas em situação de rua. Houve oferta 
de serviços e acolhimento para os interessados em tratar a dependência química de 
forma voluntária, distribuição de kits de higiene pessoal, alimento e palestras. O 
público atingido foi de 57 pessoas. 
 

MARÇO/2022 

1.6. AÇÃO DE EMPODERAMENTO FEMININO – COMUNIDADE AMAI (04/03/2022) 

A ação teve como objetivo o empoderamento feminino, em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher. Na ocasião, foram realizadas palestras/dinâmicas, nas quais 
houve a troca de experiências e fortalecimento de vínculos entre a SEJUS e as 
acolhidas. Foram alcançadas 17 mulheres. 

 

 

1.7. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO – EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER (07/03/2022) 

Ação na Praça dos Direitos da Ceilândia. Foi realizada, por meio da entrega de folders, 
a divulgação do Programa Acolhe DF e sua colaboração no que tange às Políticas de 
enfrentamento às Drogas. Houve roda de conversa, sorteios de brindes para as 
mulheres, orientação, atendimento com a equipe multidisciplinar, realização da 
dinâmica “Rede de Apoio” e oferta de vagas para acolhimento em Comunidade 
Terapêutica. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

67  

 

1.8. DIA DE PRINCESA – ACOLHIDAS DA COMUNIDADE AMAI, EM PARCERIA COM 
O INSTITUTO EMBELLEZE (08/03/2022) 

Na ocasião foram ofertados serviços de corte de cabelo, penteado, esmaltação, 
maquiagem e design de sobrancelha. O objetivo foi empoderar as mulheres, 
valorizando a beleza individual de cada uma delas, informar sobre a importância do 
cuidado com a higiene pessoal, além de promover a reinserção das acolhidas na 
sociedade.  Foram contempladas com a atividade 9 acolhidas. 

 

 

 

1.9. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO – SOL NASCENTE (11/03 e 12/03/2022) 

A ação teve como objetivo ofertar diversas atividades para a população daquela 
Região Administrativa. Houve oferta de vagas para acolhimento em Comunidades 
Terapêuticas parceiras da SEJUS e divulgação do Programa Acolhe DF, por meio 
de folders.  

 

 

1.10. 1º TORNEIO DE FUTSAL DA SEJUS – “ACOLHIDO CAMISA 10” (12/03/2022) 

A ação teve como protagonistas os adictos que se encontram em tratamento nas 
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Comunidades Terapêuticas. O objetivo foi incentivar o tratamento da dependência 
química, por meio do esporte, possibilitando a interação entre as 12 comunidades 
parceiras da SEJUS. O evento atingiu 160 pessoas. 
 

 

 

1.11. NOS TRILHOS DO ACOLHIMENTO (16/03/2022) 

A ação foi realizada em parceria com o Metrô/DF e teve como objetivo orientar quanto 
aos malefícios do uso e abuso de drogas, com foco nas mulheres que utilizam o metrô 
como meio de transporte. Houve entrega de folders e acolhimento de 2 pessoas 
interessadas no tratamento, de forma voluntária.  

 

 

 

1.12. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO – ITAPOÃ (18/03 e 19/03/2022) 

O evento teve como objetivo ofertar diversos serviços/atividades para a população da 
referida Região Administrativa. Contou com entrega de brindes, oferta de vagas para 
acolhimento em Comunidade Terapêutica parceiras da SEJUS, atendimento com a 
equipe multidisciplinar do Programa Acolhe DF com a realização da dinâmica “Rede de 
apoio”, orientação e distribuição de material gráfico. No total foram atendidas 
aproximadamente 112 pessoas. 
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1.13. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NAS ESCOLAS (19/03/2022) 

A ação ocorreu na Escola Classe 15 de Planaltina, em parceria com o programa de auto 
e mútua ajuda Amor Exigente de Brasília e com a conselheira tutelar da escola. Teve 
como objetivo chamar a atenção de pais e educadores para a prevenção ao uso de 
álcool, cigarro e outras drogas. Na ocasião foi divulgado o Programa Acolhe DF e houve 
distribuição do folder informativo do referido programa. Participaram da atividade 
aproximadamente 60 pessoas. 

 

 

1.14. EVENTO DE CERTIFICAÇÃO PARA AS ACOLHIDAS QUE PARTICIPARAM DO 
PROJETO DA BELEZA – COMUNIDADE SALVE A SI – MARIA DE MAGDALA 
(31/03/2022) 

O Projeto da Beleza visa promover a reinserção socioeconômica para mulheres com 
dependência química. Na ocasião do evento foram entregues 31 certificados para as 
acolhidas que concluíram os cursos de Designer de Sobrancelhas e Cabeleireiro.  
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ABRIL/2022 

1.15. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO – ARAPOANGA - PLANALTINA (01/04 e 
02/04/2022) 

A ação teve como objetivo ofertar diversas atividades para a população da Região 
Administrativa, com entrega de Kits de higiene e oferta de vagas para acolhimento em 
Comunidades Terapêuticas parceiras da SEJUS, atendimento com a equipe do 
Programa CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola e orientações da equipe 
multidisciplinar do Programa Acolhe DF, que realizou a dinâmica “Rede de apoio”. 
Houve distribuição de folders e encaminhamento de 52 estudantes/jovens para 
estágio. 

 

 

1.16. CAMPANHA VIRTUAL - CARD DE PREVENÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
(07/04/2022) 

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde foi realizada uma campanha virtual nas redes 
sociais (card), alertando quanto à prevenção ao uso de drogas que irá ensejar na 
promoção da saúde e da qualidade de vida. 
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1.17. AÇÃO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FEMININA DO GAMA (07/04/2022) 

O Projeto Rimas para a Liberdade também esteve na unidade socioeducativa feminina. 
As ações realizadas tiveram o foco na prevenção ao uso de drogas e contou com a 
participação de parceiros públicos/privados. A atividade consistiu em vivência corporal 
e aula de dança, partilha de narrativas de vida por parte dos convidados e 
adolescentes, distribuição de folders e de brindes. No total foram atendidas 12 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

 

1.18. AÇÃO DA SEJUS EM PARCERIA COM IGREJA (09/04/2022) 

A ação conjunta entre a SEJUS e igreja de Taguatinga teve como objetivo levar 
cidadania às pessoas em estado de extrema vulnerabilidade. Na ocasião, foram 
ofertados serviços de corte de cabelo, banho, entrega de kits de higiene, alimentação e 
orientações da equipe multidisciplinar do Programa Acolhe DF. Foram distribuídos 
folders do Programa e realizados cerca de 100 atendimentos, com 1 encaminhamento 
para a Comunidade Terapêutica Criação de Deus. Houve também doações de roupas.  
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1.19. AÇÃO DE PREVENÇÃO À RECAÍDA (20/04/2022) 

A Ação de Prevenção à Recaída visa contemplar todas as CTs, sendo parte de projeto 
em desenvolvimento. Na ocasião, foram realizadas atividades voltadas à reflexão de 
“estar limpo só por hoje”, dinâmica e roda de conversa com os acolhidos, buscando 
promover o empoderamento do indivíduo. A primeira CT que recebeu o projeto foi a 
Desafio Jovem de Brasília. Com a atividade foram alcançados 54 acolhidos. 

 

 

1.20. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO (MAIS RECORDTV NAS CIDADES) 1ª AÇÃO 
CONJUNTA – SAMBAMBAIA (30/04/2022) 

A ação do SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO e RECORDTV teve como objetivo ofertar 
diversas atividades para a população da Região Administrativa de Samambaia, com a 
entrega de brindes, disponibilização de mesa de jogos de tabuleiro para as crianças 
jogarem e oferta de vagas para acolhimento em Comunidades Terapêuticas parceiras 
da SEJUS. Além disso, houve o atendimento da equipe multidisciplinar do Programa 
Acolhe DF, mediante orientações e distribuição de material gráfico. Foram alcançadas 
210 pessoas. 
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MAIO/2022 

 

1.21. DIA DA FAMÍLIA – COMUNIDADE TERAPÊUTICA ABBA PAI (22/05/2022) 

O Dia da Família foi comemorado na Comunidade Terapêutica Abba Pai, com a 
participação da SEJUS e voluntários, ocasião em que foram ofertados diversos serviços 
gratuitos nas áreas de saúde, beleza, lazer, entre outros. Teve o grande desafio de 
mobilizar as famílias, oportunizando o acesso à informação, orientação e a prestação 
de serviços diversos, de maneira que os participantes pudessem transitar e escolher os 
serviços de acordo com o seu interesse. Também houve a distribuição de materiais 
gráficos (folder do Programa Acolhe DF e cartilhas). Os familiares e os acolhidos 
tiveram a oportunidade de um dia agradável com entretenimento e descontração. 
Foram alcançadas 250 pessoas. 

 

 

1.22. AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ACOLHE DF (26/05/2022) 

Ação de divulgação do Programa Acolhe DF na rodoviária do Plano Piloto e gravação 
de vídeo institucional. Estiveram presentes servidores da SEJUS que distribuíram 
folders do programa e promoveram sensibilização, orientação, esclarecimento de 
dúvidas sobre os efeitos de substâncias e sobre o tratamento, prestando informações 
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acerca do acesso às Comunidades Terapêuticas parceiras da SEJUS. 

 

 

1.23. AÇÃO SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO EM SOBRADINHO II (28/05/2022) 

Na ação SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO em Sobradinho II foi aplicado o projeto-
piloto “Dinâmica do Espelho”, que consistiu em uma pesquisa com a temática 
relacionada ao “Dia Mundial sem Tabaco”, com perguntas que abordaram o contato 
com o fumo, o uso de cigarros eletrônicos, o conhecimento a respeito dos malefícios 
do cigarro para a saúde, dentre outros aspectos. Foram distribuídos folders de 
divulgação do Programa Acolhe DF e realizados atendimentos/escutas. 

 

 

1.24. ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DO PROGRAMA ACOLHE DF / PALESTRA SOBRE 
CIGARROS ELETRÔNICOS E NARGUILÉ (30/05/2022) 

A Cerimônia de Abertura em comemoração ao aniversário de 1 ano do Programa 
Acolhe DF foi um evento realizado com 130 pessoas, dentre as quais participaram os 
alunos do Centro de Ensino Médio 1 do Guará, servidores da SEJUS/DF, representantes 
das OSCs parceiras da SEJUS e convidados. Na ocasião, foram destacadas as 
construções e entregas realizadas durante esse primeiro ano do programa, tais como 
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Protocolo de Atendimento, Procedimento Operacional Padrão (POP) do Acolhe DF, 
instrumentais técnicos, etc. Foram destacados, também, os benefícios que os novos 
espaços de atendimento proporcionarão aos inscritos e à equipe, bem como apontada 
a relevância das nomeações de mais servidores efetivos das especialidades Direito e 
Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Foi realizada a inauguração das salas 
de atendimento e ocorreu também o lançamento do “Dicionário de gírias e expressões 
ligadas ao uso de drogas”, que servirá como um guia para profissionais que atuam na 
política sobre drogas e em outras políticas transversais à temática. Por fim, houve 
palestra com o tema “Vamos conversar sobre os cigarros eletrônicos e o narguilé?”, 
em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco. Na ocasião foram distribuídos folders de 
divulgação do Programa Acolhe DF. 

 

 

1.25. PALESTRA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS – 
DANOS E REISCOS À SAÚDE, IMPACTOS SOCIAIS E AGRAVAMENTO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS (31/05/2022) 

Após apresentação sobre o Programa Acolhe DF, demonstrando a perspectiva na qual 
os atendimentos se baseiam, o fluxo do programa, a importância da rede intersetorial, 
como são realizados os atendimentos psicossociais, as considerações éticas, os 
principais desafios vivenciados e os indicadores produzidos ao longo do ano de 
implementação do programa, um professor convidado ministrou palestra com o tema 
“Políticas Públicas de Enfrentamento às Drogas - Danos e Riscos à Saúde, Impactos 
Sociais e Agravamento das Desigualdades Sociais”.  
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JUNHO/2022 

1.26. ACOLHE DF ITINERANTE (01/06/2022) 

Projeto-piloto que consistiu em intervenção psicossocial em grupo, com ênfase nos 
três eixos estratégicos do Programa Acolhe DF (prevenção, acolhimento/tratamento e 
reinserção socioeconômica). Realizado na OSC Instituto Maanaim, localizado em Águas 
Lindas de Goiás/GO. A instituição mantém Termo de Colaboração com a SEJUS. Na 
ocasião, também foi realizada parceria com a Mala do Livro, projeto da Secretaria de 
Cultura do Distrito Federal. Estiveram presentes 11 participantes, sendo 9 acolhidos e 
2 monitores. 

 

 

1.27. SARAU RIMAS PARA A LIBERDADE (02/06/2022) 

O projeto foi trabalhado com o público-alvo de adolescentes inseridos na medida 
socioeducativa de internação, com a proposta de abordar a temática de drogas de 
forma lúdica e dinâmica, por meio de elementos culturais que despertam o interesse e 
fazem parte do meio social. Na ocasião, foram levadas apresentações e oficinas em 
grupo de Hip-Hop, na perspectiva dos adolescentes como protagonistas de suas 
histórias e multiplicadores em potencial para esse enfrentamento. Para a execução do 
evento, foram estabelecidas diversas parcerias artísticas. Houve contato com cerca de 
90 jovens participantes. 

 

 

 

1.28. FEIRA DE TALENTOS (07 e 08/06/2022) 

A Feira de Talentos teve como objetivo apresentar o trabalho de reinserção das 
Comunidades Terapêuticas femininas e das assistidas do Projeto Feira de Talentos. 
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Houve a exposição e a venda de produtos diversos, como comidas típicas juninas para 
comercialização, produzidos pelas acolhidas da AMAI e das assistidas pela SEJUS.  

 

 

1.29. AÇÃO SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO EM TAGUATINGA (25/06/2022) 

Na ação SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO, em Taguatinga, foi aplicado o projeto-piloto 
“Dinâmica do Espelho”, que consistiu em uma pesquisa com a temática relacionada ao 
uso de tabaco, com perguntas que abordaram o contato com o fumo, o uso de cigarros 
eletrônicos, o conhecimento a respeito dos malefícios do cigarro para a saúde, dentre 
outros aspectos. Foram distribuídos folders de divulgação do programa e aplicadas 
entrevistas da pesquisa. Foram atingidas 110 pessoas, aproximadamente. 

 

 

 

1.30. PASSEIO CICLÍSTICO (26/06/2022) 

A atividade partiu inicialmente de uma perspectiva de observação/ação, mas visando 
alertar as pessoas quanto aos malefícios causados pelo uso de drogas no trânsito, além 
de fortalecer as relações de todos os envolvidos. O passeio ciclístico ocorreu com a 
participação da SEJUS e demais órgãos parceiros. Na ocasião foram entregues ao 
público materiais gráficos (folder do Programa Acolhe DF e cartilhas) e prestadas 
orientações com relação aos serviços prestados pelo GDF. Também houve sorteio de 
brindes para os presentes. Foi ofertada a todos os participantes uma mesa de frutas, 
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tanto na largada quanto na chegada. Foram alcançadas 350 pessoas. 

 

 

1.31. AÇÃO EM ALUSÃO À SEMANA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
(27/06/2022) 

O objetivo da atividade foi capacitar servidores quanto às temáticas relacionadas ao 
tema da Semana Nacional de Política sobre Drogas: “Vapes e Narguilé: fato ou fake?” e 
orientar quanto aos serviços disponíveis para servidores públicos em situação de 
dependência química. Foi ministrada palestra sobre o Programa de Atenção ao 
Dependente Químico – PADQ por representante da Secretaria de Estado de Economia 
do Distrito Federal - SEEC e palestra com o tema “Nicotina: o que sabemos?”, por 
representante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES. Com a 
atividade foram atingidas 40 pessoas. 

 

 

1.32. CINE-DEBATE SOBRE CIGARROS ELETRÔNICOS (28/06/2022) 

O Cine-Debate sobre cigarros eletrônicos teve o objetivo de propor debate reflexivo 
entre profissionais, adolescentes e estudantes do território da Cidade Estrutural do 
Distrito Federal, na perspectiva da prevenção do uso e abuso dos cigarros eletrônicos 
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comercializados no Brasil. Estiveram presentes como participantes os alunos do Centro 
Educacional 1 da Estrutural, grupos de adolescentes do Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – CECON Estrutural – SEDES, grupos de adolescentes do 
Centro de Convivência Coletivo da Cidade – OSC parceira da SEDES, conselheiros 
tutelares, servidores do CRAS e servidores do CREAS, totalizando 136 participantes. 

 

 

1.33. AÇÃO EM ALUSÃO À SEMANA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
(29/06/2022) 

O objetivo da atividade foi capacitar educadores, estudantes e servidores quanto às 
temáticas relacionadas ao tema da Semana Nacional de Política sobre Drogas: “Vapes 
e Narguilé: fato ou fake?”. Além disso, buscou orientar esse público quanto aos 
aspectos da temática em relação à saúde e legalidade. Foram atingidas 86 pessoas com 
a atividade. 

 

 

1.34. BANHO DE AMOR - SEMANA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
(30/06/2022) 
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A SEJUS, durante a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, participou de ação 
conjunta com a OSC Salve a Si no Banho de Amor, tendo como público-alvo pessoas 
em situação de rua. Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF e distribuídos 
kits de higiene e cobertores. Foram atingidas aproximadamente 40 pessoas. 

 

 

JULHO/2022 

1.35. AÇÃO CONJUNTA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
PARA FINS DE DESOCUPAÇÃO DO SETOR COMERCIAL SUL (13/07/2022) 

Ação conjunta liderada pela Secretaria de Segurança Pública com vistas à desocupação 
da população em situação de rua no Setor Comercial Sul, na qual foi oportunizado à tal 
população o acesso aos atendimentos da SEJUS, SEDES, Instituto de Identificação da 
PCDF, CBMDF, PMDF e SETRAB, para que pudessem receber a prestação de serviços 
por parte desses órgãos.  

 

 

1.36. AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ACOLHE DF EM PARCERIA COM A 
SEGURANÇA PÚBLICA (14/07/2022) 
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Ação realizada no Setor Comercial Sul, conduzida pela Segurança Pública. Foram 
distribuídos folders de divulgação do Programa Acolhe DF e realizados 2 
encaminhamentos para Comunidade Terapêutica parceira da SEJUS. 

 

 

1.37. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(27/07/2022) 

O 1º encontro de atendimento psicossocial coletivo "Roda de Mulheres" foi conduzido 
por servidores da SEJUS. Foi realizada uma apresentação pessoal por meio da 
dinâmica, levantamento de expectativas das participantes para o grupo, 
estabelecimento de regras, visualização guiada, primeira troca de experiências, início 
da produção de mural com o percurso do grupo e distribuição de cadernos-diários 
confeccionados manualmente.  

 

 

1.38. ARTICULAÇÃO EM REDE - MUSEU DE DROGAS DA ESCOLA SUPERIOR DE 
POLÍCIA CIVIL - ESPC (29/07/2022) 

A visita ao Museu de Drogas, em parceria com a Polícia Civil, teve por objetivo 
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estabelecer uma articulação com a rede intersetorial, aprofundar o conhecimento 
sobre a temática e conhecer o projeto de prevenção conduzido pela Polícia Civil com o 
público-alvo de adolescentes, efetivado em escolas e unidades do Sistema 
Socioeducativo. Participaram da atividade 16 pessoas. 

 

 

 

AGOSTO/2022 

1.39. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(03/08/2022) 

No 2º encontro do projeto foi proposta uma dinâmica para trabalhar a espontaneidade 
e criatividade das participantes, visualização guiada e representação do percurso 
vivenciado por meio de desenhos.  

 

 

1.40. AÇÃO DE PREVENÇÃO NA ESCOLA CLASSE 13 DE SOBRADINHO II (10/08/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas; incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
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tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde, além de auxiliar a 
promover o desenvolvimento social saudável. Houve apresentada de uma peça teatral, 
exibição de slides como material de apoio, bate-papo com os alunos, realização de 
perguntas geradoras, debate entre os estudantes, apresentação da animação “Um 
vídeo sobre drogas!”, explanação acerca da animação e momento de perguntas e 
respostas. Participaram da atividade 200 estudantes, 10 professores e 1 orientadora 
educacional. 

 

 

1.41. CAMPANHA DE VACINAÇÃO E TESTES IST (de 10 a 27/08/2022)  

Em parceria com a Secretaria de Saúde do DF - SES, Universidade de Brasília - UnB e 
Escola de Ciências da Saúde do Distrito Federal foi realizada intervenção de testagem 
para Infecções Sexualmente Transmissíveis - ISTs e vacinação contra Covid-19 e 
Influenza. Foram assistidos 92,3% dos acolhidos e 38,5% tiveram a oportunidade de 
atualização do histórico vacinal. Todos os envolvidos consentiram com as intervenções 
previamente estabelecidas. O objetivo da campanha foi imunizar os acolhidos e 
colaboradores das Comunidades Terapêuticas, bem como orientar e acompanhar os 
acolhidos quanto às doenças sexualmente transmissíveis. O evento foi muito positivo e 
de extrema relevância para os acolhidos e todos os envolvidos, uma vez que 
possibilitou aos acolhidos orientação e compartilhamento de informações essenciais 
quanto à vacinação e prevenção de doenças. A SEJUS levou o serviço para as 
comunidades Novo Tempo, Abba Pai, El Shaday, Cristolândia, Clínica de Reabilitação 
Recanto, Caverna de Adulão, Desafio Jovem e Instituto Crescer. Foram alcançadas 550 
pessoas. 
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1.42. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(17/08/2022) 

No 3º encontro do projeto foi realizado o momento de partilha das participantes e 
proposta dinâmica com o objetivo de identificar as características marcantes de suas 
famílias. Posteriormente, foram convidadas a refletirem sobre o passado, o presente e 
o futuro, relacionado com a pessoa com dependência química com a qual elas 
convivem, para produzirem uma colagem que representasse essa reflexão.  

 

 

1.43. AÇÃO DE PREVENÇÃO NA ESCOLA BILÍNGUE DE LIBRAS E PORTUGUÊS 
ESCRITO DE TAGUATINGA (26/08/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável. A ação foi realizada em uma escola bilíngue para 
alunos surdos e surdos-cegos. As professoras intérpretes ficaram responsáveis por 
fazer a tradução do que estava sendo dito na palestra, bem como das perguntas que 
os estudantes faziam. Foi realizado um bate-papo com os estudantes a respeito do uso 
de drogas lícitas. Foram apresentadas perguntas geradoras com o objetivo de levá-los 
a refletir acerca da temática. Abriu-se um momento para perguntas e a palestra foi 
finalizada. Participaram da atividade 35 estudantes, 4 professores e 2 monitoras. 
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1.44. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO PLANALTINA/DF (27/08/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em levar ao conhecimento da comunidade o trabalho 
da SEJUS, por meio das áreas de prevenção, reinserção e acolhimento, bem como a 
divulgação do trabalho do Programa Acolhe DF. Houve a montagem e organização do 
stand, entrega de folders do Programa Acolhe DF, livretos e cartilhas sobre as 
temáticas de drogas, abordagem direta, entrega dos materiais informativos e 
disponibilização de mesa de jogos de tabuleiro para as crianças jogarem.  

 

 

 

1.45. AÇÃO DE PREVENÇÃO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 804 DO RECANTO DAS 
EMAS (29 e 30/08/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
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desenvolvimento social saudável. Houve a exibição de slides como material de apoio, 
roda de conversa com os estudantes, apresentação da animação “Um vídeo sobre 
drogas!”, explanação acerca da animação, dinâmica de “Verdadeiro ou Falso” com os 
temas abordados na conversa, depoimento de um adicto em recuperação contando 
sua experiência com leitura de poema produzido por ele e momento de perguntas e 
respostas. Foram atingidas 600 pessoas, estando presentes os estudantes, os 
professores e a orientadora educacional. 

 

 

1.46. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO – “RODA DE MULHERES” 
(31/08/2022)  

No 4º encontro do projeto, foram recebidas no grupo três novas participantes. Foi 
realizada dinâmica inicial de aquecimento, seguida de confecção de bonecos sensoriais 
antiestresse feitos de bexiga e farinha. Na sequência, foi proposta atividade de 
visualização guiada para que as participantes se imaginassem no papel dos seus 
familiares com dependência química e depois se apresentassem assumindo os papeis 
que ocuparam, com as principais características. Posteriormente, foi realizado convite 
para que uma das participantes compartilhasse com o grupo, de forma mais 
aprofundada, sobre a história dessa pessoa. Foi feita rodada para que as participantes 
compartilhassem aspectos com os quais se identificavam. As atividades foram 
encerradas com o convite para que as participantes pesquisassem o conceito de 
codependência para a próxima oficina.  
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SETEMBRO/2022 

 
1.47. PALESTRA E TREINAMENTO – PREVENÇÃO AO SUICÍDIO (05/09/2022) 

A atividade teve o objetivo de preparar os servidores da SEJUS para atendimento às 
pessoas que apresentam quadro de ansiedade/depressivo em que haja manifestação 
e/ou indícios de cometimento de suicídio, em especial aos adictos diante da 
abstinência do uso de drogas. Participaram duas pedagogas responsáveis pelo projeto 
“Diálogos de Integridade” e um psicólogo, todos integrantes da Equipe da Central de 
Informações Toxicológicas e Atendimento Psicossocial – SES. O psicólogo ministrou 
palestra sobre prevenção ao suicídio. Foram atingidas 28 pessoas. 

 

 

1.48. ATIVIDADE DE PREVENÇÃO EM ESCOLA – VAPES E NARGUILÉS SÃO 
PREJUDICIAIS À SAÚDE? FATO OU FAKE (13/09/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável. A ação foi conduzida por servidoras da SEJUS e 
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realizada no pátio de uma escola do Núcleo Rural Paranoá, para estudantes do Ensino 
Fundamental II (6º ao 9º ano). Foi exibida a animação “Um vídeo sobre drogas! ”, 
produzida pela Universidade de Havard, que retrata os efeitos do vício. Realizou-se 
uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os 
estudantes a respeito do uso de drogas lícitas. Foram apresentadas também perguntas 
no formato “Verdadeiro ou Falso” com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a 
respeito do que foi conversado na roda. Foi promovido um momento de perguntas e 
respostas e a ação foi finalizada. Foram atingidas 91 pessoas com a atividade. 

 

 

1.49. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO – “RODA DE MULHERES” 
(14/09/2022) 

O 5º encontro do projeto foi iniciado com a dinâmica "Mímica dos Sentimentos", 
proposta com o objetivo de exercitar diferentes formas de expressão dos sentimentos. 
Na sequência, foi abordada a temática de codependência, com a partilha das pesquisas 
realizadas e uma breve apresentação do conceito. Por fim, o encerramento deu-se 
com um exercício de "pedidos de ajuda", com o objetivo de exercitar a empatia e 
promover trocas construtivas entre as participantes.  
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1.50. ATIVIDADE DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS – “NEM TUDO QUE É LEGAL, É LEGAL 
DE VERDADE” (15/09/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável. A ação ocorreu no CAIC Julia Kubitschek em 
Sobradinho II. Foi iniciada por meio de uma peça teatral, que tinha em sua temática o 
consumo excessivo de doces, com vistas a levar os alunos a refletirem e fazerem um 
possível paralelo com o uso abusivo de drogas. Posteriormente, foi realizado um bate-
papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas. Foram apresentadas 
perguntas geradoras com o objetivo de levá-los a refletir acerca da temática. Exibiu-se 
também a animação “Um vídeo sobre drogas!”, produzida pela Universidade de 
Havard, que retrata os efeitos do vício. Realizou-se uma breve reflexão sobre a 
animação e abriu-se um momento para perguntas. A pedido da escola, foi realizada 
uma fala acerca do tema "Setembro Amarelo e Valorização da Vida" e a relação dessa 
temática ao uso das drogas. Estiveram presentes servidoras da SEJUS, estudantes do 
Ensino Fundamental I – 5º ano (entre 9 e 11 anos), professores e orientadoras 
educacionais, sendo atingido um total de 223 pessoas.  

 

 

1.51. RODA DE CONVERSA - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS – TEMA: POPULAÇÃO LGBT, INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E RACISMO 
(22/09/2022) 

A atividade teve por objetivo preparar os servidores para atendimento à população 
LGBT, que ainda hoje sofre inúmeros preconceitos de toda a sociedade, o que muitas 
vezes os fazem cair no mundo das drogas, diante da ausência de amparo. O 
palestrante foi o coordenador de Políticas de Proteção e Promoção de Direitos LGBT, 
da SEJUS. Foram apresentados slides explicativos sobre a população LGBT, intolerância 
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religiosa e racismo, de modo a evidenciar o adequado tratamento a ser dado a esse 
público específico que venha a receber o atendimento da SEJUS. Foram atingidas 23 
pessoas. 

 

 

1.52. CINE-DEBATE COM SERVIDORES DA SEJUS (23/09/2022) 

A atividade teve por objetivo realizar edição interna do projeto de Cine-Debate do 
Programa Acolhe DF, com vistas a avaliar a adequação e relevância do filme exibido 
para promover discussões com diferentes públicos-alvo da comunidade. Dessa forma, 
foi realizada na SEJUS exibição do filme "Quatro Dias com Ela", o qual aborda a 
tentativa de reabilitação da personagem Molly e o relacionamento com sua mãe. 
Posteriormente, foi realizado um breve debate a respeito da temática de dependência 
química. Participaram 17 servidores. 

 

 

1.53. AÇÃO CONJUNTA ENTRE O SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO E A RECORD TV 
NAS CIDADES - CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE (24/09/2022) 

A ação teve como objetivo levar ao conhecimento da população do Condomínio 
Paranoá Parque os serviços ofertados pela SEJUS, em especial pelo Programa Acolhe 
DF, que visa atender aos dependentes químicos e seus familiares com o fim de ajudá-
los a superar o vício.  Foram ofertadas vagas para acolhimento em Comunidades 
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Terapêuticas parceiras da SEJUS e entregues materiais gráficos do Programa Acolhe DF 
com breve explicação aos transeuntes sobre as atividades desenvolvidas pelo 
programa, destacando ao final do folheto os canais de atendimento. Além disso, foram 
montadas mesas com jogos de xadrez, dama, cadernos de desenhos, canetinhas e lápis 
de cor, tudo com o objetivo de atrair as crianças, e consequentemente seus 
responsáveis, tudo visando a divulgar o relevante trabalho de combate às drogas 
realizado pela SEJUS. Houve também atendimento pelo psicólogo do Programa Acolhe 
DF. Com a referida atividade foram atendidas, em média, 116 pessoas. 

 

 

 

1.54. ARTICULAÇÃO COM A REDE - VISITA AO CENTRO INTEGRADO 18 DE MAIO 
(26/09/2022) 

O objetivo da visita foi estabelecer uma articulação em rede, divulgar o funcionamento 
do Programa Acolhe DF, conhecer o funcionamento dos serviços do Centro Integrado 
18 de Maio e alinhar possíveis fluxos de encaminhamento. Foi realizado momento 
inicial com apresentação do funcionamento do Centro Integrado 18 de Maio, breve 
relato a respeito do Programa Acolhe DF e visita às instalações do órgão, 
acompanhada de explicações a respeito das etapas do atendimento. A reunião foi 
conduzida pela coordenadora, acompanhada de três servidores. No total, estavam 
presentes 10 servidores da SEJUS e 4 servidores do Centro Integrado 18 de Maio. 
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1.55. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO – “RODA DE MULHERES” 
(28/09/2022) 

O 6º encontro do projeto "Roda de Mulheres" foi iniciado com dinâmica quebra-gelo. 
Posteriormente, foi feita abordagem do conceito de codependência e experiências 
associadas, seguido da distribuição de novos papeis para registro de outros pedidos de 
ajuda, orientações, conselhos, etc., como aconteceu no 5º encontro. Por fim, o 
encontro foi encerrado com reflexões acerca dos fatores de risco e proteção para o 
uso/abuso de substâncias psicoativas.  

 

 

OUTUBRO/2022 

 
1.56. AÇÃO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDAS (05/10/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável. A ação foi direcionada a dependentes químicos de 
álcool e outras drogas e realizada na Casa de Acolhimento Rosa Mística, em São 
Sebastião. Foi iniciada com um “Brainstroming” acerca da metodologia de prevenção a 
recaídas. Posteriormente, foi realizada uma dinâmica em que alguns acolhidos foram 
convidados à frente para pegarem as folhas em que estavam escritos os doze sintomas 
que antecedem à recaída. Feito isso, foi feita a exploração de uma palavra por vez, 
pedindo aos acolhidos que sugerissem comportamentos que poderiam amenizar 
aquele sintoma apresentado. Em seguida, foi iniciada palestra com o coordenador do 
Programa Amor Exigente de Brasília-DF. Nessa palestra, ele trouxe uma explicação 
técnica a respeito do processo que leva à recaída do uso de drogas. Por fim, houve 
roda de conversa, falando a respeito da importância do nome, autoestima e 
valorização do eu. Foram atingidas 40 pessoas.  
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1.57. ARTICULAÇÃO COM A REDE - VISITA À REPÚBLICA FEMININA GUARÁ - SEDES 
- CASA LAR (06/10/2022) 

Foi realizada visita à Casa Lar do Guará, onde são acolhidas mulheres entre 18 e 21 
anos, que até então viviam em unidades de acolhimento e que, após completarem a 
maior idade, não podem mais permanecer em abrigos ou Casas Lares que acolhem 
crianças e adolescentes. O objetivo da visita era conhecer o funcionamento da 
República e, por meio desse conhecimento, dar suporte a essas jovens, trabalhando o 
aspecto de autonomia financeira e emocional.  Após a apresentação da casa para os 
servidores da SEJUS, foi explicado todo o funcionamento da República (regras de 
convivência, atribuições da gerente, orientadora, vigilantes etc.).  

 

1.58. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NAS ESCOLAS – VAPES E NARGUILÉS SÃO 
PREJUDICIAIS À SAÚDE? FATO OU FAKE (18/10/2022) 

O objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável. A ação foi conduzida por servidoras da SEJUS e 
realizada no auditório de uma escola do Núcleo Rural Paranoá, para estudantes do 
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e 1º ano do Ensino Médio. Foi exibida a animação 
“Um vídeo sobre drogas!”, produzido pela Universidade de Havard, que retrata os 
efeitos do vício. Realizou-se uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a 
um bate-papo com os estudantes a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em 
vapes, cigarros eletrônicos e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no 
formato “Verdadeiro ou Falso” com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a 
respeito do que foi exposto. Em seguida, foi realizada uma dinâmica com 10 sugestões 
de hábitos que auxiliam na prevenção às drogas. Alguns estudantes iam à frente, 
pegavam a folha, liam o que estava escrito e realizava-se a exploração da sugestão que 
foi exposta, acrescentando dicas dos próprios estudantes. Foi promovido um momento 
de perguntas e respostas e a ação foi finalizada. Foram atingidas 262 pessoas. 
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1.59. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(19/10/2022) 

Foi realizado o 7º encontro com temática correlacionada ao autocuidado feminino, em 
alusão ao "Outubro Rosa", com momento inicial conduzido por uma convidada que 
realizou oficina de biodança, com objetivo de abordar o autocuidado, a 
autonomia, incentivo à expressão corporal e exercício criativo. No segundo momento, 
foi realizada oficina com convidados da Liga de Saúde da Mulher, da Escola Superior de 
Ciências da Saúde - ESCS, objetivando socializar informações sobre prevenção e 
diagnóstico precoce de câncer de mamas, saúde ginecológica e saúde geral.  

 

 

 

 

1.60. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NAS ESCOLAS - “VAPES E NARGUILÉS SÃO 
PREJUDICIAIS À SAÚDE?” FATO OU FAKE (20/10/2022) 

Participação no evento “Dia de Conscientização sobre Drogas - Caminhos da Vida”, 
promovido pelo Centro de Ensino Fundamental 102 Asa Norte. A ação foi realizada no 
auditório da escola para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). O 
objetivo da atividade consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção 
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às questões relativas ao uso de drogas lícitas, incentivar o autocuidado a partir da 
conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde e auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável. Foi exibida a animação “Um vídeo sobre drogas!”, 
produzido pela Universidade de Havard, que retrata os efeitos do vício. Realizou-se 
uma breve reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os 
estudantes a respeito do uso de drogas lícitas, com foco em vapes, cigarros eletrônicos 
e narguilé. Foram apresentadas também perguntas no formato “Verdadeiro ou Falso” 
com o objetivo de levar os estudantes a refletirem a respeito do que foi exposto. Em 
seguida, foi realizada uma dinâmica com dez sugestões de hábitos que auxiliam na 
prevenção às drogas. Alguns estudantes iam à frente, pegavam a folha, liam o que 
estava escrito e realizava-se a exploração da sugestão que foi exposta, acrescentando 
dicas dos próprios estudantes. Foi promovido um momento de perguntas e respostas e 
a ação foi finalizada. Estiveram presentes servidoras da SEJUS e membros do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Foram atingidas 422 pessoas. 

 

1.61. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - 1º ENCONTRO "GRUPO OUTRAS 
PORTAS" (26/10/2022)  
 

O 1º encontro do grupo "Outras Portas" foi iniciado com a apresentação dos 
participantes e profissionais, seguida da apresentação da proposta do grupo. 
Houve uma dinâmica para descontrair e proporcionar a interação e vínculo entre os 
participantes. Em seguida, foram acordadas as diretrizes e regras do grupo, que 
posteriormente foram registradas em um cartaz para ficar acessível a todos. Por fim, 
os participantes foram convidados a escrever uma carta para o “eu” do futuro, que 
foi guardada em envelope para ser aberto oportunamente, no decorrer dos 
encontros do grupo. 
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NOVEMBRO / 2022 

 

1.62. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(09/11/2022) 

Neste 8º encontro do “Roda de Mulheres” foi feito um levantamento das opiniões 
sobre o último encontro. Participantes compartilharam experiências recentes e 
impactantes em relação aos seus familiares que são dependentes químicos e 
realizaram trocas interativas no que diz respeito aos sentimentos que estão 
vivenciando, além de estratégias que estão tentando utilizar. Foi realizado um 
momento de confecção de cartaz com representações das questões discutidas no 
encontro. 

 

 

1.63. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - 2º ENCONTRO "GRUPO OUTRAS 
PORTAS" (09/11/2022) 

No 2º encontro do grupo “Outras Portas” foi realizada uma dinâmica inicial com 
apresentação de vídeo motivador para debate, seguida de apresentação dos 
participantes, que compartilharam sobre as histórias de vida e experiências pessoais. 
Houve construção coletiva de um mural com alguns elementos de risco e outros de 
proteção para o uso e abuso de drogas. Além disso, foi entregue um caderno artesanal 
em branco para que eles pudessem usar como ferramenta para se expressar e 
organizar as ideias. 
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1.64. AÇÃO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS NAS ESCOLAS - “NEM TUDO QUE É LEGAL, 
É LEGAL DE VERDADE” (19/11/2022)  

A ação foi realizada no Centro Social Formar, em Arniqueira – DF e conduzida por 
servidoras da SEJUS. O objetivo consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de 
atenção às questões relativas ao uso de drogas lícitas; incentivar o autocuidado a partir 
da conscientização das consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo 
tomadas de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde; auxiliar a promover o 
desenvolvimento social saudável; prevenir efeitos negativos pessoais, familiares e 
sociais; apresentar as possíveis consequências do uso e distribuição da droga; e 
conscientizar acerca do não-uso das drogas e substâncias derivadas. A ação foi iniciada 
com a apresentação da animação: “Um vídeo sobre drogas!”, produzido pela 
Universidade de Havard, que retrata os efeitos do vício. Realizou-se uma breve 
reflexão sobre a animação. Foi promovido um bate-papo com o público a respeito do 
uso de drogas lícitas (álcool, cigarros comuns, cigarros eletrônicos e demais 
dispositivos eletrônicos para fumar). Foi contada também uma historinha para 
esclarecer acerca dos possíveis perigos referentes a abordagens de traficantes e/ou 
similares para com crianças e adolescentes, com vistas à famosa função de 
“aviãozinho”. Abriu-se espaço para perguntas e depoimentos. Assim, a ação foi 
finalizada. Foram atingidas 35 pessoas com esta atividade. 

 

1.65. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - 3º ENCONTRO "GRUPO OUTRAS 
PORTAS" (23/11/2022) 

Neste 3º encontro foi iniciado um levantamento de temas de interesse enquanto 
proposta de construção coletiva para o projeto do grupo "Outras Portas" e também a 
respeito da expectativas e motivações dos participantes. Na sequência, foi realizada 
dinâmica em que os participantes escreveram pedidos de ajuda quanto a aspectos 
variados de suas vidas e compartilharam no grupo, de forma que foi feita intervenção 
de acordo com o material apresentado. Também foi realizada breve abordagem sobre 
comunicação não violenta. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

98  

 

1.66. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(23/11/2022) 

Neste 9º encontro do “Roda de Mulheres” foram trabalhadas vivências individuais 
correlacionadas ao contexto de codependência. 

 

1.67. AÇÃO CONJUNTA SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO / RECORD TV NAS 
CIDADES – SÃO SEBASTIÃO (26/11/2022) 

O objetivo da ação foi levar ao conhecimento da população de São Sebastião os 
serviços ofertados pela SEJUS, em especial pelo Programa Acolhe DF, que visa atender 
aos dependentes químicos e seus familiares com o fim de ajudá-los a superar o vício. 
Houve oferta de vagas para acolhimento em Comunidades Terapêuticas parceiras da 
SEJUS; atendimento pelo psicólogo do Acolhe/DF; orientação, prevenção e distribuição 
de material gráfico. Ficaram disponíveis mesas com jogos de xadrez, dama, bem como 
cadernos de desenhos, canetinhas e lápis de cor, tudo com o objetivo de atrair as 
crianças e, consequentemente, seus responsáveis, visando divulgar o relevante 
trabalho de combate às drogas por esta SEJUS. Foram atendidas aproximadamente 
76 pessoas. 

 

 

DEZEMBRO / 2022 

 

1.68. AÇÃO EM PARCERIA COM A REDE LOCAL DE ASSISTÊNCIA DE SANTO 
ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO (02/12/2022) 

O objetivo foi divulgar o Programa Acolhe DF, oferecendo os serviços que a SEJUS pode 
proporcionar aos dependentes químicos da região administrativa de Santo Antônio do 
Descoberto – GO e promover a aproximação com a RIDE. Além de servidores da SEJUS, 
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participaram do evento a Casa da Restauração, o Ministério Público e a Câmara 
Municipal. A equipe da SEJUS compareceu ao local do evento para informar como 
funciona o Programa Acolhe DF. Foram distribuídos folders e realizada explanação 
acerca de como funciona a SEJUS no que diz respeito ao enfrentamento às drogas. 
Além disso, havia serviços de aferição de glicemia, corte de cabelo, palestras e 
orientações gerais à população. Foi informado que a equipe estaria à disposição para 
atender às demandas que surgissem. Foram atingidas 150 pessoas com a ação. 

     

 

 

1.69. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - "RODA DE MULHERES" 
(07/12/2022) 

Este 10º encontro foi o encerramento do primeiro ciclo do grupo e contou com a 
parceria de uma psicóloga e de uma artista plástica, participante do projeto "Arte com 
Ciência". Foi realizada dinâmica inicial de apresentação das participantes, com uso do 
recurso do barbante. Na sequência, foi conduzida experiência de visualização guiada, 
com vistas a incentivar a percepção corporal. Posteriormente, foi realizada dinâmica 
de produção artística de colagem. Como forma de encerramento da dinâmica, as 
participantes foram convidadas a compartilharem suas produções e apresentaram os 
significados que gostariam de expressar. O encontro foi encerrado com produção 
coletiva de cartaz.  
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1.70. “DIALOGANDO SOBRE TEMAS DIVERSOS – DROGAS, PREVENÇÃO E AÇÃO” 
(07/12/2022) 

Ação articulada entre o DF, RIDE e outros estados (Tocantins, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul), por solicitação do CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola. A 
ação foi realizada via Google Meet, nos turnos matutino e vespertino, para um público 
de adolescentes em sua maioria com idade entre 15 e 18 anos. O objetivo da atividade 
consistiu em possibilitar um fortalecimento da rede de atenção às questões relativas 
ao uso de drogas lícitas; incentivar o autocuidado a partir da conscientização das 
consequências do uso abusivo das drogas lícitas, permitindo tomadas de decisões 
favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e auxiliar a promover o desenvolvimento 
social saudável. Foi exibida a animação: “Um vídeo sobre drogas!”, produzido pela 
Universidade de Havard, que retrata sobre os efeitos do vício. Realizou-se uma breve 
reflexão sobre a animação e foi dado início a um bate-papo com os estudantes a 
respeito do uso de drogas lícitas. Foi falado acerca dos cigarros comuns, dos 
eletrônicos e do álcool no Brasil. Após momento de perguntas e respostas, a ação foi 
encerrada. Com a atividade foram atingidos 338 aprendizes e 15 instrutores.  
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1.71. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL COLETIVO - 4º ENCONTRO "GRUPO OUTRAS 
PORTAS" (14/12/2022) 

Foi realizado atendimento psicossocial individualizado, haja vista que apenas um 
participante compareceu ao Grupo Outras Portas na referida data. 

 

OBJETIVO 

O120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS: DESENVOLVER TRABALHOS EM PROL DA 
SOCIEDADE BRASILIENSE DE ACORDO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS SOBRE 
DROGAS EM TRÊS EIXOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL. 
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2. Avaliação do Objetivo  

Para o alcance do objetivo “Enfrentamento às Drogas” a SEJUS busca trabalhar em 
parceria com órgãos públicos da esfera distrital e federal, uma vez que o problema da 
dependência química é multifatorial e suas consequências ocorrem em diversas áreas 
da vida. Sendo assim, é de suma importância um trabalho conjunto com a rede 
socioassistencial, de saúde, de educação etc.  

É por meio do trabalho em rede que os resultados são alcançados, o que efetivamente 
contribui para proporcionar aos dependentes químicos e familiares melhor qualidade 
de vida. Sabe-se que o uso e abuso de drogas acontece nas diversas camadas sociais da 
população do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (RIDE). 

Desde a pandemia da Covid-19, o número de pessoas em situação de rua aumentou 
consideravelmente no DF. Hoje, estima-se que 2.938 pessoas vivam nessa situação no 
DF. É o que revela a mais recente pesquisa da Companhia de Planejamento (Codeplan), 
elaborada em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedes) e apoio da Secretaria de Economia (SEEC), sobre o 
perfil da população em situação de rua do DF, o que eleva os fatores de risco frente à 
dependência química.  

Durante este ano de 2022, a SEJUS continua trabalhando para o aumento de fatores de 
proteção, seja com seus próprios meios e recursos ou por meio de apoios externos. 
Com base nas políticas públicas vigentes no âmbito nacional e distrital, a SEJUS 
realizou diversas ações ligadas aos três diferentes eixos de atuação da pasta.  

Dessa forma, a seguir são apresentadas, de acordo com cada eixo, algumas atividades 
que estão no cotidiano da atuação, bem como alguns atores externos que colaboram 
para o alcance do objetivo supracitado. 

EIXO PREVENÇÃO: ações educativas com oferta de rodas de conversa, palestras e 
seminários à população do Distrito Federal. Existe um diálogo constante com a 
Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, com a rede particular de ensino do 
DF, com o Sistema Socioeducativo, com Centros de Convivência para pessoas em 
vulnerabilidade, com o Amor Exigente, programa de auto e mútua ajuda que oferece 
apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, entre outros. 

EIXO ACOLHIMENTO/TRATAMENTO: ações, projetos e programas referentes ao 
tratamento de adictos em razão do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, que pode 
ser realizado em Comunidades Terapêuticas parceiras da SEJUS ou por meio de 
atendimento psicossocial com equipe multiprofissional (psicólogos, assistentes sociais 
e pedagogos) do Programa Acolhe DF. A parceria com a Secretaria Nacional de 
Cuidados e Prevenção às Drogas - SENAPRED possibilita estreitar os laços nos âmbitos 
nacional e distrital, visando fomentar as políticas de enfrentamento às drogas e dando 
maior atenção às pessoas em estado de extrema vulnerabilidade. Com o Programa de 
Atenção ao Dependente Químico – PADQ, ocorre uma atuação transversal no que diz 
respeito ao atendimento de servidores públicos dependentes, juntamente com o 
Programa Acolhe DF. 

EIXO REINSERÇÃO SOCIAL: ações, projetos e programas referentes à reinserção social 
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e econômica, como capacitação de agentes que trabalham diretamente com a 
temática de reinserção social e econômica do adicto em recuperação. Foram 
celebrados Acordos de Cooperação com Organizações da Sociedade Civil - OSCs, 
órgãos federais e distritais, que por meio da capacitação técnica formam indivíduos 
capazes de serem inseridos no mercado de trabalho formal e informal para a conquista 
da autonomia financeira. Com a Secretaria de Estado de Trabalho do DF - SETRAB, o 
Acordo buscou garantir vagas aos acolhidos em fase final/avançada de tratamento 
para o curso do RENOVA/DF e QUALIFICA/DF, dentre outros programas ofertados. Em 
parceria com o Na Hora foi promovida a dignidade por meio do acesso ao documento 
de identificação (carteira de identidade). 

 

3. Metas 

METAS 2020-2023 Ano 
Quantidade 

desejada 
Quantidade alcançada (meta 

quantitativa acumulada) 
Situação do 

atributo 

Razão da 
situação do 

atributo 

M309 - PROMOVER 80 ATIVIDADES 
INSTRUTIVAS PREVENTIVAS CULTURAIS, 

ESPORTIVAS E SOCIAIS NO ÂMBITO 
ESCOLAR E COMUNIDADE (SEJUS) 

2020 

80 

25 

Meta em 
andamento 
conforme o 

previsto 

 Não se aplica 

2021 49 

2022 116 

2023 

 

M310 - ATUALIZAR 12 PLANOS DE 
TRABALHO DA AFERIÇÃO DA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DAS COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS (SEJUS) 

2020 

12 

9 

Meta em 
andamento 
conforme o 

previsto 

 Não se aplica 

2021 16 

2022 20 

2023 

 

M311 - PROMOVER 48 AÇÕES DE 
REINSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA AOS 

ADICTOS (SEJUS) 

2020 

48 

19 

Meta em 
andamento 
conforme o 

previsto 

 Não se aplica 

2021 32 

2022 39 

2023 

 

3.1. Análise qualitativa 

M309 – Em 2022, foram realizadas 67 atividades instrutivas, preventivas, culturais, 
esportivas e sociais no âmbito escolar e comunidade. Desde 2020, o total é de 116 
atividades, o que ultrapassa a meta pretendida para o quadriênio do PPA. Para o 
acompanhamento desta meta foi criado um formulário próprio, para que todos os 
servidores relatem as ações desenvolvidas. Nele consta dados como breve relato da 
atividade, registro fotográfico, entre outros.  

Foram elas: 1. Trilhos do Acolhimento; 2 a 11. SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO; 12. 
Acolhido Camisa 10; 13. Prevenção à Recaída; 14. Ação em parceria com a Igreja no 
Areal/Tagua.; 15. Rimas para Liberdade; 16. CARD dia da Saúde; 17. Dia de Princesa; 
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18. Ação Unidade Socioeducativa Feminina; 19. Dia da Família; 20. Ação Programa 
Acolhe DF; 21. Acolhe DF itinerante; 22. Rimas para a Liberdade; 23. Feira de Talentos; 
24. Seminário intersetorial de prevenção, conscientização e combate às drogas; 25. 
Passeio Ciclístico; 26. Semana Nacional de Políticas sobre Drogas; 27. Cine-debate 
sobre Cigarros Eletrônicos; 28. Banho de Amor; 29 a 38. Roda de Mulheres; 39. Visita 
ao museu de Drogas da Escola Superior de Polícia Civil; 40 a 49. Ações preventivas nas 
escolas; 50. Palestra Suicídio; 51. Roda de conversa – Direitos Humanos; 52. Cine-
Debate Direitos Humanos; 53. Prevenção à Recaída; 54. Articulação Centro Integrado 
18 de Maio; 55 a 62.  Campanha de vacinação; 63 a 66. Grupo Outras Portas; 67. Ação 
com Rede de Assistência de Santo Antônio do Descoberto-GO. 
M310 – O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Justiça, conta 
atualmente com 12 (doze) Termos de Colaboração assinados com Comunidades 
Terapêuticas. A atualização dos Planos de Trabalho firmados nessas parcerias ocorre 
por meio do apostilamento. Sempre que é identificada a necessidade de atualização de 
qualquer item constante do Plano de Trabalho vigente, nova proposta é apresentada 
pela OSC, analisada pela área técnica da SEJUS e, sendo aprovada, é apostilada.  Por 
essa razão, a quantidade de Planos de Trabalhos apostilados tem sido superior à 
quantidade de Termos de Colaboração assinados. Vale ressaltar que a palavra 
“Padronizar” foi alterada por “Atualizar”, pois uma vez que cada OSC tem uma 
metodologia diferente para construir seu plano terapêutico, não é possível uma 
padronização. 

M311 – As ações de reinserção social e econômica aos adictos realizadas em 2022 
foram: 1. Projeto Estação da Beleza e Bem-Estar & Empoderamento Feminino; 2. 
Portaria conjunta entre a SEJUS e a SETRAB; 3. SMPC – Parceria com o CIEE; 4. Dia da 
Família – Comunidade Terapêutica Abba Pai; 5. Banho de Amor; 6. Projeto Estação da 
Beleza e Bem-Estar & Empoderamento Feminino; 7. Oficina de capacitação - OSC Salve 
a Si. Dessa forma, contabiliza-se) 7 (sete) ações em 2022, perfazendo o total de 39 
(trinta e nove) ações desde 2020. 

 

4. Indicadores 

INDICADORES 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
ÍNDICES 

DESEJADOS 
TENDÊNCIA 

Índice 
alcançado 
(indicador) 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 

atributo 

IN10231 - TAXA DE EGRESSOS QUE 
CONCLUÍRAM O TRATAMENTO 

CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
PERCENTUAL 

2020 >= 5,00 

Maior, 
Melhor 

52,00% 

Em andamento 
conforme o 

previsto 
Não se aplica 

2021 >= 5,00 6,50% 

2022 >= 5,00 7,16% 

2023 >= 5,00 

 

IN10232 - NÚMERO TOTAL DE 
FISCALIZAÇÕES NAS COMUNIDADES 

TERAPÊUTICAS (Mensal) * 
UNIDADE 

2020 = 144 

Maior, 
Melhor 

145 

Em andamento 

 
Não se aplica 2021 = 144 146 

2022 = 144 148 
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2023 = 144 

 

4.1. Análise qualitativa 

IN10231 - A metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é a quantidade de 
egressos que concluíram o tratamento sob a quantidade total de acolhidos. Em análise 
dos dados podemos observar que esse indicador não é suficiente para a avaliação da 
política pública. O Plano Terapêutico completo (tratamento contra a dependência 
química) tem várias fases e a conclusão de cada uma delas deveria ser levada em 
consideração para mensurar o êxito. Por oportuno, informamos que foi observado erro 
material referente ao índice informado do ano de 2020, pois receberam alta no 
referido ano 52 adictos. Assim, após a análise, constatou-se que houve um total de 411 
adictos, perfazendo um índice de 12,65% naquele ano. Com relação ao ano de 2022, o 
total de adictos acolhidos foi de 2.344 e concluíram o tratamento 168 adictos. Logo, a 
taxa de egressos resultante é de 7,16%.  

IN10232 - Para a fiscalização da parceria é necessária pelo menos uma fiscalização 
mensal dos gestores e uma anual da Comissão de Monitoramento. Desta forma, em 
2022 foi possível realizar um total de 148 fiscalizações nas Comunidades Terapêuticas.  

 

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 
alcançada 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 

atributo 

AN10294 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 
PRIVADAS PARA OFERTAR CURSOS PARA OS ADICTOS QUE RECEBERAM ALTA 

DO TRATAMENTO (SEJUS) 

7 

 

Em 
andamento 

Não se aplica 

AN10295 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATUANTES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS (SEJUS) 

70 
Em 

andamento 
Não se aplica 

5.1. Análise qualitativa 

AN10294 - Faz-se indispensável na vida dos dependentes a capacitação para que 
possam ter condições de ingressar no mercado ativo profissional. Nesse sentido, em 
2022 foram firmadas as seguintes parcerias: Projeto “Ame, mas não sofra”, com o 
Ministério da Cidadania; Projeto “Reconstruindo”, com o Ministério da Cidadania; 
Projeto “Quem escolhe seu caminho é você”, com o Ministério da Justiça; Projeto 
“Renova DF” com a SETRAB/DF; Empoderamento Feminino, com a OSC Maria de 
Magdala; Parceria com Escolas Técnicas com a Secretaria de Educação do DF; e Projeto 
“Rede de Suporte Social ao Departamento Químico: cuidados, prevenção e reinserção 
social” - Oficina de capacitação na área de soldagem/serralheria, com a Osc Salve a Si.  

AN10295 – Em 2022, foram realizadas 70 capacitações com os servidores atuantes nas 
políticas públicas de enfrentamento ás drogas. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

106  

6. Informações Complementares 
Todas as informações foram inseridas nos tópicos anteriores. 

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

O ano de 2022 foi um ano de retomada das ações presenciais após a fase mais aguda 
da pandemia COVID-19. Em alguns momentos, pontualmente, foi preciso suspender ou 
adiar ações em razão de orientações relativas ao combate à pandemia. As ações 
promovidas em seguida foram muito importantes para toda a população que precisou 
ficar em isolamento e, em grande parte, sem acesso aos serviços públicos. 

Nesse sentido, foi possível participar de várias ações com outros órgãos do GDF como 
DETRAN, SSP, Metrô DF, além daquelas em parceria com OSCs, nas quais é possível 
realizar a divulgação do trabalho referente à promoção do enfrentamento às drogas, 
fortalecendo os canais de acesso e executando efetivamente a política pública. Foram 
realizadas atividades dentro e fora das Comunidades Terapêuticas com os acolhidos 
que utilizam as vagas sociais financiadas pelo GDF, proporcionando resgate da 
autoestima, dos valores individuais, do fortalecimento de vínculos afetivos e do 
convívio social. 

O apoio oferecido pela SEJUS àqueles que estão em tratamento e, também, aos que já 
concluíram a qualificação profissional e o encaminhamento aos programas sociais 
(como o Renova DF, a realização da Feira de Exposição e comercialização dos produtos 
produzidos dentro e fora das Comunidades Terapêuticas) foram fundamentais para a 
conquista da autonomia financeira na fase seguinte ao acolhimento em regime de 
residência.  

Nas ações realizadas em parceria com o Sistema Socioeducativo foi possível atingir um 
público mais jovem e em vulnerabilidade social. Uma população que, em sua maioria, 
já teve algum contato com o mundo das drogas. A conscientização dos malefícios das 
drogas foi trabalhada no contexto cultural, o que aproximou os jovens em privação de 
liberdade às ações públicas de enfrentamento às drogas, mostrando novos caminhos a 
serem seguidos. Foi uma experiência extremamente enriquecedora para os 
profissionais e para os socioeducandos. A avaliação do trabalho é positiva, com 
indicativo de dar continuidade à política de prevenção para esse público. 

Quanto aos atendimentos psicossociais presenciais disponibilizados com o acréscimo 
de novos servidores e, por consequência, a possibilidade de inserção de novas técnicas 
de trabalho como os encontros em grupo, a avaliação, durante o ano de 2022, é 
positiva. 

Dessa forma, pode-se concluir que o trabalho realizado em 2022, mesmo com certa 
limitação de atuação em razão dos efeitos da pandemia, teve muito sucesso. A forma 
de abordagem e de oferecimento dos serviços à população foi devidamente aplicada 
com a possibilidade de melhorias pontuais numa perspectiva de erros e acertos. 

Para 2023, o planejamento precisa de pequenos ajustes, sempre favorecendo a 
política de ações presenciais e em locais identificados como de maior incidência de 
fatores de risco social, levando a informação e o serviço público aos cidadãos que mais 
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precisam. 
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Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência – SUBAV 

 

1. Realização por Programa  

De janeiro a dezembro de 2022, a SEJUS realizou diversas ações no âmbito dos 
programas e projetos de apoio às vítimas de violência, como se segue: 

1.1 - Banco de Talentos: 

O Projeto Banco de Talentos prevê a realização de cursos de qualificação e 
aperfeiçoamento e, ainda, a realização de feiras como atividade permanente para a 
oferta de serviços e produtos tais como roupas, costuras, bolos, bijuterias, bolsas, 
sapatos, cabelo (penteado e escova), manicure, design de sobrancelhas, refeições, 
sucos detox, caldos, salgados, doces, trufas, cosméticos e plantas, etc. produzidos 
pelas mulheres.  

Objetivo: Apoiar o empreendedorismo e empoderar economicamente as mulheres 
atendidas nos núcleos do Programa Pró-Vítima.  

Participantes: Atendidas do Pró-Vítima e Servidores da Sejus.  

1.1.2 – Atividades realizadas 

 Curso de capacitação – Envio de link para inscrição em cursos do Programa de 
Gratuidade do Senac, edital n°10/2021 do PSG SENAC; 

 Cursos Gratuitos oferecidos pela Escola Digital do DF; 

 Grupo reflexivo “RenovAÇÃO – Mulheres” realizado para mulheres atendidas 
no Programa Pró-Vítima; 

 Oficina de Educação Financeira – “O Caminho das Contas”. Realizada pela 
CAIXA em parceria com a SEJUS/DF. Ministrada por Cláudia Tatiana Fernandes, 
consultora e Servidora da Caixa Econômica; 

 07 de março de 2022 - Realização da Feira de Talentos, no âmbito do Programa 
“Sejus Mais Perto do Cidadão”. Local: Praça dos Direitos Ceilândia. 6 mulheres. 
Estimou-se um público externo de 350 pessoas 

 11 e 12 de março de 2022 - Realização da Feira de Talentos, no âmbito do 
Programa “Sejus Mais Perto do Cidadão”. Local: Região Administrativa do Sol 
Nascente. 6 mulheres. Estimou-se um público externo de 380 pessoas; 

 18 e 19 de março de 2022 - Realização da Feira de Talentos, no âmbito do 
Programa “SEJUS Mais Perto do Cidadão”. Local: Região Administrativa do Itapoã. 6 
mulheres. Estimou-se um público externo de 400 pessoas; 

 27 de março de 2022 - Realização da Feira de Talentos, em parceria com 
Subsecretaria de Direitos Humanos no âmbito do Programa “Rota da Diversidade” da 
Secretaria de Turismo. 2 mulheres. Estimou-se um público externo de 400 pessoas; 

 01 e 02 de abril de 2022 - Realização da Feira de Talentos, no âmbito do 
Programa “Sejus Mais Perto do Cidadão” na Região Administrativa de Planaltina e 
contou com a participação de 07 (sete) mulheres. Estimou-se um público externo de 
300 pessoas; 
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 30 de abril de 2022 - Realização da Feira de Talentos, no âmbito do Programa 
“SEJUS Mais Perto do Cidadão”. Local: Região Administrativa de Samambaia. 11 
mulheres. Estimou-se um público externo de 300 pessoas; 

 05 de maio de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no hall de 
entrada da Secretaria de Justiça -Rodoferroviária. Contou com a presença de 06 (seis) 
expositoras.  Estimou-se um público externo de 50 pessoas; 

 07 de maio de 2022 - Realização da feira do Banco de Talentos, em parceria 
com a vice-governadoria, em homenagem ao Dia das Mães. A feira foi realizada na 
administração de Sobradinho I. Estimou-se um público externo de 120 pessoas; 

 28 de maio de 2022 - Realização da feira do Banco de Talentos por ocasião da 
2ª Ação Conjunta com a TV Record em Sobradinho II. A ação contou com 07 (sete) 
expositoras. Estimou-se um público externo de 500 pessoas; 

 02 e 03 de junho de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no hall de 
entrada do prédio sede da SEJUS (Estação Rodoferroviária. A feira contou com 06 (seis) 
expositoras que comercializaram: artesanato com garrafas recicladas, trabalhos 
manuais em crochê, biscoito de polvilho, doces e lanches; 

 10 de junho de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos na marquise do 
hall de entrada do Palácio do Buriti. A exposição contou com 08 (oito) expositoras; 

 04 a 12 de junho de 2022 - Exposição das empreendedoras do Banco de 
Talentos na Expotchê. Contou com a participação de 06 (seis) expositoras. Exposição 
realizada em box cedido gratuitamente pela organização do evento: Rome eventos; 

 25 de junho de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos - “Sejus Mais 
Perto do Cidadão" e "Sua Vida Vale Muito Itinerante" de 09h às 13h, no 
estacionamento do Estádio Elmo Serejo Farias Serejão - Centro Metropolitano - 
Taguatinga/DF. Contou com a participação de 10 (dez) expositoras; 

  07 e 08 de julho de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no hall de 
entrada do prédio Sede da Sejus, no horário de 08h às 17h.  (Estação da antiga 
Rodoferroviária. Contou com a participação de 09 (nove) expositoras; 

 30 de julho de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos - "Sejus Mais 
Perto do Cidadão" e "Sua Vida Vale Muito Itinerante" na Região Administrativa da 
Cidade Estrutural. A ação contou com a participação de 07 (sete) expositoras; 

 04 e 05 de agosto de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no hall de 
entrada do prédio sede da Sejus (Estação da antiga Rodoferroviária - A ação contou 
com a participação de 05 (cinco) expositoras. Estimou-se um público externo de 50 
pessoas; 

  27 de agosto de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos na ação Sejus 
Mais Perto do Cidadão em Planaltina. A ação contou com 06 (seis) expositoras. 
Estimou-se um público externo de 300 pessoas; 

 08 e 09 de setembro de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no hall 
de entrada do prédio sede da Sejus (Estação da antiga rodoferroviária. A ação contou 
com a participação de 05 (cinco) expositoras. Estimou-se um público externo de 60 
pessoas; 

 24 de setembro de 2022 - Participação da equipe e expositoras da Feira do 
Banco de Talentos no evento Sejus Mais Perto do Cidadão e Sua Vida Vale Muito no 
ocorrida na Região Administrativa do Paranoá/DF. A ação contou com a participação 
de 08 (oito) expositoras. Estimou-se um público externo de 150 pessoas; 
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  06 e 07 de outubro de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no hall 
de entrada do prédio sede da Sejus (Estação da antiga Rodoferroviária - A ação contou 
com a participação de 07 (sete) expositoras. Estimou-se um público externo de 60 
pessoas; 

 03 e 04 de novembro de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no 
hall de entrada do prédio sede da Sejus (Estação da antiga Rodoferroviária). A ação 
contou com a participação de 05 (cinco) expositoras, que comercializaram: bolos, 
doces, brechó, produtos tupperware, artesanato em crochê, dentre outros, Estimou-se 
um público externo de 60 pessoas 

 17 de novembro de 2022 - Realização do Workshop: Marketing e Identidade 
Visual do Seu Negócio. Modalidade presencial, a ação foi realizada com objetivo de 
capacitar as empreendedoras do Banco de Talentos na busca de ampliar o 
conhecimento do seu negócio e aplicar técnicas para torná-lo mais atrativo. 
Participantes: 05 (cinco) mulheres empreendedoras do Banco de Talentos.  

 22 de novembro de 2022 - Participação na Oficina de Culinária Empreendedora 
– Gastronomia realizada pela Universidade Católica de Brasília – UCB, em parceria com 
a SEJUS/DF. Modalidade presencial. A ação contou com 04 (quatro) empreendedoras 
do Projeto Banco de Talentos. 

 26 novembro de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no âmbito do 
evento "Sejus Mais Perto do Cidadão" e "Sua Vida Vale Muito Itinerante" na Região 
Administrativa da Cidade de São Sebastião. A ação contou com a participação de 08 
(sete) expositoras e a comercialização dos seguintes produtos: bolos, doces, biscoitos, 
brechó, artesanato em crochê e tricô, dentre outros.  Estimou-se um público externo 
de 160 pessoas. 

 07 e 08 de dezembro de 2022 - Realização da Feira do Banco de Talentos no 
Hall de entrada do prédio sede da Sejus (Estação Rodoferroviária). A ação contou com 
a participação de 06 (seis) expositoras e estimou-se um público externo de 150 
pessoas. 
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1.2 – PROJETO RenovAÇÃO 

O Projeto é decorrente do Acordo de Cooperação Técnica e Operacional celebrado 
entre a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e a Secretaria de Estado de 
Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, por meio da realização de grupos 
reflexivos para mulheres, que serão encaminhadas pela Subsecretaria de Apoio a 
Vítimas de Violência – SUBAV, como forma de unir esforços para realizar ações de 
prevenção, diminuição e enfrentamento das violências domésticas e intrafamiliares 
sofridas por mulheres. Serão 3 (três) turmas com encontros semanais durante o ano 
de 2022. Cada turma terá 12 (doze) encontros, divididos por módulos. 

1.2.1 Atividades realizadas: 

Serão 3 (três) turmas com encontros semanais durante o ano de 2022. Cada turma 
terá cerca de 12 (doze) encontros, divididos por módulos. 

• 1º turma do ano de 2022: Às segundas-feiras, de 07 de março de 2022 ao dia 9 
de maio de 2022, das 15h às 17h. (Total de inscritas: 49 mulheres) 

• 2º turma do ano de 2022: Às segundas-feiras, de 06 de junho de 2022 ao dia 22 
de agosto de 2022, das 15h às 17h. (Total de inscritas: 30 mulheres) 

 3º turma do ano de 2022: Às segundas-feiras, de 03 de outubro de 2022 com 
previsão de término em 19 de dezembro de 2022, na modalidade virtual das 15h às 
17h. (Total de inscritas:  31 mulheres) 

 MÓDULO I: Ética e Moral aplicados nas desigualdades de gênero, ministrado 
pela psicóloga e Subsecretária da Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria 
Pública do Distrito Federal – SUAP/DPDF, Roberta de Ávila; 

 MÓDULO II: Saúde da Mulher, encontro virtual, ministrado pelo senhor Alisson 
Paschoal Câmara Torquato, enfermeiro e Professor Especialista da Faculdade Unyleya; 

 MÓDULO III:  Noções Básicas de Direito e Deveres em Sociedade e Cidadania - 
conceitos básicos de direito e cidadania, benefícios socioassistenciais, LOAS (Lei 
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Orgânica da Assistência Social). Rede de enfrentamento e Atendimento à mulher em 
situação de violência. Encontro virtual, ministrado pela assistente social da 
Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal – 
SUAP/DPDF, Mônica Ferreira Magalhães; 

 MÓDULO IV: Inteligência Emocional/Psicologia Positiva – conceito e técnicas da 
Psicologia Positiva e da Inteligência Emocional: flexibilidade mental, equilíbrio 
emocional, relacionamentos positivos, resiliência, otimismo e felicidade. Encontro 
virtual, ministrado pela psicóloga e Subsecretária da Subsecretaria de Atividade 
Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal – SUAP/DPDF, Roberta de Ávila e 
com um depoimento da Mônica Macedo sobre a importância do grupo; 

 MÓDULO V: Comunicação Não Violenta 1 – conceitos e técnicas da CNV. 
Encontro virtual, ministrado por Neide Odete Coutinho Saad, professora da educação 
básica, da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e assessora do Núcleo de Assistência 
Jurídica da Família de Brasília, da Defensoria Pública do Distrito Federal e por Fernanda 
Braga de Oliveira Araújo, psicóloga do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e 
assessora de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal; 

 MÓDULO VI: Saúde da Mulher, encontro virtual, ministrado pelo senhor Alisson 
Paschoal Câmara Torquato, enfermeiro e Professor Especialista da Faculdade Unyleya; 

 MÓDULO VII: Comunicação Não Violenta 2 – conceitos e técnicas da CNV. 
Encontro virtual, ministrado por Neide Odete Coutinho Saad, professora da educação 
básica, da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e assessora do Núcleo de Assistência 
Jurídica da Família de Brasília, da Defensoria Pública do Distrito Federal e por Fernanda 
Braga de Oliveira Araújo, psicóloga do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e 
assessora de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal; 

 MÓDULO VIII: “Saúde Mental – conceito e tipificação de doenças mentais, 
transtornos mentais, problemas mentais, uso de substâncias psicoativas e suas 
consequências, redução de danos e saúde da família”. Encontro virtual, na plataforma 
GOOGLE MEET, ministrado pela Ana Paula, da Defensoria Pública do Distrito Federal; 

 MÓDULO IX: A história do feminismo; Feminismo x Machismo; Teorias 
feministas x Teorias Masculinas. Classificação e Direito de identidade de gênero. Ciclo 
da violência, indicadores de risco, como identificar comportamentos e/ou agressivos, 
ministrado pela psicóloga e Subsecretária da Subsecretaria de Atividade Psicossocial da 
Defensoria Pública do Distrito Federal – SUAP/DPDF, Roberta de Ávila. 

     

1.3 Maria da Penha 

O Projeto Maria da Penha Vai à Escola (MPVE) prevê a realização de reuniões 
bimestrais do Comitê Gestor e, por sua metodologia, a concretização de espaços 
contínuos de reflexão e ações propositivas - como painéis, diálogos, congressos, etc. - 
que privilegiem a interação, a troca de vivências e experiências de grupo no que se 
refere à violência de gênero, prevê ainda, a realização de palestras nas escolas pelos 
multiplicadores partícipes do Acordo de Cooperação Técnica. Propõe-se, também, 
reuniões e curso de capacitação para multiplicadores do Projeto para a aproximação 
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da rede de proteção às mulheres do DF, os profissionais de educação e a promoção de 
atividades de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher junto a 
instituições de educação. 

 

1.3.1 - Atividades realizadas 

 07 de fevereiro de 2022, 14h, Reunião do Comitê Gestor do Projeto Maria da 
Penha Vai à Escola. 

 11 de fevereiro de 2020, de 8h às 17h, Curso de formação do Projeto MPVE. Na 
Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal (Ed. Rossi, Esplanada Business, subsolo 
– ao lado do HRAN). 

 18 de fevereiro de 2020, de 8h às 17h, Reunião para alinhamento do Projeto 
MPVE. No Fórum Desembargador Hugo Auler - Núcleo Bandeirante – DF. 

 04 de março de 2022, às 10h e às 13h - Palestra de prevenção à violência de 
gênero no Centro de Ensino Fundamental nº 10 de Ceilândia/DF. Alunos e professores. 
Manhã: das 10h às 12h 40 alunos/as de 8º e 9º anos do ensino fundamental e 15 
profissionais da educação Nas salas de aula: 297 alunos/às Totalizando: 352 pessoas 
alcançadas. ● Tarde: das 14h às 16h 38 alunos/as de 6º e 7º anos do ensino 
fundamental e 13 profissionais da educação Nas salas de aula: 261 alunos/as. Total de 
ambos os períodos: 664 pessoas;  

 10 de março de 2022, Palestra de prevenção à Violência de gênero no Centro 
de Ensino Médio nº. 05 do Gama/DF. Foi alcançado um total de 40 Professores/as. 

 14 de março de 2022, Palestra de prevenção à Violência de gênero no Centro 
de Ensino Médio nº. 804 do Recanto das Emas/DF. Foi alcançado um total de 100 
alunos/as; 

 30 de março de 2022, Palestra de prevenção à Violência de gênero na Escola 
Classe Jardim dos Ipês, Planaltina/DF. Total de 35 alunos, 2 professores. Foi alcançado 
um total de 37 pessoas.  

 31 de março de 2022, Palestra de prevenção à Violência de gênero no Centro 
Educacional Dona América Guimarães, Arapoanga/DF. 98 alunos, 7 professores. Foi 
alcançado um total de 105 pessoas. 

 04 de abril de 2022, Reunião do Comitê Gestor do Projeto Maria da Penha Vai à 
Escola 

 29 de abril de 2022, Palestra sobre Prevenção à Violência Doméstica, Centro de 
Ensino Médio 414 de Samambaia. 89 alunos e 04 professores. Foi alcançado um total 
de 93 pessoas 

 17 de maio de 2022, Palestra Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes para profissionais da educação e Contação de história “Não me toca, 
seu boboca” para os alunos das 10h às 11h; Palestra Enfrentamento à Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes para profissionais da educação e Contação de história 
“Não me toca, seu boboca” para os alunos das 14h às 15h, no Centro de Atenção 
Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) de Helena Reis de Samambaia. 255 pessoas 
alcançadas. 

 18 de maio de 2022, Palestra Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes para profissionais da educação das 10h às 11h; Palestra Enfrentamento 
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à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes para profissionais da educação e 
Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os alunos das 13h30 às 14h30, 
na Escola Classe 13 de Sobradinho II. 243 pessoas alcançadas. 

 19 de maio de 2022, Palestra Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes para profissionais da educação das 10h20 às 11h; Palestra 
Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes para profissionais da 
educação e Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os alunos das 14h às 
15h, na Escola Classe 303 de Samambaia. 223 pessoas alcançadas. 

 20 de maio de 2022, Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os 
alunos das 8h às 8h30 e Caminhada com os alunos das 8h30 às 9h, na Escola Classe 14 
de Sobradinho II. 213 pessoas alcançadas. 

 24 de maio de 2022, Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os 
alunos da Escola Classe 14 de Sobradinho II. 195 famílias e 12 profissionais da 
educação alcançados. 

 25 de maio de 2022, Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os 
alunos e Palestra Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 
para profissionais da educação do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente (CAIC) de Sobradinho II. 396 famílias e 78 profissionais da educação 
alcançados. 

 26 de maio de 2022, Contação de história “Não me toca, seu boboca” e 
Caminhada com os alunos na Escola Classe 14 de Sobradinho para os alunos da 
educação da Escola Classe 17 de Sobradinho II. 488 famílias e 78 profissionais da 
educação alcançados. 

 01 de junho de 2022, 16h às 17h, Reunião inicial com o Núcleo Judiciário da 
Mulher (NJM-TJDFT) para conhecimento das ações e do minicurso “Violência no 
namoro, Não!” ministrado pelo tribunal no âmbito do Projeto Maria da Penha vai à 
Escola. 

 06 de junho 2022, às 10h, Reunião do Comitê gestor do ACT MPVE. 

 07 de junho de 2022, Palestra Enfrentamento à Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes para profissionais da educação e Contação de história “Não 
me toca, seu boboca” para os alunos das 10h às 11h; Palestra Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes para profissionais da educação e 
Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os alunos das 14h às 15h, na 
Escola Classe 410 Sul. 178 pessoas alcançadas. 

 08 de junho de 2022, 14h às 16h, Palestra virtual com o tema “Violência no 
namoro, Não!” conduzida pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM-TJDFT) com uma 
perspectiva para atuação profissional. 

 15 de junho de 2022, 13h às 15h, Oficina e roda de conversa com estudantes 
do CED 310 de Santa Maria com o tema “Violência no namoro, Não!” conduzidas pelo 
Núcleo Judiciário da Mulher (NJM-TJDFT) com uma perspectiva de atuação com 
adolescentes. 

 24 de junho de 2022, 9h às 12h30, Divulgação do evento Sejus Mais Perto do 
Cidadão - Taguatinga nas escolas: Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga - 1.200 
estudantes; Centro de Ensino Médio Ave Branca de Taguatinga - 3.000 estudantes; 
Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte - 1.350 estudantes; Centro de Ensino 
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Fundamental 14 de Taguatinga - 900 estudantes; e Centro de Ensino Fundamental 05 
de Taguatinga - 1.000 estudantes. 

 30 de junho de 2022, (quinta feira) ➔ 9h às 11h30 - Curso de Formação virtual 
de multiplicadores do Projeto Maria da Penha vai às Escolas, com a temática “Lei 
Maria da Penha”, conduzida pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM-TJDFT). 

 04 de julho de 2022, Reunião com servidores da Subsecretaria do Sistema 
Socioeducativo/Sejus, no SAAN - SUBSIS, para alinhamento do projeto de intervenção 
preventiva sobre Violência nas relações de Namoro. 

 05 de julho de 2022, 9h às 11h30, Curso de Formação virtual de multiplicadores 
do Projeto Maria da Penha Vai à Escola, com a temática “Desigualdades de gênero”, 
conduzida pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM-TJDFT). 

 12 de julho de 2022, 9h às 11h30, Curso de Formação virtual de multiplicadores 
do Projeto Maria da Penha Vai à Escola, com a temática “Rede de proteção e 
atendimento a mulheres em situação de violência”, conduzida pelo Núcleo Judiciário 
da Mulher (NJM-TJDFT). 

 14 de julho de 2022, 10h e 14h, Projeto de intervenção preventiva sobre 
Violência nas relações de Namoro na Unidade de Internação do Recanto das Emas. 
Público atingido: 18 socioeducandos e 12 agentes socioeducativos. 

 15 de julho de 2022, 10h, Projeto de intervenção preventiva sobre Violência 
nas relações de Namoro na Unidade de Internação de Brazlândia. Público atingido: 3 
socioeducandos e 4 agentes socioeducativos. 

 19 de julho de 2022, 9h às 11h30, Curso de Formação virtual de multiplicadores 
do Projeto Maria da Penha Vai à Escola, com a temática “Fatores de risco e de 
proteção”, conduzida pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM-TJDFT). 

 20 de julho de 2022, 10h, Projeto de intervenção preventiva sobre Violência 
nas relações de Namoro na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião. Público 
atingido: 12 socioeducandos e 7 agentes socioeducativos. 

 21 de julho de 2022, 10h, Projeto de intervenção preventiva sobre Violência 
nas relações de Namoro na Unidade de Internação de Planaltina Público atingido: 26 
socioeducandos, 6 agentes socioeducativos, 6 especialistas socioeducativos; 15h, 
Projeto de intervenção preventiva sobre Violência nas relações de Namoro na Unidade 
de Internação de São Sebastião Público atingido: 6 socioeducandos e 2 agentes 
socioeducativos. 

 27 de julho de 2022, 9h às 11h30, Curso de Formação virtual de multiplicadores 
do Projeto Maria da Penha Vai à Escola, com a temática “Atendimento protetivo e 
humanizado”, conduzida pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM-TJDFT). 

 29 de julho de 2022, 10h e 13h, Projeto de intervenção preventiva sobre 
Violência nas relações de Namoro na Unidade de Internação de Brazlândia Público 
atingido: 12 socioeducandos e 6 agentes socioeducativos. 

 01 de agosto de 2022, 10h - Reunião do Comitê Gestor do Projeto Maria da 
Penha Vai à Escola. 

 02 de agosto de 2022, 10h - Intervenção pedagógica na Unidade de Internação 
do Sistema Socioeducativo de Santa Maria sobre Prevenção da Violência nas Relações 
de Namoro. Público atingido: 5 socioeducandos e 2 agentes socioeducativos. 14h - 
Intervenção pedagógica na Unidade de Internação Feminina do Sistema 
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Socioeducativo do Gama sobre Prevenção da Violência nas Relações de Namoro. 
Público atingido: 5 socioeducandas e 3 agentes socioeducativos. 

 04 de agosto de 2022, 15h - Reunião com representantes da Subsecretaria do 
Sistema Socioeducativo para articulação do início das ações interventivas de 
Prevenção da Violência no Namoro nas Unidades de Semiliberdade do Distrito Federal. 

 11 de agosto de 2022, 10h - Intervenção pedagógica na Unidade de Internação 
do Sistema Socioeducativo de Planaltina sobre Prevenção da Violência nas Relações de 
Namoro. Público atingido: 15 socioeducandos e 2 agentes socioeducativos. 

 12 de agosto de 2022, 11h e 14h - Contação de história na Escola Rural Cora 
Coralina, Sobradinho - DF, sobre o Enfrentamento do Abuso e da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes em referência à data de 12 de agosto - Dia de Luta 
contra a Violência no Campo. Público atingido: 270 estudantes. 

 19 de agosto de 2022, 11h - Intervenção pedagógica na Unidade de Internação 
do Sistema Socioeducativo de Santa Maria sobre Prevenção da Violência nas Relações 
de Namoro. Público atingido: 12 socioeducandos e 5 agentes socioeducativos. 

 24 de agosto de 2022, Palestra Enfrentamento à Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes para profissionais da educação das 11h às 12h e das 14h às 
16h; Contação de história “Não me toca, seu boboca” para os alunos das 11h às 12h e 
das 14h às 16h, Escola Classe Paraná - Planaltina-DF. Público atingido: 400 estudantes 
e 22 profissionais da educação. 

 31 de agosto de 2022, 14h Capacitação de servidores (especialistas e agentes) 
do sistema socioeducativo do Distrito Federal sobre o fenômeno da violência contra as 
mulheres. Unidade de Internação Feminina do GAMA. Público atingido: 12 agentes 
socioeducativos. 

 01 de setembro de 2022, Intervenção preventiva direcionada a socioeducandos 
(as) do Meio Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à promoção do 
diálogo, reflexão e prevenção da violência nas relações de namoro. Público atingido: 5 
socioeducandos e 4 especialistas do sistema socioeducativo oriundos da GEAMA 
Sobradinho, GEAMA São Sebastião e GEAMA Paranoá. 

 05 de setembro de 2022,   Intervenção preventiva direcionada a 
socioeducandos (as) do Meio Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à 
promoção do diálogo, reflexão e prevenção da violência nas relações de namoro. 
Público atingido: 11 socioeducandos e 7 especialistas do sistema socioeducativo 
oriundos da GEAMA Gama, GEAMA Santa Maria, Unidade Semiliberdade do Gama e 
Unidade Semiliberdade de Santa Maria. 

 09 de setembro de 2022,  Intervenção preventiva direcionada a 
socioeducandos (as) do Meio Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à 
promoção do diálogo, reflexão e prevenção da violência nas relações de 
namoro. Público atingido: 10 socioeducandos e 4 especialistas do sistema 
socioeducativo oriundos da GEAMA Guará, GEAMA Núcleo Bandeirante, GEAMA Plano 
Piloto e Unidade Semiliberdade Recanto das Emas 

 13 de setembro de 2022,  Palestra direcionada a socioeducandos (as) do Meio 
Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à promoção do diálogo, reflexão e 
prevenção da violência nas relações de namoro. Público atingido: 8 socioeducandos e 
4 especialistas do sistema socioeducativo do GEAMA Recanto das Emas, GEAMA 
Samambaia, GEAMA Ceilândia Norte e GEAMA Ceilândia Sul. 
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 14 de setembro de 2022, Palestra na Escola Rural Cora Coralina – 
Sobradinho/DF, sobre Enfrentamento da Violência Sexual voltada aos profissionais da 
educação. Turno matutino e vespertino. Público atingido: 17 profissionais da 
educação.  

 20 de setembro de 2022, Palestra na Escola Classe 04 do Paranoá com 
profissionais da educação sobre Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. Público atingido: 20 profissionais da educação.  

 20 de setembro de 2022, Contação da história “Não me toca, seu boboca!” e 
reflexões sobre Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes com 
estudantes do turno matutino e vespertino (4º e 5º ano do ensino fundamental) na 
Escola Classe 04 do Paranoá –DF.  Público atingido: 150 famílias.  

 21 de setembro de 2022, Intervenção preventiva direcionada a socioeducandos 
(as) do Meio Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à promoção do 
diálogo, reflexão e prevenção da violência nas relações de namoro. Público atingido: 8 
socioeducandos e 10 especialistas/agentes socioeducativos oriundo da GEAMA 
Taguatinga, GEAMA Brazlândia, Semiliberdade Taguatinga I e Semiliberdade 
Taguatinga II.  

 21 de setembro de 2022, Intervenção preventiva direcionada a socioeducandos 
(as) do Meio Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à promoção do 
diálogo, reflexão e prevenção da violência nas relações de namoro. Público atingido: 8 
socioeducandos e 10 especialistas/agentes socioeducativos oriundo da GEAMA 
Taguatinga, GEAMA Brazlândia, Semiliberdade Taguatinga I e Semiliberdade 
Taguatinga II.  

 26 de setembro de 2022,  Palestra direcionada a socioeducandos (as) do Meio 
Aberto e das Unidades de Semiliberdade, com vistas à promoção do diálogo, reflexão e 
prevenção da violência nas relações de namoro na Unidade de Semiliberdade Feminina 
do Guará I. Público atingido: 5 socioeducandas e 12 especialistas/agentes do Sistema 
Socioeducativo de Semiliberdade Feminina do Guará e adolescentes em cumprimento 
das medidas socioeducativas em Meio Aberto (público feminino).  

 03 de outubro de 2022. Palestra Prevenção à Violência contra as Mulheres. 
Palestra realizada em alusão ao dia 02 de outubro - Dia Internacional da Não Violência 
e ao dia 10 de outubro - Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher no Centro de 
Integração Empresa Escola - CIEE Público atingido: 179 participantes.  

 10 de outubro de 2022, Cerimônia de premiação - 3ª edição do Concurso de 
Seleção de Práticas Inovadoras Maria da Penha vai à Escola no Auditório Sepúlveda , 
Edifício TJDFT, Praça do Buriti - 10h. Destaca-se que a DICOMB/SUBAV fez parte da 
equipe multidisciplinar de julgamento do concurso de seleção, contribuindo na 
destinação do prêmio às práticas consideradas inovadoras relacionadas à prevenção 
da violência contra as mulheres nos estabelecimentos de ensino do DF e aos 
profissionais da educação que disseminam tais práticas.  

 14 de outubro de 2022. Palestra Prevenção à Violência nas relações de namoro 
no Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, direcionada a jovens, com vistas à 
promoção do diálogo, reflexão e prevenção da violência nas relações de namoro. 
Público atingido: 180 participantes.   
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 19 de outubro de 2022. Palestra no Centro de Integração Empresa Escola - 
CIEE. Sobre Prevenção ao Bullying e Cultura da Paz em alusão ao Dia Mundial de 
Combate ao Bullying (20 de outubro) Público atingido: 173 participantes.  

  27 de outubro de 2022, Palestra Prevenção à Importunação Sexual. Palestra 
voltada à prevenção do crime de importunação sexual, focada na conscientização dos 
jovens acerca de práticas de cunho sexual realizadas sem o consentimento da vítima, 
no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. Público atingido: 135 participantes.  

 07 de novembro de 2022. Palestras “Violência contra as mulheres e Lei Maria 
da Penha” sob supervisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT), 14h. Ministrada pelo servidor do NJM/TJDFT, Marcos Souza, para 
multiplicadores, pais/mães e responsáveis e servidores da instituição de ensino. 
Participantes da Dicomb: Thalita Carrijo, Mariana Campos, Bruno Abreu e Jozélia 
Maria. Escola Classe 08 de Ceilândia. 

 09 de novembro de 2022. Palestra “Violência contra as mulheres e Lei Maria da 
Penha” sob supervisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 
14h. Ministrada por Mariana Campos e Bruno Abreu, sob supervisão da servidora do 
NJM/TJDFT, Maíra de Queiroz, para profissionais da educação. Público atingido: 14 
profissionais da educação.  

 16 de novembro de 2022. Palestra “Violência contra as mulheres e Lei Maria da 
Penha” sob supervisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 
14h. Ministrada por Thalita Carrijo e Jozélia Maria, sob supervisão da servidora do 
NJM/TJDFT, Maíra de Queiroz, para profissionais da educação. Centro de Ensino 
Infantil nº1 de Brasília. Público atingido: 25 profissionais da educação. Realizada via 
Plataforma Teams. 

 22 de novembro de 2022. Semana “16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres” - Universidade Católica de Brasília, Unidade Taguatinga. Palestra 
Importunação Sexual contra mulheres. Atividade conduzida por Mariana Campos, 
Thalita Carrijo e Bruno Abreu. Público atingido: 6 servidoras da Universidade Católica 
de Brasília. 

 23 de novembro de 2022. Capacitação para atendentes dos serviços do Na 
Hora sobre Violência contra as mulheres e Rede de atendimento à mulheres em 
situação de violência.A atividade desenvolvida tendo em vista a campanha informativa 
em alusão aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres exibida nos 
paineis das Unidades do Na Hora em parceria com a Subsecretaria de Modernização 
do Atendimento Imediato ao Cidadão (SubNaHora). Público atingido: 47 profissionais.  

 25 de novembro de 2022. Semana “16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres” - Universidade Católica de Brasília, Unidade Taguatinga. Palestra O 
papel dos homens na participação pelo fim da violência contra as mulheres. Atividade 
conduzida por Thalita Carrijo e Jozélia Maria. Público atingido: 17 estudantes 
universitários e servidoras da Universidade Católica de Brasília.  

 29 de novembro de 2022. Contação de história - Entre contos de fada e 
realidade: Abordando a prevenção à violência de gênero com crianças. Contribuir para 
a prevenção da violência contra as mulheres a partir do cotidiano escolar com o foco 
na necessidade de construção de uma cultura que garanta direitos de igualdade e 
respeito. Escola Classe 407 Norte. Realizada às 11h e 14h. Atividade conduzida por 
Thalita Carrijo e Alcione dos Santos. Público atingido: 110 estudantes. 
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 05 de dezembro de 2022, 10h - Reunião do Comitê Gestor do Projeto Maria da 
Penha Vai à Escola. 

 06 de dezembro de 2022, Ações do Dia 6 de dezembro – Dia de mobilização 
dos homens pelo fim da violência contra as mulheres (Lei Federal n. 11.489/2007). 
Atividade realizada no turno vespertino, conduzida por Bruno Abreu e Mariana 
Campos. 

 21 de dezembro de 2022, Palestra Prevenção à Violência contra as Mulheres, 
voltada à comunidade escolar, pais, mães, responsáveis, estudantes e profissionais da 
educação. Escola Classe Lamarão - Colônia Agrícola Lamarão Rural - Paranoá, DF. 
Atividade conduzida por Mariana Campos, Thalita Carrijo e Alcione Amorim. Total de 
pessoas atingidas: 157 pessoas. 
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1.4 Pró Vítima - Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de 
Violência  

A SEJUS, no cumprimento de suas competências, operacionaliza o Programa Pró-
Vítima que tem a finalidade de oferecer assistência psicológica e social às vítimas de 
crimes violentos, de forma a apoiar e reestabelecer o equilíbrio mental e emocional 
dos cidadãos e familiares vitimados. 

O período de 1º/01/2022 a 31/12/2022 apresenta indicadores com números 
relevantes tendo em vista o resultado apresentado de 6.077 (seis mil e setenta e sete) 
atendimentos. Ressalta-se que, o presente resultado trata de 1.082 pessoas atendidas, 
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além de 146 que aguardam em lista de espera. 

 

1.5 Promoção e defesa dos Migrantes, Refugiados e Apátridas 

A SEJUS, no cumprimento de suas competências de promover ações e coordenar 
iniciativas de atenção, promoção e defesa dos migrantes, refugiados e apátridas no 
âmbito do Distrito Federal, realizou as seguintes ações no ano de 2022. 

 Proposição da Criação de um Grupo de Trabalho que visa à constituição 
de um Comitê voltado a Migrantes, Refugiados e Apátridas no âmbito da Secretaria de 
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, cujo objetivo é a instituição de 
Portaria Conjunta Intersecretarial para a concretização do feito; 

 Prestação de apoio administrativo e logístico ao funcionamento Comitê 
de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos no Distrito Federal - fórum de 
articulação permanente, composto por órgãos dos Poderes Públicos e organismos da 
sociedade civil, com atribuições de propor normativas distritais e elaborar 
instrumentos normativos nos eixos de mobilização e articulação, prevenção e 
atendimento, monitoramento e avaliação, que contemplem as ações de prevenção, 
repressão e atendimento às vítimas de tráfico de seres humanos no Distrito Federal, 
em conformidade com a Política Nacional.  

 Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a The Exodus Road e 
SEJUS, cujo objetivo é fortalecer a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas 
desenvolvida no Brasil, inclusive na região do Distrito Federal, baseada na Política e 
Plano Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto nº 36.178/2014), e 
atender as diretrizes gerais e específicas da Política Distrital de Enfrentamento ao 
Tráfico de pessoas especificadas nos Art. 6º (incisos II, III, IX) e Art. 8º (inciso V). 

 Capacitação sobre Tráfico de Pessoas e Cooperação Internacional 
ministrado pela Coordenação Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do 
Ministério da Justiça, realizado no dia 20/09/2022, modalidade presencial, no qual a 
Gerente de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante recebeu a 
apresentação da Cartilha Informativa sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e Cooperação Internacional, cuja proposta é disseminar o conteúdo 
da cartilha e ampliar a cooperação entre o Brasil e demais países. 

 

 MÊS  AÇÃO  NÚMERO 
DE PARTICIPANTES 

JANEIRO 1. 10ª Reunião Ordinária Comitê 
Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de 
Seres Humanos 
2. Reunião com a Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur/DF). 
3. Reunião com o Metrô/DF 
4. Reunião com Coordenação de 
Políticas e Promoção de Direitos 

1.   12 

2.   06 

3.   07 

4.   04 
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Humanos, da Subsecretaria de Políticas 
de Direitos Humanos (Subdhir). 

FEVEREIRO 1. 1ª Reunião GT construção do 
fluxo de atendimento às vítimas de 
tráfico de pessoas 
2. Ações de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas no Carnaval 2022 
3. Reunião do Grupo de Trabalho da 
CODETRAE 
4. Proposta de capacitação sobre o 
Tráfico de Pessoas voltada a Secretaria 
de Segurança Pública do DF 

1.   04 

2.   20  

3.   14 

4.   04 

MARÇO 1. Reunião do Comitê Distrital de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
2. Participação da Gerência na ação 
realizada CAIC Helena Reis, Samambaia 
Norte. 
3. Reunião com a CUFA/DF 
4. Proposta de capacitação sobre o 
Tráfico de Pessoas voltada a Secretaria 
de Segurança Pública do DF 
5. Reunião com a CUFA/DF 

1.   12 

2.   06 da equipe + 20 
professores manhã e 
30 professores à tarde 

3.   02 

4.   07 

5.   04 

ABRIL 1. 13ª Reunião do Comitê Distrital 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
2. Reunião com a The Exodus Road 
3. Reunião com a The Exodus Road 
e a Subsecretária Janandreia Rafael. 
4. Reunião do GT sobre o fluxo de 
atendimento ás vítimas de tráfico de 
pessoas 

1.   12 

2.   04 

3.   08 

4.   06 

MAIO 1. 14ª Reunião do Comitê Distrital 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
2. Reunião para analisar a proposta 
de ação para a 9ª Semana de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas 
3. Participação da ação do Projeto 
Vez e Voz 
4. Participação em oficinas 
“Fortalecimento de Redes no 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” 
5. Proposta de capacitação sobre o 
Tráfico de Pessoas voltada a Secretaria 
de Segurança Pública do DF 

1.   12 

2.   05 

3.   05 

4.   05 

5.   06 

JUNHO 15ª Reunião do Comitê Distrital de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

12 
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JULHO 16ª Reunião do Comitê Distrital de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

14 

AGOSTO - 17ª Reunião do Comitê Distrital de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

10 

SETEMBRO - 18ª Reunião do Comitê Distrital de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

08 

OUTUBRO - 19ª Reunião do Comitê Distrital de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

12 

NOVEMBRO 1. Palestra na ESCOLINHA DE FUTEBOL 
CFA TÚLIO GUERREIRO/DEVÓS 
2.XVII Reunião técnica de Núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
Postos Avançados de Atendimento 
Humanizado ao Migrante 
3.Reunião com Conselheiros Tutelares 
4.20ª Reunião Ordinária do Comitê 
Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de 
Seres Humanos 
5.Participação na V CONFERÊNCIA 
DISTRITAL DE PROMOÇÃO DE 
IGUALDADE RACIAL 

1.32 

 

2.26 

 

 

3.68 

 

4.8 

 

 

5.77 

DEZEMBRO 1.Reunião Extraordinária do Comitê de 
Enfrentamento ao Tráfico Humano 
2.21ª Reunião Ordinária do Comitê 
Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de 
Seres Humanos 
3.Abordagem inicial com indivíduos 
resgatados em situação de trabalho 
análoga ao escravo 
4.Reuniões dos coordenadores dos 
Estados e do DF dos núcleos de 
Enfrentamento ao Tráfico de pessoas 
5.Participação na Oficina de Educação 
Financeira - O caminho das contas 

1.11 

 

2.11 

 

 

3.11 

 

4.07 

 

 

5.13 
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OBJETIVO 

O121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA: CONSOLIDAR UMA POLÍTICA 
PÚBLICA EFICAZ DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POR MEIO DE EDUCAÇÃO 
PREVENTIVA E AÇÕES DE INTERVENÇÃO PRECOCE. 

 

2. Avaliação do Objetivo 

Dos principais resultados gerais já alcançados, podem ser destacadas as capacitações 
executadas em prol dos profissionais que atuam no Programa Pró-Vítima, bem como a 
efetividade da implementação dos projetos voltados à prevenção e ao enfrentamento 
às violências. Foram realizadas: 

● 26 palestras para a comunidade escolar. 

● 08 eventos para contar histórias aos alunos da educação infantil e ensino 
Fundamental I. 

● 12 intervenções preventivas para 161 socioeducandos, 49 agentes 
socioeducativos e 47 especialistas socioeducativos do Sistema Socioeducativo do DF. 

● 07 Capacitações sobre prevenção à violência para funcionários de instituições, 
servidores públicos, participantes de Organizações sociais, etc. 

Destacamos também o Projeto “Banco de Talentos” que tem funcionado como mola 
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propulsora para que mulheres que estiveram em situação de violência possam se 
recolocar no mercado de trabalho e de estudos, empreender e, assim, buscar sua 
independência financeira, afastando-se dos riscos, além de auxiliar aquelas que já são 
empreendedoras a encontrarem soluções para a sobrevivência de seu negócio em 
tempos de recomeço. Assim, esse projeto se destaca por permitir que as mulheres não 
sejam revitimizadas, ao contrário, que elas possam descobrir suas habilidades e utilizá-
las em prol de sua independência, buscando novos caminhos. 

Como estratégias para estudos, implantação, revisão e/ou correção de projetos, 
programas e ações é utilizada a ferramenta de gestão 5W2H, assim é possível detectar 
riscos e oportunidades diversas, assim como definir direcionamentos estratégicos.  

Um obstáculo encontrado, que acarreta na não efetividade de algumas ações é o baixo 
orçamento liberado na Lei Orçamentária Anual para dispêndios com os programas de 
prevenção e enfrentamento à violência. Entretanto, os gestores têm buscado atrair 
recursos externos para implantação desses projetos, dentre eles o Pró-Vítima 
Itinerante. 

 

3. Metas 

METAS 2020-2023 Ano 
Quantidade 
Desejada 

Quantidade alcançada 
(meta quantitativa 
acumulada) 

Situação do 
atributo 

Razão da situação do 
atributo 

M219 - INSTALAR DE 2 
NOVOS NÚCLEOS DE 
ATENDIMENTO DO PRÓ-
VÍTIMA (SEJUS) 

2020 

2 

0  Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto 

 Não se aplica 
2021 2 

2022 2 

2023   

M220 - CAPACITAR 20 
PROFISSIONAIS QUE 
ATUAM NO PROGRAMA 
PRÓ-VÍTIMA (SEJUS) 

2020 

20 

7   Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto 

 Não se aplica 
2021 39 

2022 39 

2023   

M222 - IMPLEMENTAR 4 
PROJETOS VOLTADOS À 
PREVENÇÃO E AO 
ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS (SEJUS) 

2020 

4 

2 
  Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto 

Não se aplica. 
2021 6 

2022 6 

2023   

M223 - IMPLEMENTAR O 
SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
DADOS DO PRÓ-VÍTIMA 
(SEJUS) 

2020 

1 

0 
  Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto 

 Não se aplica 
2021 0 

2022 1 

2023   

M312 - REALIZAR 4 
SEMINÁRIOS SOBRE 
TRÁFICO DE PESSOAS E 
APOIO AO MIGRANTE E 
REFUGIADO (SEJUS) 

2020 

4 

0 
 Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto 

Não se aplica 
2021 3 

2022 4 

2023   

3.1. Análise qualitativa 

M219 - Conforme o Decreto nº 42.135, de 26 de maio de 2021, que dispõe sobre a 
estrutura administrativa desta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal, existem hoje em pleno atendimento 8 (oito) Núcleos do Programa Pró-Vítima, 
situados nas Regiões Administrativas de Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Guará, 
Planaltina, Paranoá, Itapoã e Recanto das Emas. Dessa forma, considerando a 
estrutura inicial prevista no Decreto Nº 39.807, de 06 de maio de 2019, no qual 
chancelava a instalação de 4 (quatro) núcleos (Sede, Área I, Área II e Área III), hoje 

https://pt.semrush.com/blog/plano-negocio/
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existem 8 (oito) Núcleos do Programa Pró-Vítima, funcionando das 9h às 18h, 
oferecendo acolhimento por meio de equipes de psicólogos e assistentes sociais. 

M220 - O plano de metas previa a realização de atividades de capacitação para 20 
(vinte) servidores da área de apoio às vítimas de violência para o período de 2020 a 
2023. Nos anos de 2020 a 2022 foram efetivadas essas ações atingindo 46 (quarenta e 
seis) servidores, o que representa um a superação do índice desejado. 

M222 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS VOLTADOS À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO 
ÀS VIOLÊNCIAS (SEJUS) 

Dos projetos implementados e em execução são: 

1. BANCO DE TALENTOS 
2. TERMO DE COOPERAÇÃO CEF 
3. PROJETO RenovAÇÃO 
4. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À 

ESCOLA 
5. PROJETO SUBAV EM AÇÃO 
6. PROJETOS DIÁLOGOS 

M223 - Por meio da Portaria nº 302, de 29 de março de 2022, a Secretaria de Estado 
de Justiça e Cidadania instituiu o sistema de Atendimento a Vítimas de Violência SIV - 
Apoiar. Todos os servidores que atuam nos Núcleos de Atendimento do Pró-Vítima 
estão devidamente cadastrados, acessando e alimentando o sistema com os novos 
cadastrados, acolhimentos e atendimentos.   

M312 – Até dezembro de 2022, a SEJUS realizou 04 (quatro) seminários, sendo um deles no 
formato de Talk Show, atingindo o índice de 100% da meta proposta.  

 

4. Indicadores 

INDICADORES 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

ÍNDICES 
DESEJADOS 

 TENDÊNCIA  
Índice 
alcançado 
(indicador)  

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

IN154 - NÚMERO DE 
ATENDIMENTOS 
REALIZADOS PELO 
PRÓ-VÍTIMA 

UNIDADE  

2020 = 2.000,00 

Maior, 
Melhor 

4.598 
Indicador com 
índice 
alcançado 

 Não se aplica 
2021 = 2.000,00 5.767 

2022 = 2.000,00 6.077 

2023 = 2.000,00   

IN155 - TAXA DE 
EVASÃO DO 
PROGRAMA PRÓ-
VÍTIMA 

PERCENTUAL 

2020 <= 25,00 

Menor, 
Melhor 

2% 
Indicador com 
índice 
alcançado 

 Não se aplica 
2021 <= 25,00 19% 

2022 <= 25,00 8,65% 

2023 <= 25,00   

4.1. Análise qualitativa 

IN154 – O indicador apresenta números relevantes tendo em vista o resultado apresentado de 
6.077 atendimentos. O resultado refere-se a 1.069 novas captações (acolhimento), 5.008 
atendimentos, 323 em lista de espera. O sistema eletrônico para gerenciamento e 
monitoramento dos dados do Pró-vítima contabiliza a quantidade de atendimentos total, que 
podem ser atendimentos psicológico, administrativo e assistência social, desta forma, a 
mesma pessoa pode contabilizar a quantidade de atendimento diversas vezes. 

IN155 – Considera-se EVASÃO: Quando o atendido, por algum motivo, deixa de fazer o 
acompanhamento com a equipe do Psicossocial, por conta própria, sem a alta do profissional. 
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Para o cálculo do percentual utilizamos a soma total de pessoas em acompanhamento e 
evasões ao longo de 2022. O indicador apresentou uma efetividade de 6.65% de evasões. 
Logo, foi possível alcançar o índice desejado. 

 

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 
alcançada 

Situação do atributo 
Razão da situação 

do atributo 

AN216 - FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO 
AO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA. (SEJUS) 

80% 

ANO em andamento conforme o 
previsto (meta iniciada e em 

conformidade com o 
planejamento da Subsecretaria) 

Não se aplica 

AN219 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM 
ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APOIO A PROJETOS E 
AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS DE 
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA (SEJUS) 

 
100% 

 

ANO em andamento conforme o 
previsto (meta iniciada e em 

conformidade com o 
planejamento da Subsecretaria) 

Não se aplica 

AN220 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A 
PROMOÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA DE 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA (SEJUS) 

100% 
 

ANO em andamento conforme o 
previsto (meta iniciada e em 

conformidade com o 
planejamento da Subsecretaria); 

Não se aplica 

AN221 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E EXECUTAR 
AÇÕES DE APOIO A MIGRANTES E REFUGIADOS. 
(SEJUS) 

75% 

ANO em andamento conforme o 
previsto (meta iniciada e em 

conformidade com o 
planejamento da Subsecretaria); 

Não se aplica 

5.1. Análise qualitativa 

AN216 – O Projeto “Encontros de Rede” prevê a realização mensal de reuniões com 
integrantes dos órgãos e entidades que compõem a rede de enfrentamento à violência nas 
regiões administrativas onde se localizam os núcleos do Pró-Vítima. Essas reuniões têm 
ocorrido regularmente. Em todas as reuniões buscou-se trazer a pauta sobre o conceito de 
rede de enfrentamento à violência, com apoio e atuação articulada entre as instituições e 
serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando o desenvolvimento de 
estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e a 
construção da autonomia, os direitos humanos, a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às pessoas em situação de violência. 

AN219 – 1) TERMO DE COOPERAÇÃO CEF: Firmado o Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 
Técnica n° 03/2020 entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e Caixa Econômica Federal para a 
realização de ações que visem à criação de um ambiente favorável à inclusão bancária e 
independência financeira às mulheres, por meio do empreendedorismo, executando ações 
que promovam a orientação financeira, o debate e o convencimento da importância do tema. 
Essa iniciativa tem como foco as beneficiárias do Projeto Banco de Talentos e é utilizado uma 
abordagem lúdica e prática, para que essas mulheres se sintam capazes de se planejar e de se 
organizar para satisfazer as necessidades e os objetivos de sua família e negócios, a curto, 
médio e longo prazo; 2) PROJETO RenovAÇÃO: decorrente do Acordo de Cooperação Técnica e 
Operacional celebrado entre a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e a Secretaria de 
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, por meio da realização de grupos 
reflexivos para mulheres, como forma de unir esforços para realizar ações de prevenção, 
diminuição e enfrentamento das violências domésticas e intrafamiliares sofridas por mulheres; 
3) TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA: 
consiste na conjunta divulgação e promoção da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha) e dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tendo 
como público-alvo profissionais da educação e estudantes das escolas públicas do Distrito 
Federal. 
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AN220 – 1) BANCO DE TALENTOS: Projeto com meta de 12 (doze) ações, o Banco de Talentos 
prevê a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento e, ainda, a realização de feiras 
como atividade permanente para a oferta de serviços e produtos tais como roupas, costuras, 
bolos, bijuterias, bolsas, sapatos, cabelo (penteado e escova), manicure, design de 
sobrancelhas, refeições, sucos detox, caldos, salgados, doces, trufas, cosméticos e plantas, etc. 
produzidos pelas mulheres. Objetivo: Apoiar o empreendedorismo e empoderar 
economicamente as mulheres atendidas nos núcleos do Programa Pró-Vítima. Participantes: 
Atendidas do Projeto “Banco de Talentos” e do Pró-Vítima e Servidores da SEJUS.  

AN221 - A SEJUS tem atuado continuamente na interlocução para apoio a migrantes e 
refugiados. Encontra-se em andamento a proposta de criação de um Grupo de Trabalho que 
tem como objetivo a constituição de um Comitê voltado a Migrantes, Refugiados e Apátridas 
no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e contará com a 
participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Secretaria de Mulher e 
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. 

 

6. Informações Complementares 

Foram firmados os seguintes convênios: 

 Termo de Fomento Nº 05/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania e a Organização da Sociedade Civil – AÇÃO SOCIAL RENASCER, para realização 
do Projeto “Curso de Capacitação Renascer - Fábrica de Pães”, Plano de Trabalho, tendo 
como objetivo a implantação de curso de formação e capacitação para o desenvolvimento 
do protagonismo e de autonomia dos participantes, com a finalidade de ingresso no 
mercado de trabalho. 11/11/2021 com data de vigência até 16/03/2022 e prorrogado para 
20/04/2022. 

 Termo de Fomento nº 11/2021 de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania e a OSC Movimento Comunitário do Jardim Botânico, para execução do Projeto 
“Formação Gestão FIB2030”, que tem por objetivo a formação de multiplicadores que 
saibam identificar, mapear e promover ações e projetos no Distrito Federal, os quais têm 
como público alvo: pessoas vítimas de violência e/ou vulnerabilidade social e refugiados 
atendidos pelo Programa SOS Venezuelanos do MCJB. Início: 30/12/2021 Término: 
29/06/2022. Em execução com meta de capacitar 100 participantes. 

 Palestra para os estagiários do CIEE sobre o Tráfico de Pessoas realizada no dia 
23/09/2022, no auditório do CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, com o objetivo 
de sensibilizar e informar os estagiários sobre o tema. Foram 02 turmas em cada turno 
(matutino e vespertino), com alcance de 114 estagiários, com faixa etária entre 15 a 18 
anos. 

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No ano de 2022, as políticas de prevenção e enfrentamento à violência continuaram a 
executar os seus projetos, adequando, quando necessário, à nova realidade social. 
Dessa forma, foram realizadas ações de prevenção à violência em diversos ambientes, 
ações de capacitação para as expositoras do Banco de Talentos, bem como feiras para 
a venda e exposição de seus produtos. As escolas públicas do DF foram atendidas a 
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contento, além disso, os espaços que solicitavam palestras também foram atendidos.  

Para 2023 será importante a realização de parcerias como, por exemplo, com o 
sistema S e outros que facilitem a realização de cursos para as empreendedoras do 
Banco de Talentos. Além disso, a necessária ampliação das feiras em prol do 
empreendedorismo feminino e da independência financeira das mulheres vítimas de 
violência, provenientes do Programa Pró-Vítima, que fazem parte do Projeto Banco de 
Talentos. Projeta-se para 2023, ainda, a ampliação do alcance das ações pedagógicas e 
interventivas de prevenção à violência. 
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Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes - SUBPCA 

 

1. Realização por Programa 

No período de 1°/01/2022 a 31/12/2022 foram realizadas políticas públicas 
governamentais com foco na Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes. Se 
deram de forma integrada entre o Estado, família e sociedade, de forma orientada à 
proteção, assim como de prevenção às ameaças e violações de direitos de crianças e 
adolescentes. 

As políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente se mantiveram no contexto 
de pandemia de coronavírus, com o desafio de enfrentar as medidas de restrições 
sociais, bem como a adequação dos serviços aos protocolos de prevenção à COVID-19. 

 

• PROGRAMA PPCAAM:  

 

O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) 
visa preservar a vida de crianças e adolescentes e jovens (se egressos de medida 
socioeducativa, com até 21 anos) sob a ameaça iminente de morte, bem como seus 
familiares, na perspectiva da proteção integral e do direito à convivência familiar e 
comunitária. O Programa está implementado por meio de parceria entre a SEJUS e o 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), possui vigência e 
recursos financeiros garantidos até 2022. O PPCAAM é gerido pela SEJUS com 
respectiva competência de coordenação de seu Conselho Gestor; da Comissão de 
Avaliação e Monitoramento; da execução de Convênio em parceria com o Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, bem como a execução do Termo de 
Colaboração junto à Organização da Sociedade Civil - GAJOP. 

De 01º/01/2022 a 31/12/2022, o Programa protegeu crianças, adolescentes e seus 
familiares em situação de ameaça de morte, conforme quantitativos:  

 

PROGRAMA PPCAAM  

ATENDIMENTO NO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022 
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MÊS 
NÚMERO TOTAL DE 

PROTEGIDOS 

NÚMERO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

PROTEGIDOS 

NÚMERO DE 
FAMILIARES 
PROTEGIDOS 

JANEIRO  33 11 22 

FEVEREIRO 26 10 16 

MARÇO  21 08 13 

ABRIL  25 09 16 

MAIO 24 09 15 

JUNHO 26 09 17 

JULHO 19 07 12 

AGOSTO 14 06 08 

SETEMBRO 13 05 08 

OUTUBRO 16 06 10 

NOVEMBRO 20 07 13 

DEZEMBRO 20 07 13 

 

• PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA: 
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O Projeto Família Solidária está implementado e funcionando como modalidade de 
acolhimento familiar em Família Solidária no âmbito do Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) no Distrito Federal e RIDE. 
Visa contribuir para a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte que 
estão incluídos no PPCAAM desacompanhados dos pais ou responsáveis, por meio de 
medida protetiva prevista no inciso VIII do artigo 101 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O Projeto teve 24 famílias cadastradas, treinadas e habilitadas para 
receberem protegidos em situação de ameaça de morte; 37 termos de parceria 
assinados.  

O Projeto Família Solidária é decorrente do Termo de Colaboração 001/2020, 
CONANDA/MMFDH/SNDCA, nos termos da Resolução do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente Nº 223, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - Dispõe 
sobre os parâmetros de implementação e funcionamento da modalidade de 
acolhimento familiar em Família Solidária no âmbito do Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM. 

De 01º/01/2022 a 31/12/2022 o Projeto Família Solidária protegeu crianças, 
adolescentes incluídos no PPCAAM desacompanhados de seus pais ou responsáveis, 
conforme quantitativos: 

PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA 
ATENDIMENTO NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 

MÊS  
NÚMERO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES 
PROTEGIDOS EM FAMÍLIA SOLIDÁRIA  

NÚMERO DE ADOLESCENTES 
PROTEGIDOS EM APOIO 
COMUNITÁRIO  

JANEIRO  02 02 

FEVEREIRO 02 02 

MARÇO 02 02 

ABRIL 03 02 

MAIO 02 02 

JUNHO 01 02 

JULHO 01 01 

AGOSTO 01 01 

SETEMBRO 01 01 

OUTUBRO 01 
00 
 

NOVEMBRO 01 00 

DEZEMBRO 01 00 

 

Em 2022, 24 famílias foram cadastradas, treinadas e habilitadas a receberem 
protegidos (as) e 37 termos de parceria foram assinados. 

 PROGRAMA VIRA VIDA:  
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O Programa Vira Vida visa promover a inclusão social de adolescentes e jovens entre 
15 e 21 anos em situação de vulnerabilidade social no contexto da violência sexual, por 
meio da oferta da educação básica e continuada buscando a elevação da escolaridade, 
a formação profissional apoiada pelo desenvolvimento humano integrando as 
atividades de promoção de direitos, culminando com a inserção socioprodutiva. De 
01/01/2022 a 31/10/2022, o Vira Vida teve novo Plano de Trabalho implementado por 
meio de parceria entre a SEJUS e o SESI, custeado por recursos de Emenda 
Parlamentar. Foram realizadas as seguintes etapas do plano de trabalho: 

 Mobilização/articulação com instituições do Sistema de Garantia de Direitos 
que atuam com adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade social 
no contexto da violência sexual; 

 Seleção de candidatos que se enquadram no perfil; 

 Processo de inserção e matrículas de 100 (cem) vagas no Vira Vida;  

 Socialização e acolhimento da turma do Vira Vida. Início do reconhecimento de 
saberes/educação de jovens e adultos – EJA; 

 Processo sociopsicopedagógico e qualificação profissional. 

 

CAMPANHA 12 DE JUNHO - DIA MUNDIAL E NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO 
TRABALHO INFANTIL: 

     14 TURMA DO VIRA VIDA  

  

NÚMERO DE 
ADOLESCENTES 

CANDIDATOS 
INSCRITOS 

NÚMERO DE 
ADOLESCENTES 

CANDIDATOS 
SELECIONADOS  

NÚMERO DE 
ADOLESCENTES 

INSCRITOS 

EM CADASTRO 
RESERVA 

NÚMERO DE 
ADOLESCENTES 

INSERIDOS 

NO MERCADO DE 
TRABALHO  
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300 
ADOLESCENTES  

100 
ADOLESCENTES  

30 ADOLESCENTES 08 ADOLESCENTES  

 

 

Trata-se de campanha alusiva à data 12 de junho - Dia Mundial e Nacional de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Foram realizadas ações educativas e preventivas 
com adolescentes atendidos pelo Sistema Socioeducativo e pelo Programa Vira Vida, 
divulgação dos canais de denúncias, bem como a primeira Oficina de Trabalho 
"Construindo Redes", voltada aos Conselheiros Tutelares e Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes. 

 RODA DE CONVERSA “PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO 
INFANTIL”: Trata-se de ação em alusão à data 12 de junho - Dia Mundial e Nacional de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Roda de conversa realizada com os adolescentes 
atendidos pelo Programa Vira Vida.  
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 AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS AO TRABALHO INFANTIL NO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO: 

 

Trata-se de ações em alusão à data 12 de Junho - Dia Mundial e Nacional de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Filme, roda de conversa e oficina de arte grafite 
fizeram parte da programação de atividades realizadas com adolescentes atendidos 
pelo Sistema Socioeducativo. 

As ações foram realizadas pela SEJUS/DF, com o apoio do Fórum de Erradicação ao 
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (FPETI/DF). 
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 OFICINA DE TRABALHO “CONSTRUINDO REDES” - CAPACITAÇÃO VOLTADA 
AOS CONSELHEIROS TUTELARES E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES: 

 

 

 

Trata-se da Oficina "Construindo Redes", que se propôs a engajar órgãos e entidades 
do Sistema de Garantias de Direitos para aprimorar os Fluxos de Atendimento à 
Criança e Adolescente em Situação de Trabalho Infantil. Foram capacitados 48 
Conselheiros Tutelares na temática de Prevenção e Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil. 

A atividade integra as ações de sensibilização ao dia 12 de Junho - Dia Mundial de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Foi organizada pela Secretaria de Justiça e 
Cidadania (SEJUS/DF) juntamente com diversos órgãos e entidades que compõem o 
Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e da Proteção ao Trabalhador 
Adolescente (FPETI/DF).  

 CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM: 
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Trata-se do Curso de Capacitação no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte - PPCAAM, em modalidade de ensino à distância (EAD), com 
emissão de certificado, ofertado aos servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito 
Federal. A capacitação ofertada a esses profissionais deu-se, especialmente, pelo fato 
destes atuarem diretamente com o público-alvo do PPCAAM, sujeitos a grande 
vulnerabilidade social, em sua maioria expostos a contextos de violência e ameaça. 

O curso, com abordagem de conhecimentos técnicos sobre o PPCAAM, é resultado de 
uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, o 
Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT e o Gabinete de Assessoria Jurídica às 
Organizações Populares – GAJOP. O curso teve duração de quatro semanas, 
compreendendo o período de 07/11/2022 a 02/12/2022, com carga horária: 10h/aula. 

Obs.: Os Conselheiros Tutelares já foram capacitados no PPCAAM no ano de 2021.  

 

 PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF: 

 

Trata-se de palestras sobre "Prevenção às Violências" e "Prevenção ao Trabalho 
Infantil" realizadas nas escolas da rede pública de ensino em diversas Regiões 
Administrativas do DF. As palestras são realizadas de forma itinerante no âmbito dos 
Programas "Sejus Mais Perto do Cidadão" e "Sua Vida Vale Muito”. 
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• FÓRUM DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (FPETI/DF):  

  

Trata-se da representação de membros da SEJUS no Fórum de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FPETI/DF).  

O FPETI/DF, integrante do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), é um espaço de articulação distrital de entidades governamentais, 
não governamentais, crianças, adolescentes, cidadãos e cidadãs, aberto à cooperação 
com entidades nacionais e internacionais, na busca de mobilização dos agentes 
institucionais envolvidos com o enfrentamento do trabalho infantil e com a proteção 
do adolescente trabalhador.  

Objetivo geral: Atuar pela prevenção e erradicação do trabalho infantil e assegurar a 
proteção ao trabalhador adolescente no Distrito Federal.  

  

• COMITÊ DISTRITAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS: 

  

Trata-se de representações da SEJUS ao Tráfico de Seres Humanos. O Comitê Distrital 
de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos é um fórum de articulação 
permanente, composto por órgãos dos Poderes Públicos e organismos da sociedade 
civil, com atribuições de propor normativas distritais e elaborar instrumentos 
normativos nos eixos de mobilização e articulação, prevenção e atendimento, 
monitoramento e avaliação, que contemplem as ações de prevenção, repressão e 
atendimento às vítimas de tráfico de seres humanos no Distrito Federal, em 
conformidade com a Política Nacional (Decreto n. 34.420/2013).  
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 COMITÊ DE ARTICULAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 
DISTRITAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – PLADIPIR (2021-2023): 

 

Trata-se de representação da SEJUS no Comitê, que possui objetivo de articular, 
monitorar e avaliar o Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial nos termos do 
Decreto n. 41.962, de 31 de março de 2021. O foco do plano são ações para as 
populações negra, indígena, cigana e povos de comunidades tradicionais. 

 

• COMITÊ DISTRITAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA: 

  

Trata-se de representação de membros da SEJUS no Comitê Distrital de Prevenção e 
Combate à Tortura, vinculado ao Sistema Distrital de Prevenção e Combate à Tortura 
(Decreto n. 40.869). O Comitê tem objetivo de fortalecer a prevenção e o combate à 
tortura no Distrito Federal, por meio de articulação e atuação cooperativa de seus 
integrantes, dentre outras formas, permitindo as trocas de informações e o 
intercâmbio de boas práticas. 

  

• PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS ITINERANTES “SEJUS MAIS PERTO DO 
CIDADÃO”: 
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Trata-se da participação nos eventos itinerantes “Sejus Mais Perto do Cidadão” por 
meio de ações pedagógicas e lúdicas realizadas na Tenda da Criança. 

 

• PARTICIPAÇÃO NO CASAMENTO COMUNITÁRIO: 

  

Trata-se da participação de servidores da SEJUS na equipe responsável por 
ornamentação dos buquês de noivas no “Casamento Comunitário”, realizado em 13 de 
fevereiro de 2022. 

 

•  Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, 
vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, é o órgão deliberativo da 
política de promoção dos direitos da criança e do adolescente, controlador das ações 
de implementação dessa política e responsável por fixar critérios de utilização e planos 
de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-DF. 

Atualmente, a SEJUS é responsável pela presidência ou vice-presidência (em anos 
alternados com representantes da sociedade civil) do referido colegiado, além de 
indicar os conselheiros que compõem o CDCA representando a SEJUS. Os conselheiros 
indicados participam das reuniões das Comissões de Formação e Mobilização, de 
Políticas Públicas, de Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes, de 
organização das Conferências DCA (regionais e distritais), além das reuniões plenárias.  
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• Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes 

A SEJUS coordena o Comitê Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira 
Infância, estabelecido pela Lei nº 7.006, de 14 de dezembro de 2021, que institui a 
Política Distrital pela Primeira Infância; em consonância com a Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 e Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016, o Marco Legal da 
Primeira Infância e seguindo recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CONANDA, conforme o Plano Nacional pela Primeira 
Infância e Plano Distrital pela Primeira Infância. 

O Comitê Gestor Intersetorial de Política Públicas para Crianças e Adolescentes foi 
reestruturado pelo Decreto nº 41.440, de 10 de novembro de 2020, e tem como 
atribuição precípua a integração de políticas distritais para crianças de 0 a 6 anos, além 
de elaborar, monitorar, revisar, avaliar e fiscalizar a implementação do Plano Distrital 
pela Primeira Infância.  

O encontro aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Buriti e contou com a participação 
de membros e convidados elencados pelo Decreto 41.440/2020. Na ocasião, foram 
discutidas estratégias para garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos do Distrito 
Federal, além da organização interna dos trabalhos.  

    

  

• Participação SEJUS mais perto do Cidadão 

    

 

• Estudo sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância e Parentalidade no 
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Distrito Federal, em parceria com a CODEPLAN: 

A pesquisa está vinculada ao programa governamental da Secretaria de Estado de 
Justiça e Cidadania inscrito no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CDCA/DF, por este motivo, foi realizada a descentralização orçamentária do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF à COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no valor total de R$ R$ 
1.143.200,00 (um milhão, cento e quarenta e três mil e duzentos reais), conforme a 
Portaria Conjunta nº 11, de 17 de março de 2022 (82785735), publicada no DODF nº 
57, de 24/03/2022, visando à execução do projeto governamental "Estudo sobre o 
desenvolvimento na primeira infância e parentalidade no Distrito Federal". A referida 
pesquisa tem como objetivo diagnosticar elementos do desenvolvimento infantil de 
crianças de 0 a 6 anos no Distrito Federal e fatores que influenciam em seus cuidados e 
tem previsão de duração de 10 meses desde o seu início até a publicação e divulgação 
dos resultados.  

  

•  Realização de um Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e 
adolescentes no Distrito Federal, em parceria com a CODEPLAN: 

A pesquisa está vinculada ao programa governamental da Secretaria de Estado de 
Justiça e Cidadania inscrito no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CDCA/DF, por este motivo, foi realizada a descentralização orçamentária do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF à COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no valor total de R$ 356.300,00 
(trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais), conforme a Portaria Conjunta nº 
10, de 17 de Março de 2022 (82784895), publicada no DODF nº 57 de 24/03/2022, 
visando à execução do projeto governamental "Diagnóstico dos serviços de 
acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal". O objetivo da referida 
pesquisa é realizar um diagnóstico que identifique o alinhamento dos serviços 
oferecidos às normativas, análise de recursos físicos, humanos e financeiros 
disponíveis, da metodologia de trabalho social, além de identificar as estratégias 
adotadas pelos serviços para o alcance do acolhimento e reintegração familiar e 
comunitária. A pesquisa tem de 10 a 12 meses de previsão de duração, desde seu 
início até a publicação e divulgação dos resultados.  

  

• Universidade da Criança do Distrito Federal: 

A SEJUS realizou proposição de Decreto para a instituição da Universidade da Criança 
do Distrito Federal.  

A Universidade da Criança tem como objetivo a promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes por meio da disseminação de informação e conhecimento, acesso às 
normativas e da articulação entre Estado, família e sociedade, atores responsáveis 
pelos cuidados com estes sujeitos. De forma prática, o projeto pretende sensibilizar 
gestores públicos e sociedade civil, por meio da discussão sobre a aplicação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações acerca deste tema, além de 
propor formação continuada para líderes e membros da sociedade que lidem com este 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

149  

público. Além disso, a Universidade da Criança deve garantir espaço de discussão para 
crianças e adolescentes, uma vez que, como sujeitos de direitos, devem ter sua opinião 
considerada e oportunidade de propor soluções para as questões de sua realidade, de 
acordo com seu repertório e linguagem. 

Foram realizados ajustes com vistas à viabilidade da proposição, atualmente, a 
proposta está no Gabinete da SEJUS para análise e providências. 

Realização de três reuniões do Grupo Gestor Colegiado da Rede de Proteção formado 
pelo Decreto Distrital nº 42.542/21 que instituiu a Política de Enfrentamento à 
violência contra crianças e adolescentes consoante com a Lei nº 13.431.  

Capacitação de 13 cuidadoras sociais da Instituição de acolhimento Infanto-juvenil Lar 
São José na prevenção das violências em especial a violência sexual. 

 

Participação das atividades do SEJUS mais perto de você no Paranoá.  

 

Participação do Lançamento do Convênio entre a SEJUS e SESI/DF para a implantação 
da Turma VV14 do Programa Vira a Vida.  
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 O ESPAÇO DF CRIANÇA  

O Espaço da Criança é um espaço público permanente que tem como objetivo a 
promoção e proteção de direitos das crianças e adolescentes através de atividades 
lúdicas, campanhas educativas, oficinas de leitura, apresentações culturais e produção 
de materiais com intervenções diretas, tais como: desenhos, colagens, pinturas e 
outras formas de linguagem, buscando identificar e fomentar a produção e difusão de 
conteúdos sobre os direitos da criança e do adolescente constituindo um circuito de 
informação, interação, produção e comunicação. Previsão de atendimento de 240 
crianças e adolescentes/mês. 

O projeto foi apresentado na Comissão de Políticas Públicas do CDCA em 26/04/2021. 
Tramitando internamente no Conselho para viabilização de recurso do FDCA (valor 
aproximado do projeto: R$1.422.000,00) para viabilização das atividades e reforma do 
edifício anexo à Administração da Unidade do Parque da Cidade Dona Sarah 
Kubitschek. A cessão de uso do imóvel tramita nos autos do processo nº 00400-
00039043/2020-51 que foi encaminhado pelo Gabinete da SEJUS à SUBPCA para 
elaboração do Termo de Cessão de Uso.  

  

 PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS 

No período de 1°/01/2022 a 31/12/2022 foram realizadas políticas públicas 
governamentais com foco na dignidade feminina, com a criação da 
campanha “Dignidade Feminina – Da transformação de meninas a mulheres: mais 
cidadania e menos tabu” do Governo do Distrito Federal, desenvolvida pelas 
Secretarias de Estado com titulares mulheres, busca promover o debate sobre a falta 
de recursos para cuidados íntimos durante o período menstrual, além de estimular a 
doação de absorventes, roupas e demais itens de higiene. O público-alvo é formado 
por adolescentes e mulheres em vulnerabilidade social atendidas por programas 
sociais do GDF, da rede pública de ensino e do Sistema Socioeducativo. 

Considerando a Lei nº 6.569, de 5 de maio de 2020, que instituiu a Política de 
Assistência Integral à Mulher – PAIM, e as alterações advindas pela Lei nº 6.779, de 11 
de janeiro de 2021, que renomeou a política instituída e acrescentou ações que 
garantem a integralidade da atenção, foi publicada a Portaria nº 641, de 26 de agosto 
de 2021, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que instituiu, no âmbito do 
Programa DF Criança, Grupo Temático voltado a promover ampla cooperação técnico-
institucional e intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências e o 
desenvolvimento de ações conjuntas para a promoção da dignidade menstrual de 
adolescentes e jovens.  
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 Palestras de conscientização sobre a Prevenção à Gravidez na Adolescência 
nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

No formato de roda de conversa, as palestras levam aos adolescentes informações 
importantes para auxiliá-los na prevenção da gravidez nesta fase da vida e assim 
garantir-lhes melhores oportunidades, sustentadas pelo exercício de seus direitos 
fundamentais. 

Para tanto, como forma de aperfeiçoar os recursos humanos e financeiros, as palestras 
da Prevenção da Gravidez na Adolescência estão sendo realizadas concomitantemente 
com as da Campanha da Dignidade Feminina - Da transformação de meninas em 
mulheres. Mais Cidadania, Menos Tabu.  

 

 Projetos e ações de proteção dos direitos das crianças e adolescentes do 
Distrito Federal:  

Os projetos e ações realizados no ano de 2022 foram destinados principalmente aos 
alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal e adolescentes membros do 
Comitê Consultivo do CDCA. 

1) Campanha Prevenção da Gravidez na Adolescência: 

Realizou-se presencialmente 2 (duas) ações Conversa Jovem "Gravidez na 
Adolescência: Sexualidade, Paternidade e Maternidade", nos dias 08 e 17 de fevereiro 
de 2022. Em parceria com IECAP e UNFPA, a ação realizada no Centro de Juventude da 
Estrutural e Samambaia, teve o objetivo de orientar adolescentes e jovens do IECAP 
sobre a prevenção da gravidez na adolescência e seus vieses, garantindo que exerçam 
seus direitos de forma segura e consciente, para que acessem informações e serviços 
acolhedores de saúde e planejamento reprodutivo, e para que ampliem suas 
habilidades para a vida e competências socioemocionais essenciais para seu pleno 
desenvolvimento. 

Número de adolescentes impactados: 216 

2) Campanha Dia Internacional da Internet Segura  

Em parceria com a Safernet Brasil, realizou-se "Workshop: Juntos por uma Internet 
Mais Positiva", no dia 10 de fevereiro de 2022, pelo Google Meet, com adolescentes 
membros do Comitê Consultivo do CDCA, CONANDA e jovens do IECAP, com objetivo 
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de contextualizar a importância do uso seguro e responsável da internet por crianças e 
adolescentes, como condição para realizar muitas atividades cotidianas. 

Número de crianças e adolescentes impactados: 23 

3) Campanha Dignidade Feminina  

Realização de palestras e rodas de conversa da Campanha Dignidade Feminina – Da 
transformação de meninas a mulheres: mais cidadania e menos tabu, nas escolas de 
ensino público do DF. Temas como cidadania, saúde da adolescente e da mulher, ciclo 
menstrual, pobreza menstrual, autoconhecimento, autoestima, higiene pessoal, 
conscientização, compreensão e respeito da sociedade com as mulheres e 
empoderamento feminino são abordados por servidoras da SEJUS na roda de conversa 
com adolescentes. 

Número de pessoas impactadas: 1.707 

 

 

 

4) Campanha de Prevenção à Gravidez na Adolescência: 

São realizadas palestras/rodas de conversa sobre Prevenção da Gravidez na 
Adolescência nas escolas de ensino público do DF. Temas como saúde emocional e 
física, métodos de prevenção à gravidez e ISTs, autoconhecimento, autoestima, 
conscientização econômica, empoderamento feminino, desconstrução de papéis e 
paternidade responsável são abordados por servidoras da SEJUS na roda de conversa 
com adolescentes. 

Número de pessoas impactadas: 500 

5) Programa Vencer – SEJUS/SENAC 
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O projeto consiste na qualificação social e profissional de adolescentes e jovens com 
idades entre 15 e 24 anos, totalizando 3.444 horas de capacitação em 20 cursos 
distintos, promovendo a inserção dos mesmos no mercado de trabalho e ocupação, 
despertando-os para a autonomia econômica e financeira, como também para o 
exercício de sua cidadania plena. Os cursos ofertados nos centros de educação 
profissional do SENAC-DF são: Açougueiro, Assistente Administrativo, Assistente de 
Logística, Assistente Financeiro, Auxiliar de Cozinha, Barbeiro, Costureiro, Cuidador de 
Idosos, Cuidador Infantil, Depilador, Garçom, Manicure e Pedicure, Maquiador, 
Organizador de Eventos, Padeiro, PHP com MYSQL, Pizzaiolo, Salgadeiro, Vendedor e 
Web Designer. 

Número de pessoas impactadas: 315  

6) Programa Vencer – SEJUS/SENAC 

O objetivo da parceria é a realização de cursos de formação profissional, para pessoas 
de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social e financeira, qualificando-as 
para o trabalho e possibilitando a inserção socioeconômica por meio de emprego ou 
de geração da própria renda, bem como promover o apoio mútuo entre as referidas 
instituições para a realização de eventos educacionais. Os cursos são: Recepcionista, 
Recepcionista em Meios de Hospedagem, Assistente de Recursos Humanos, Assistente 
de Secretaria Escolar e Assistente de Crédito e Cobrança com carga horária de 200h 
cada curso, totalizando 540 vagas em locais definidos pela SEJUS. 

Número de pessoas impactadas: 120     

 

 Disque 125 

O Disque 125 é uma linha gratuita exclusiva para recebimento de denúncias de 
violações de direitos de crianças e adolescentes e para repasse de orientações e 
pedidos de informação sobre temas relacionados aos direitos de crianças e 
adolescentes, no âmbito do Distrito Federal. 

As chamadas são recebidas pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de 
Direitos da Criança e do Adolescente - CISDECA e as denúncias, registradas no Sistema 
de Informação para a Infância e a Adolescência – SIPIA Conselho Tutelar e repassadas 
para análise e apuração do Conselho Tutelar, órgão encarregado pela proteção 
e cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. 

 Tipos de Atendimento 

1. Denúncia: Situação relatada por qualquer cidadão em que crianças e/ou 
adolescentes estejam com seus direitos ameaçados ou violados, em decorrência da 
ação ou omissão dos pais ou responsáveis, da sociedade ou do Estado, ou até mesmo 
em face do seu próprio comportamento. 

 2. Orientação: Prestação de informações e/ou orientações ao cidadão sobre questões 
referentes aos direitos de crianças e adolescentes. Ex: telefone/endereço dos CTs, 
horário de funcionamento, questões referentes à assistência social ou ao Sistema de 
Justiça... 
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 3. Apoio: Pode ser de dois tipos: 

 Acionamento de conselheiro tutelar a pedido de órgãos da rede de proteção às 
crianças e aos adolescentes (polícia, escola, hospital, instituições de 
acolhimento, entre outros). Nesses casos não há registro de denúncia junto a 
CISDECA; há uma situação envolvendo criança/adolescente, mas a CISDECA 
atua apenas fazendo a ponte de contato); 

 Acionamento do veiculo/motorista para averiguação de denúncia emergencial. 

  

Dados 2022 

Registros Total 

Denúncias Ligue 125 700 

Informações 1765 

Apoios 732 

TOTAL 3.452 

Dados de 01/01 a 19/12 

  

Violações 
Ligue 125 

Quantidade % 

Abuso Sexual 41 4,04 

Exploração Sexual 1 0,10 

Atendimento inadequado em saúde 12 1,18 

Atos contra a vida e saúde 36 3,54 

Atos contra a escolarização/ensino 28 2,76 

Atos contra a cidadania 6 0,59 

Discriminação 0 0,00 

Exploração financeira 37 3,64 

Inadequação do convívio familiar 231 22,74 
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Negligência 266 26,18 

Restrições ao direito de ir e vir 5 0,49 

Submissão de crianças ou adolescentes a atividades ilícitas 
ou contravenções sociais 

4 0,39 

Violação da imagem / intimidade 1 0,10 

Violência física 234 23,03 

Violência psicológica 114 11,22 

Subtotal 1016 100% 

Dados de 01/01 a 19/12 

 

 

 

 Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos – SINDH 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos - ONDH, vinculada ao Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, possui diversos canais de atendimento e 
recebimento de denúncias de violações a direitos humanos. Objetivando aperfeiçoar o 
atendimento às demandas, a ONDH implantou, em 2020, o Sistema Integrado Nacional 
de Direitos Humanos – SINDH. 

O SINDH conferiu avanços no fluxo de encaminhamento, acompanhamento e 
resolução das denúncias de violação de direitos humanos, possibilitando aos órgãos da 
rede de proteção, o acesso direto à Plataforma utilizada no registro das denúncias, no 
intuito de dar celeridade à resolução das demandas registradas pelos canais de 
atendimento. 

Em 24 de maio de 2021, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2021 entre 
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Governo do Distrito 
Federal, cujo objeto é direcionar o envio das denúncias de violação de direitos 
humanos e da família registradas nos canais de atendimento do SINDH, relacionadas 
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ao território do Distrito Federal, para que o Governo do Distrito Federal atue como 
órgão central, responsável pelo fluxo de encaminhamento das denúncias no âmbito de 
sua competência. 

De acordo com o referido Acordo, compete ao GDF o recebimento das denúncias e a 
distribuição dessas violações aos demais órgãos responsáveis pela execução da política 
de proteção aos direitos humanos, bem como, a obrigatoriedade de reportar o 
tratamento dado às denúncias para a ONDH/MMFDH. 

No âmbito da SEJUS, a Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos 
da Criança e do Adolescente - CISDECA foi delegada como ponto focal para as 
denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes, e a Ouvidoria, como 
ponto focal para as denúncias de violação de direitos humanos. Aos pontos 
focais compete recepcionar as demandas de violação de direitos oriundas do Disque 
100; fazer a análise preliminar da demanda; e encaminhar as demandas para as áreas 
temáticas ou órgãos responsáveis pela apuração e aplicação de medidas protetivas, 
para o devido tratamento e resposta no Sistema Integrado Nacional de Direitos 
Humanos – SINDH. 

De 01/01/2022 a 31/12/2022, foram recebidas pela CISDECA 2.791 denúncias de 
violação de direitos da criança e do adolescente.  

 Cartilha de Serviços Criança e Adolescente 

Com uma proposta de divulgar para a população do Distrito Federal os serviços 
ofertados pela SEJUS, a cartilha - em elaboração - conterá informações sobre os canais 
de denúncia, orientações sobre como reportar uma denúncia, além de apresentar uma 
lista com as principais violações de direitos de crianças e adolescentes. 

A cartilha é distribuída nas edições do SEJUS Mais Perto do Cidadão e em ações de 
conscientização sobre direitos humanos e cidadania. 

 

OBJETIVO 

O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES: GARANTIR A 
PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR 
MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COM A RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA ENTRE ESTADO, FAMÍLIA E SOCIEDADE PARA QUE NÃO HAJA 
NENHUM TIPO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AOS SEUS DIREITOS. 

 

2. Avaliação do Objetivo 

No ano de 2022 foi possível executar as políticas públicas com evolução no 
aprimoramento dos processos de gestão, principalmente no que se refere às 
atividades Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte (PPCAAM). O referido Conselho Gestor, coordenado pela 
SEJUS/DF, conseguiu fortalecer seu funcionamento, divulgar informações sobre formas 
de acesso e capacitação na temática do Programa PPCAAM e Projeto Família Solidária 
ao Sistema de Garantia de Direitos, bem como aprimorar protocolos e fluxos junto ao 
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Sistema Judiciário, as Forças de Segurança Pública e demais políticas públicas.  

Para enfrentar os desafios tem-se buscado ampliar o diálogo e estabelecer parceria 
com órgãos e entidades da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes no DF e 
União. As principais estratégias para aproveitamento das oportunidades tem sido 
estruturar projetos e programas por meio de Convênios, Acordos de Cooperação 
Técnica e Fomentos junto às instituições parceiras, bem como estimular a sua 
instrumentalização como políticas públicas de Estado.  

No que tange aos atendimentos às crianças e aos adolescentes vítimas de violência 
sexual, observamos que a demanda é contínua, pois este é um problema complexo 
que envolve a família e, muitas vezes, trazendo perplexidade, revolta e tristeza. A 
equipe do Centro 18 de Maio é formada para realizar os atendimentos e tem buscado 
atuar de forma coordenada junto aos diversos serviços que atuam nesta área como a 
saúde, a assistência social, as promotorias, a vara da infância, o ministério público, as 
escolas e o conselho tutelar. Com a instituição do Grupo de Gestão Colegiada da Rede 
de Cuidado e Proteção de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de 
Violência - GGCORP, o Centro 18 de Maio vem se fortalecendo como um serviço 
estratégico para a coordenação de uma atuação em rede como também o 
monitoramento dos casos que são agendados no Centro. 

Os principais resultados referem-se à manutenção de programas de proteção social de 
forma continuada, assim como o aprimoramento de seu funcionamento nos níveis de 
gestão, táticos, operacionais e controle social.  

As principais dificuldades ou obstáculos referem-se à execução de ações 
interinstitucionais/intersetoriais, ou seja, quando a realização de um trabalho depende 
de outras instituições ou setores envolvidos. 
 

3. Metas 

METAS 2020-2023 Ano 
Quantidade 
Desejada 

Quantidade 
alcançada (meta 
quantitativa 
acumulada) 

Situação do atributo 
Razão da situação do 
atributo 

M183 - PADRONIZAR A 
ESTRUTURA FÍSICA EM 100% DOS 
CONSELHOS TUTELARES (SEJUS) 

2020 

100 

12,5 

Meta em andamento 
conforme o previsto  

 Não se aplica 
2021 17,5 

2022 23,80 

2023   

M184 - CAPACITAR 200 
CONSELHEIROS TUTELARES 
(SEJUS) 

2020 

200 

200 

Meta em andamento 
conforme o previsto  

 Não se aplica 
2021 263 

2022 533 

2023   

M185 - IMPLEMENTAR 4 
PROJETOS DE POLÍTICAS DE 
PROTEÇÃO A CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES (SEJUS) 

2020 

4 

1 

Meta em andamento 
conforme o previsto  

 Não se aplica 
2021 5 

2022 7 

2023   

M186 - PROMOVER 20 DE AÇÕES 
DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA (SEJUS) 

2020 

20 

10 

Meta em andamento 
conforme o previsto  

 Não se aplica 2021 22 

2022 25 
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2023   

M857 – PROMOVER 40 
ENCONTROS COM A 
PARTICIPAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES DO CONSELHO 
CONSULTIVO DO CDCA 

2020 

40 

0 

Meta em andamento 
conforme o previsto  

 Não se aplica 
2021 20 

2022 32 

2023   

3.1 Análise qualitativa 
M183 - Até a presente foi realizada a padronização de 10 (dez) Conselhos Tutelares, 
são eles: Ceilândia IV, Ceilândia II, Águas Claras, Lago Norte, Santa Maria II, S.I.A, 
Arniqueiras, Estrutural, Sol Nascente/Pôr do Sol e Sobradinho I. Foram criados 02 
(dois) novos Conselhos Tutelares, sendo o da Região Administrativa de Arniqueiras e 
Sol Nascente/Pôr do Sol, conforme LEI nº 6.391, de 30 de setembro de 2019 e LEI nº 
6.359 de 14 de agosto de 2019, respectivamente. Assim, atualmente o Distrito Federal 
conta com 42 (quarenta e dois) Conselhos Tutelares. A SEJUS vem envidando esforços 
para captação de recursos financeiros visando à construção de sedes próprias de 
Conselhos Tutelares. 
 

Estrutura física para instalação de Conselho Tutelar (padronização) 

Quantidade 
de salas: 

Destinação: 

05 
 Salas individuais de atendimento. Cada conselheiro tutelar deve 

ser instalado em sala privativa para oitivas e atendimento à 
comunidade. 

01 

 Sala de reunião. O colegiado local é composto por 5 (cinco) 
conselheiros que se reúnem uma vez por semana 
(ordinariamente). O espaço para reuniões é indispensável para o 
bom funcionamento do conselho, servindo tanto para reuniões 
colegiadas, quanto para demais reuniões administrativas e 
intersetoriais. 

01  Banheiro feminino adaptado para pessoas com deficiência. 

01  Banheiro masculino adaptado para pessoas com deficiência. 

01 

 Sala/espaço amplo para a instalação da unidade administrativa. A 
Unidade de Apoio Administrativo é composta por no mínimo 4 
(quatro) servidores: Chefe da UAAd, 2 (dois) assessores e 1 (um) 
servidor efetivo com as suas respectivas estações de trabalho. 

-  Entrada/recepção. 

-  Espaço para espera de atendimento. 

01  Sala/espaço para brinquedoteca/ludicidade. 

01  Copa/Cozinha. 

01 
 Garagem ou espaço com cobertura para abrigar o carro oficial do 

conselho. 

01  Depósito. 

-  Acessibilidade para cadeirante. 

-  O imóvel deve ser localizado próximo a ponto de ônibus. 
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M184 - No ano de 2022, 270 Conselheiros Tutelares foram capacitados nas 
campanhas:  

1) Campanha Prevenção da Gravidez na Adolescência: Realizou-se Seminário Virtual 
"Gravidez na Adolescência em Pauta: dados, políticas públicas e experiências dos 
conselhos tutelares", no dia 11 de fevereiro de 2022. Em parceria com UNFPA e 
CIDACS Fiocruz Bahia, o objetivo foi de atualizar os conselheiros tutelares e 
profissionais da rede de apoio e proteção dos direitos da criança e adolescente sobre o 
tema para subsidiar e fortalecer políticas públicas no sentido de garantir que 
adolescentes e jovens exerçam seus direitos de forma segura e consciente, para que 
acessem informações e serviços acolhedores de saúde e planejamento reprodutivo, e 
para que ampliem suas habilidades para a vida e competências socioemocionais 
essenciais para seu pleno desenvolvimento. Número de conselheiros impactados: 216;  

2) Educando para boas escolhas on-line: Em parceria com a Safernet Brasil, realizou-se 
as inscrições para o curso virtual “Educando para boas escolhas on-line”, que terá 
início no dia 18 de maio de 2022. Com o objetivo de atualizar os conselheiros tutelares, 
o curso contextualizará a importância do uso seguro e responsável da internet por 
crianças e adolescentes, como condição para realizar muitas atividades cotidianas. 
Número de conselheiros impactados: 6;  

3) Oficina de Trabalho “Construindo Redes”. Primeira Oficina de Trabalho “Construindo 
Redes” dia 10/07/2022 das 8h30 às 12h30: o encontro promoveu a atualização do 
fluxo de atendimento para a Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de 
Trabalho Infantil. Temática de Prevenção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil em 
junho/2022. Número de conselheiros impactados: 48. 

M185 – De 2020 até hoje foram implementados 7 projetos, de caráter continuado, de 
políticas de proteção a crianças e adolescentes: 

1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE 
MORTE - PPCAAM; 

2. PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA,  
3. PROGRAMA VIRA VIDA 
4. ESPAÇO DF CRIANÇA 
5. PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS 
6. Disque 125 
7. PROGRAMA VENCER – SEJUS/SENAC 

M186 – As ações desenvolvidas no ano de 2022 são: 

1. Palestras ou rodas de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência 
nas escolas de ensino público do DF; 

2. Seminário Virtual "Gravidez na Adolescência em Pauta: dados, políticas 
públicas e experiências dos conselhos tutelares"; 

3. Conversa Jovem "Gravidez na Adolescência: Sexualidade, Paternidade e 
Maternidade". 

M857 – Em 2022 foi possível realizar 12 encontros com a participação dos 
adolescentes do Conselho Consultivo do CDCA. 1) Campanha Dia Internacional da 
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Internet Segura. 2) Identidade Institucional do Comitê Consultivo. 3) Estratégias de 
mobilização e divulgação do Edital para nova composição do Comitê Consultivo. 4) 
Apresentação do Comitê Consultivo para a rede de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente e fechamento do calendário de rodas de conversa. 5) O que 
é a importância CDCA/DF. 6) Socioeducativo: unidades do Gama e Planaltina, 
CDCA/DF e adolescentes do Comitê Acolhimento e demais instituições. 7) 
Socioeducativo: instituições Aconchego, Casa de Ismael e Fiocruz, CDCA/DF e 
adolescentes do Comitê. 8) Campanha do Comitê Consultivo, revisão dos prazos do 
Edital e mudança modalidade virtual das eleições. 9) Conferência dos direitos da C&A, 
encontro final, posse e eleições. 10) Conferência Regional Oeste: Ceilândia. 11) 
Conferência Regional Central: Plano Piloto. 12) Posse dos Adolescentes do Comitê 
Consultivo: Casa de Ismael. 

 

4. Indicadores  

INDICADORES 
UNIDADE 
DE 
MEDIDA 

ÍNDICES 
DESEJADOS 

 TENDÊNCIA  
Índice 
alcançado 
(indicador)  

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação 
do 
atributo 

IN128 - NÚMERO DE ATENDIMENTO A 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

UNIDADE  

2020 = 
200,00 

Maior, 
Melhor 

216 

Indicador 
sem índice 
alcançado 

Outras 

2021 = 
200,00 

234 

2022 = 
200,00 

339 

2023 = 
200,00 

  

IN130 - NÚMERO DE ADOLESCENTES 
ATENDIDAS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA (nova 
redação: NÚMERO DE ADOLESCENTES 
ATENDIDOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À 
GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA; nova Metodologia de 
Cálculo para: NÚMERO TOTAL DE 
ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS 
ATENDIDOS. Alterar Índices Desejados 
para: 2020 >= 400,00 2021 >= 400,00 
2022 >= 1000,00 2023 >= 
1000,00) 

UNIDADE  

2020 >= 
400,00 

Maior, 
Melhor 

585 

Indicador 
com índice 
alcançado 

Não se 
aplica 

2021 >= 
400,00 

150 

2022 >= 
400,00 

938 

2023 >= 
400,00 

  

4.1 Análise qualitativa 

IN128 - Em 2022, foram agendadas 339 solicitações, sendo 32 canceladas por diversos 
motivos (suspeita de covid, ausência de transporte CT, família não pode comparecer 
por problemas de saúde, entre outros), perfazendo um total de 307 
atendimentos. Importante destacar que estes atendimentos incluem três tipos de 
procedimentos: a escuta especializada, o atendimento psicossocial que é realizado 
com o responsável da criança ou adolescente e também com elas, ou seja, no 
atendimento são realizadas três intervenções. Portanto, pode-se dizer que dos 339 
atendimentos foram realizados 1.708 procedimentos.  Além disso, a cada atendimento 
realizado são feitos vários encaminhamentos visando a proteção destas crianças e 
adolescentes, totalizando 1.175 encaminhamentos para a saúde, Ministério Público, 
Defensoria Pública, delegacias, CREAS, CRAS, dentre outros. Permanece a manutenção 
de dois atendimentos por dia, visto que a equipe necessita realizar o relatório para 
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encaminhamento à rede de proteção. 

IN130 – 1) Conversa Jovem "Gravidez na Adolescência: Sexualidade, Paternidade e 
Maternidade", na Estrutural e em Samambaia: 80 adolescentes;  

2) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no 
Centro Educacional Várzeas em Planaltina: 350 adolescentes;  

3) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência no Centro 
de Ensino Médio Taquara em Planaltina: 98 adolescentes. 

4) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, em 
Planaltina: 19 adolescentes;  

5) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no 
Centro Ensino Médio 01 do Guará I: 23 adolescentes;  

6) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no 
Centro Educacional 07 de Taguatinga: 36 adolescentes. 

7) Palestra de Prevenção à Gravidez na Adolescência no Centro Educacional 
Agrourbano Ipê (Riacho Fundo): 197 adolescentes;  

6) Palestra de Prevenção à Gravidez na Adolescência no CEF 206 do Recanto das Emas: 
78 adolescentes; 

8) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na 
Unidade de Internação de Santa Maria – UISM: 10 adolescentes. 

9) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na 
Unidade de Internação de Saída Sistemática do Recanto das Emas – UNISS: 8 
adolescentes. 

10) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na 
Unidade de Internação Feminina do Gama – UIFG: 5 adolescentes. 

11) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na 
Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE: 10 adolescentes. 

12) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na 
Unidade de Internação de Planaltina – UIP: 12 adolescentes. 

13) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na 
Unidade de Internação de Planaltina - UIP, com alcance de 12 adolescentes. 

 

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 
Quantidade 
alcançada 

Situação do atributo 
Razão da 
situação do 
atributo 

AN178 - ELABORAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE 
PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 
(SEJUS) (Alterar o Nome para: ELABORAÇÃO DE PLANO DE 
AÇÃO PARA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL) 

 100% 
Em andamento em 
desconformidade com 
o previsto  

Técnica  

AN179 - ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA PARA 
CONSELHEIROS TUTELARES. (SEJUS) 

 00  Não iniciada  Outros 

AN180 - REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA  406 Em andamento em Não se aplica 
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CONSELHEIROS TUTELARES (SEJUS) conformidade com o 
previsto  

AN181 - MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS 
DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR 
MEIO DO PROGRAMA DF CRIANÇA (SEJUS) 

 00 

 Aguardando 
providências para a 
execução. 
 

 Administrativa 

5.1. Análise qualitativa 
AN178 - Sugerimos a alteração da referida ação para "Elaboração de Plano de Ação 
para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil", pelas seguintes razões:  
Razão técnica: De acordo com a Lei da Assistência Social, a elaboração de Plano 

Distrital de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil compete à pasta de 

Desenvolvimento Social do GDF, visto que o referido Plano é vinculado à política de 

assistência social. Neste sentido, há pendência de parecer técnico de outro 

órgão. Razão política: O atributo não atende mais à estratégia da Unidade, que de 

acordo com as competências institucionais, realiza "Plano de Ação para Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil". Outros: A SEJUS integra o Fórum de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (FPETI/DF), em que foi deliberado por órgãos públicos 

e sociedade civil a elaboração de "Plano de Ação para Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil no DF". 

AN179 – A execução deste atributo foi suspensa, visto que os Conselheiros Tutelares 
se opuseram à elaboração no momento da assinatura do Código de Ética, porém a 
SEJUS entende que há necessidade em dar andamento na concretização deste 
atributo. 

AN180 – A Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e 
do Adolescente - CISDECA desenvolveu no período de Janeiro a Dezembro de 2022, 
oficinas de formação sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - 
SIPIA Conselho Tutelar, compostas por aulas teóricas e práticas, alcançando 74 
conselheiros tutelares e 44 servidores administrativos, conforme apresentado a 
seguir:  

 Conselho Tutelar Conselheiro Tutelar 
Servidor 

Administrativo 

Conselho Tutelar de Águas Claras 05 04 

Conselho Tutelar de Arniqueira 05 02 

Conselho Tutelar da 
Candangolândia 

04 02 

Conselho Tutelar de Ceilândia I 05 03 

Conselho Tutelar de Ceilândia II 05 02 

Conselho Tutelar de Ceilândia III 05 03 

Conselho Tutelar de Ceilândia IV 05 03 

Conselho Tutelar do Cruzeiro 03 - 

Conselho Tutelar da Estrutural 04 02 

Conselho Tutelar do Gama II 05 03 
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Conselho Tutelar do Jardim 
Botânico 

04 - 

Conselho Tutelar do Lago Sul - 03 

Conselho Tutelar do Paranoá - 02 

Conselho Tutelar do ParkWay 05 04 

Conselho Tutelar de 
Samambaia Sul 

02 03 

Conselho Tutelar de Santa Maria 01 - 

Conselho Tutelar do SIA 04 - 

Conselho Tutelar do Sol Nascente 05 03 

Conselho Tutelar do Sudoeste 03 03 

Conselho Tutelar de Taguatinga I 05 03 

Conselho Tutelar do Varjão 03 02 

SEJUS/SUBPCA - 04 

TOTAL 74 54 

 
Cabe informar que o SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento 
de informações sobre a violação e aplicação de medidas protetivas dos direitos de 
crianças e adolescentes, conforme preconizado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
O SIPIA tem como objetivos primordiais: 

 Servir como um sistema de monitoramento contínuo da situação de proteção à 
criança e ao adolescente nos Conselhos Tutelares; 

 Dotar os Conselhos de uma ferramenta que forneça, com agilidade e rapidez, 
as informações às diversas instâncias; 

 Possibilitar a mais objetiva e completa leitura possível de queixa ou situação da 
criança ou adolescente por parte do Conselho Tutelar; 

 Encaminhar a aplicação de medida mais adequada com vistas ao ressarcimento 
do direito violado para sanar a situação em que se encontra a criança ou 
adolescente; 

 Subsidiar as demais instâncias (Conselhos de Direitos e autoridades 
competentes) na formação e gestão de políticas de atendimento. 

 
AN181 - Nos termos do Decreto 42.544, fica instituído o Observatório dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal – ODCA/DF, o qual terá por finalidade o 
monitoramento das políticas públicas relacionadas à criança e ao adolescente em 
âmbito distrital, bem como à realização de estudos, diagnósticos e relatórios acerca 
dessas políticas. 
O Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – 
ODCA/DF será gerido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal. 
A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal implementará o 
Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – ODCA/DF 
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em até 90 dias, contados da publicação deste Decreto, podendo expedir atos 
complementares para a sua fiel execução. 

 

6. Informações Complementares  

 GESTÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM O SESI PARA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA VIRA VIDA:    

RECURSOS  VALOR GLOBAL PERCENTUAL 

Emenda Parlamentar R$ 3.825.140,00 100% 

  

 GESTÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA EXECUÇÃO DO 
PPCAAM:   

Gestão do Convênio celebrado entre a SEJUS/DF e o Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos para execução do PPCAAM/DF. Obs: A contrapartida da SEJUS/DF se 
dá por meio de aporte financeiro realizado anualmente através da Lei Orçamentária e 
no Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal.  

DIVISÃO DOS RECURSOS  VALOR GLOBAL  PERCENTUAL 

União (concedente) R$ 3.600.000,00 77,42% 

Estado (proponente) R$ 1.050.000,00 22,58% 

TOTAL R$ 4.650.000,00 100% 

  

 CURSO DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA DO PPCAAM: 

Em 24 e 25 de outubro,  representantes da Sejus, executor do Convênio do PPCAAM e 
representante do setor de prestação de contas, participaram de Curso de Capacitação 
Financeira do PPCAAM promovido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos. 

O Curso tem objetivo de capacitar os gestores estaduais e os assistentes financeiros 
das OSCs Executoras acerca de: 

- Procedimentos e documentos necessários para a celebração de um Convênio de 
execução do PPCAAM com a União; 

- Como instruir pedidos de suplementação; 

- Como instruir pedidos de remanejamento de rubricas; 

- Como solicitar a utilização de saldo da conta do convênio; 

- De que forma elaborar planos de trabalho e ofícios; 
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- Como prestar contas dos convênios, como comprovar a execução financeira sem 
comprometer o sigilo dos protegidos. 

 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE EXECUÇÃO DO PPCAAM: 

 A SEJUS/GDF e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos/Governo Federal 
concensuaram interesse em firmar um Termo Aditivo ao Convênio de execução do 
PPCAAM por mais 6 meses (vigência: janeiro de 2023 a junho de 2023). Para esta 
finalidade, a União demonstrou a disponibilidade de contrapartida de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) como contrapartida a ser desembolsada ainda no presente 
exercício. A maior parte de contrapartida do GDF ficará a ser desembolsada no 
próximo exercício.  

Dessa forma, foram elaborados instruídos pela Sejus e encaminhados ao Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos os seguintes documentos: 

 Plano de Trabalho para remanejamento e suplementação de recursos; 

 Termo de referência; 

 Compilação das cotações de preços; 

 Relatório parcial de avaliação e monitoramento. 

 

PROTOCOLOS E FLUXOS DE SEGURANÇA DO PPCAAM: 

Reuniões realizadas entre a SEJUS/DF e as Forças de Segurança do Distrito Federal 
para construção dos Protocolos e Fluxos de Segurança do Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) no Distrito Federal.   

Dessa forma, foram destacados pela Sejus 5 pontos prioritários a serem trabalhados e 
instruído processo visando a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre as 
partes.  

  

SELO SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DE PROJETO SOCIAL ALINHADO À AGENDA 2023 NA 
ONU: 

A Agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável e 169 metas, criados para erradicar a pobreza e promover vida digna a 
todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a 
qualidade de vida das próximas gerações. 

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus/DF) recebeu a certificação do Selo Social 
2021 por desenvolver o projeto "Qualifica Sociedade Civil". 

O projeto se propôs a fomentar o fortalecimento das capacidades institucionais de 50 
Organizações da Sociedade Civil que atuam com o público de crianças e adolescentes 
no Distrito Federal, através da oferta gratuita de capacitação em elaboração de 
projetos, mobilização e captação de recursos.  

A iniciativa comprovou impactos sociais que contribuem para o Desenvolvimento 
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Sustentável no Distrito Federal nas áreas da educação, inclusão social e política 
pública.  

O projeto social foi realizado em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CDCA/DF) e a Organização da Sociedade Civil Instituto Espírito de Luz. 

 

Estudo sobre o desenvolvimento na primeira infância e parentalidade no Distrito 
Federal. 

Foi realizada descentralização orçamentária do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF à COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO 
DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no valor total de R$ R$ 1.143.200,00 (um milhão, 
cento e quarenta e três mil e duzentos reais), conforme a Portaria Conjunta nº 11, de 
17 de março de 2022, publicada no DODF nº 57, de 24/03/2022, visando à execução do 
projeto governamental "Estudo sobre o desenvolvimento na primeira infância e 
parentalidade no Distrito Federal". 

 Realização de um Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e 
adolescentes no Distrito Federal, em parceria com a CODEPLAN.   

 Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito 
Federal. 

 

Também, foi realizada a descentralização orçamentária do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF à COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, no valor total de R$ 356.300,00 
(trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais), conforme a Portaria Conjunta nº 
10, de 17 de Março de 2022 (82784895), publicada no DODF nº 57 de 24/03/2022, 
visando à execução do projeto governamental "Diagnóstico dos serviços de 
acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal". 

Os estudos descritos na AÇÃO “3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS” são 
realizados com orçamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 
FDCA/DF, vinculadas, portanto, ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CDCA/DF. 

Em 2022, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção à 
violência sexual contra crianças e adolescentes junto à rede de proteção em 
consonância com a Lei nº 13.431. 

Concluído o processo de Cessão do uso do imóvel da Terracap para o Centro Integrado 
18 de maio e aprovado pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente a 
proposta de reforma física do Centro. 

Recebido 90% dos equipamentos licitados por meio de emenda parlamentar federal 
visando melhorar a ambiência do Centro. 
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7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

A SEJUS atua na perspectiva de continuar aprimorando programas e projetos 
estruturantes, bem como consolidá-los como política pública de Estado. Ao longo do 
ano de 2022, em que pese à pandemia e os efeitos duradouros inerentes a essa 
contingência, foram contabilizadas diversas realizações com o intuito de fortalecer o 
Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes. 

A oferta de serviços e ações, devido aos motivos supracitados, foi prejudicada 
trazendo desafios ainda maiores para a promoção de direitos. Para 2023 está prevista 
a continuidade da execução das ações e metas elencadas no Planejamento Plurianual e 
no Planejamento Estratégico Institucional, bem como no caderno de emendas 
prioritárias. 
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Subsecretaria de Políticas para o Idoso – SUBIDOSO 

 

1. Realização por Programa 

O desenvolvimento de políticas públicas para a pessoa idosa tem buscado realizar 
programas e estratégias institucionais que visem à promoção social, à prevenção da 
saúde, à garantia dos direitos e à qualidade de vida, ao criar condições para promover 
sua autonomia, sua integração e sua participação efetiva na sociedade. 

As diretrizes que norteiam a implantação de políticas públicas buscam atender às 
crescentes demandas da população que envelhece, preparando-se para enfrentar as 
questões da saúde e do bem-estar da pessoa idosa, com ênfase nos segmentos de 
maior vulnerabilidade. 

Dentre as ações realizadas, destacamos o Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante 
tendo sido realizadas 4 edições do programa orientando, especialmente, aos idosos 
residentes nas RAs atendidas pelo Programa. O Programa completou um ano em 
agosto de 2021, contabilizando a marca de 10 mil atendimentos em saúde e cidadania 
no Distrito Federal. 

O projeto da Capoterapia foi amplamente trabalhado durante o ano, tendo sido 
implantado em janeiro de 2022. O Projeto Capoterapia foi realizado em sua totalidade 
e oferece gratuitamente o acesso a esta atividade (capoeira adaptada) como forma de 
inclusão social a atividade física, esporte, cultura e social para pessoas idosas. Com 
isso, foi proporcionada uma terapia alternativa coadjuvante ao tratamento curativo da 
medicina alopática, como a prevenção de doenças cardiovasculares, respiratórias, 
locomotoras, psicológicas e diversos benefícios para a saúde física e psíquica da pessoa 
idosa. Tendo em vista a excelente contribuição da Capoterapia para a população idosa 
observada com o êxito do primeiro projeto, um novo Termo de Fomento (n° 06/2022) 
foi firmado entre a Sejus e a OSC Instituto Ladainha para execução do Projeto de 
Expansão da Capoterapia, que tem por objeto integrar a programação da Sejus. 

A SEJUS participa do Acordo de Cooperação Técnica que tem por objeto direcionar o 
envio das denúncias de violência de direitos humanos contra a pessoa idosa 
registradas nos canais de atendimento do Sistema Integrado Nacional de Direitos 
Humanos - SINDH, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – ONDH, do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, relacionadas ao território do 
Distrito Federal para que o Governo do Distrito Federal - GDF atue como órgão central 
responsável pelo fluxo de encaminhamento das denúncias no âmbito de sua 
competência, conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho. 
Atualmente, o acesso à plataforma do SINDH (Sistema Integrado dos Direitos 
Humanos) feito pelos servidores permite o encaminhamento ágil das denúncias e 
violações de direitos dos idosos, promovendo a proteção e salvaguardando o direito 
desta importante parcela da população. 

Foram realizadas reuniões de trabalho junto à Secretaria de Segurança Pública com o 
objetivo de desobstrução de pontos de ocupação de pessoas em estado de 
vulnerabilidade social com acúmulo de materiais e com representantes dos seguintes 
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órgãos: PMDF, PCDF, CBMDF, DETRAN, DFLEGAL, SLU, CAESB, NEONERGIA, SEDES, 
CODHAB, SERINS, SEJUS, SEAGRI, NOVACAP, SES (DIVAL e SAMU), SECID, CACI e 
SETRAB. Foram visitados diversos pontos no Distrito Federal e elaborado relatório 
contendo a quantidade de idosos nestes locais e listadas suas necessidades. 

A SEJUS participa de Grupo de Trabalho para realizar os estudos necessários e 
apresentar proposta de Protocolo Integrado de Ações, das Instituições, Órgãos e 
Agências (IOAs) do Governo do Distrito Federal, nos casos de acumuladores de 
animais.  

O Programa SEJUS mais perto do cidadão alcançou a marca dos 100 mil atendimentos 
realizados desde sua criação em 2019. Em cada Região Administrativa onde se deu a 
ação, foram ofertados atendimentos à pessoa idosa a respeito dos seus direitos e 
qualidade de vida, tendo sido realizadas 5 edições do Programa em 2022, nas cidades 
de Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. 
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OBJETIVO 

O123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA: PROMOVER O 
RECONHECIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS COMO SUJEITOS DE DIREITOS, GARANTINDO 
A SUA PLENA INCLUSÃO, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, EM LINHA 
COM AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DO IDOSO. 

 

2. Avaliação do Objetivo 

Este programa tem o objetivo de garantir e proteger os direitos da pessoa idosa, 
realizando políticas públicas que visam orientar, proteger, esclarecer dúvidas sobre 
seus direitos, tais como direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, ao lazer, à 
cultura e ao esporte, à saúde, ao benefício de prestação continuada (BPC), direito ao 
trabalho, à habitação, ao transporte coletivo urbano e interestadual, ao 
estacionamento e ao acesso à justiça. Os direitos humanos não são simples retórica no 
ambiente das políticas públicas. A par de suas características essenciais como 
universalidade, indivisibilidade e interdependência, os direitos humanos da pessoa 
idosa contribuem decisivamente em todo o processo de implantação das políticas. Não 
há como segmentá-los, isolá-los, de forma a atender um único direito. Eles se 
comunicam, interpenetram, dialogam, formando uma rede de proteção para a fruição 
máxima dos direitos pelas pessoas idosas, fundados especialmente no princípio da 
dignidade da pessoa humana. O direito à saúde não está sozinho, conjuga-se com o 
direito à educação, moradia, previdência, trabalho, além das liberdades públicas. 
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Assim, nota-se que, no ano de 2022, houve intensa diligência dos gestores dos 
programas de proteção da pessoa idosa na garantia de direitos, especialmente no 
contexto da conscientização da violência, sem que se perdesse de vista a garantia dos 
demais direitos da pessoa idosa. Com o avanço da vacinação contra a COVID 19 e o 
arrefecimento do quadro pandêmico, as ações foram sendo retomadas e realizadas, 
dentro das possibilidades sanitárias e garantido a efetiva proteção da pessoa idosa.  

 

3. Metas 

METAS 2020-2023 Ano 
Quantidade 

desejada 

Quantidade 
alcançada (meta 

quantitativa 
acumulada) 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

M271 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 
DO IDOSO (SEJUS) 

2020 

20 

10 Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto  

Não se aplica 
2021 72 

2022 86 

2023 
 

M272 - CONSTRUIR 1 NOVA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) (SEJUS) (revisão 2022: 
solicitada a exclusão da meta) 

2020 

1 

0 

Meta não 
iniciada 

Administrativa 
2021 0 

2022 0 

2023 
 

M274 - CONSTRUIR O CENTRO DIA DO IDOSO (SEJUS) 
(revisão 2022: solicitada a exclusão da meta) 

2020 

1 

0 

Meta não 
iniciada 

Administrativa 
2021 0 

2022 0 

2023 
 

M301 - CAPACITAR 60 PESSOAS DA COMUNIDADE NAS 
AÇÕES RELACIONADAS AOS DIREITOS DOS IDOSOS (SEJUS) 

2020 

60 

20 Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto  

Não se aplica 
2021 20 

2022 75 

2023 
 

M302 - CAPACITAR 50 SERVIDORES EM PREVENÇÃO À 
VIOLÊNCIA E GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
(SEJUS) 

2020 

50 

20 Meta em 
andamento 
conforme o 
previsto  

Não se aplica 
2021 64 

2022 101 

2023 
 

3.1. Análise qualitativa  
M271 – Em 2020 foram realizadas 10 ações de promoção, prevenção e recuperação do 
bem-estar e qualidade de vida do idoso (SEJUS): 

 1 ação do Programa Sua Vida Vale Muito – Hotelaria Solidária - O programa foi 
desenvolvido entre abril e julho de 2020 e hospedou, durante 90 dias, 300 
idosos em um hotel de Brasília. 

 9 ações do Programa "Sua vida vale muito – Etapa Itinerante” - ações da 
política pública de garantia dos direitos da pessoa idosa, o encaminhamento às 
Unidades Básicas de Saúde mais próximas das residências dos idosos para que, 
assim, os incluam nas Práticas Integrativas de Saúde. Foram feitos 
atendimentos médico, psicossocial, orientação nutricional e terapia 
ocupacional aos idosos. As equipes da SEJUS percorreram as cidades do DF para 
levar saúde e cidadania aos idosos e seus familiares, entre elas: São Sebastião, 
Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Estrutural, Itapoã, Brazlândia, Santa Maria e 
Recanto das Emas. 

Em 2021 foram realizadas 66 ações de promoção, prevenção e recuperação do bem-
estar e qualidade de vida do idoso (SEJUS): 
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 4 ações do programa Sua Vida Vale Muito Itinerante - ações da política pública 
de garantia dos direitos da pessoa idosa, o encaminhamento às Unidades 
Básicas de Saúde mais próximas das residências dos idosos para que, assim, os 
incluam nas Práticas Integrativas de Saúde. Foram feitos atendimentos médico, 
psicossocial, orientação nutricional e terapia ocupacional aos idosos. As 
equipes da SEJUS percorreram as cidades do DF para levar saúde e cidadania 
aos idosos e seus familiares, entre elas: Fercal, Brazlândia, Água Quente e São 
Sebastião. 

 28 ações de vacinação contra a COVID -19 ocorridas nas ILPIs do Distrito 
Federal - Foram vacinados os idosos das ILPIs, bem como os funcionários destas 
instituições.  A população idosa das ILPIs foi o primeiro grupo a ser 
contemplado no início da vacinação contra a COVID-19. 

 28 edições do Programa Sua Vida Vale Muito – Vacinações, ocorridas a partir 
de fevereiro de 2021, atendendo aos idosos de acordo com a faixa etária. As 
ações ocorreram no CEU das Artes em Ceilândia. 

 6 edições do Programa SEJUS mais perto do cidadão, com atendimento aos 
idosos no que concerne aos direitos do idoso, entrega de cartilhas do Estatuto 
do Idoso, folders explicativos, informações referentes à taxa de IPTU, 
transporte coletivo etc., nas RAs Estrutural, Samambaia, Paranoá, Sol Nascente, 
Arapoanga e Sobradinho II. 

Em 2022 foram realizadas 10 ações de promoção, prevenção e recuperação do bem-
estar e qualidade de vida do idoso (SEJUS): 

 5 edições do Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante: ações de garantia dos 
direitos da pessoa idosa, encaminhamento às Unidades Básicas de Saúde para 
que os incluam nas Práticas Integrativas de Saúde. Foram feitos atendimentos 
médico, psicossocial, orientação nutricional e terapia ocupacional. Nas RAs: 
Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. 

 5 edições do Programa SEJUS mais perto do cidadão, com atendimento aos 
idosos no que concerne aos direitos da pessoa idosa, entrega de cartilhas do 
Estatuto do Idoso, folders explicativos, informações referentes à taxa de IPTU, 
transporte coletivo, nas RAs Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, 
Planaltina e Samambaia. 

Em 2021, foram realizadas 66 ações, desta forma deveria constar uma quantidade 
total de 76 ações naquele ano, visto que esta meta é acumulada. Assim, ao final de 
2022 o resultado é de 86 ações realizadas. 
M272 – O projeto arquitetônico para a construção da ILPI foi apresentado ao Conselho 
dos Direitos do Idoso e aguarda data para a apresentação do projeto ao Gabinete da 
SEJUS. A criação da Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI de Ceilândia 
visa contribuir com a diminuição das taxas de violência contra a pessoa idosa no 
ambiente familiar naquela região de Ceilândia e seu entorno. Os serviços ofertados 
pela Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI contribuirão para que as 
pessoas idosas não sofram com a exclusão social, nem com as violações de direitos que 
fragilizam sua autonomia, bem como auxiliará os cuidadores e familiares na prestação 
dos cuidados prolongados. Dentre os benefícios esperados com a implantação da ILPI, 
pode-se destacar: - Ampliação do acesso da população idosa às ações e serviços que 
garantam seus direitos; - Maior resolutividade das ações e serviços fornecidos pelo 
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Estado, voltados ao idoso; - Diminuir o número de ocorrências e maus tratos ao idoso; 
- Diminuir o número de abandono de idoso; - Diminuir o número suicídios de idoso. Na 
revisão dos atributos do PPA realizada no primeiro trimestre de 2022 foi sugerida a 
exclusão desta meta, visto que a SEDES – Secretaria do Desenvolvimento Social é 
quem possui os recursos para a construção da ILPI. A SEJUS continuará acompanhando 
a continuidade da criação e conclusão do projeto arquitetônico, doado pela 
Universidade Católica de Brasília para a construção da ILPI. 

M274 – O projeto arquitetônico para a construção do Centro Dia do Idoso foi 
apresentado ao Conselho dos Direitos do Idoso e aguarda data para a apresentação do 
projeto ao Gabinete da SEJUS. A criação do Centro Dia do Idoso de Ceilândia visa 
contribuir com a diminuição das taxas de violência contra a pessoa idosa no ambiente 
familiar, naquela região de Ceilândia e seu entorno. Os serviços ofertados pelo Centro 
Dia do Idoso contribuirão para que as pessoas idosas não sofram com a exclusão social, 
nem com as violações de direitos que fragilizam sua autonomia, bem como auxiliará os 
cuidadores e familiares na prestação dos cuidados prolongados. Dentre os benefícios 
esperados com a implantação do Centro Dia Idoso, pode-se destacar: - Ampliação do 
acesso da população idosa às ações e serviços que garantam seus direitos; - Maior 
resolutividade das ações e serviços fornecidos pelo Estado, voltados ao idoso; - 
Diminuir o número de ocorrências e maus tratos ao idoso; - Diminuir o número de 
abandono de idoso; - Diminuir o número suicídios de idoso. Na revisão dos atributos 
do PPA realizada no primeiro trimestre de 2022 foi sugerida a exclusão desta meta, 
visto que a SEDES – Secretaria do Desenvolvimento Social é quem possui os recursos 
para a construção do CCI. A SEJUS continuará acompanhando a continuidade da 
criação e conclusão do projeto arquitetônico, doado pela Universidade Católica de 
Brasília para a construção do CCI. 

M301 – Em 2020 foram realizadas 20 ações de capacitação de pessoas da comunidade 
nas ações relacionadas aos direitos dos idosos (SEJUS): 

 20 pessoas da comunidade capacitadas - no Programa "Sua vida vale muito - 
Hotelaria Solidária" e, posteriormente, na etapa Itinerante do mesmo 
Programa. Esta ação capacitou pessoas da comunidade que convivem com 
idosos, com relação à garantia dos direitos dos idosos e preservação da saúde 
psicossocial. Para isso, utilizamos como base de orientação uma cartilha 
elaborada, com o objetivo de orientar além dos direitos, a qualidade de vida 
do idoso, tais como: atividade física, atividades de terapia ocupacional e 
atendimentos psicossociais diversos. A criação da cartilha objetivou também 
que o idoso que participou do Programa Sua vida Vale Muito – Hotelaria 
Solidária pudesse retomar sua vida após o isolamento, com amplo acesso às 
práticas integrativas de saúde, além do atendimento à saúde e outros. 

Em 2022 foram capacitadas 55 pessoas em direitos dos idosos para pessoas da 
comunidade (SEJUS): 

 55 pessoas da comunidade capacitadas – na "Jornada Multidisciplinar sobre o 
Envelhecimento e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa". Esta ação foi 
promovida no mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa, uma data importante, que alerta para a 
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responsabilidade de todos os cidadãos na construção de uma sociedade que 
respeite e garanta os direitos dos 60+. A ação teve como objetivo de capacitar 
pessoas da comunidade com relação à relevância da temática, com debates e 
palestras sobre o tema dos direitos da pessoa idosa. 

Somando-se às 20 pessoas capacitadas em 2020, tem-se um total de 75 pessoas 
capacitadas. 

M302 – Em 2020 foram realizadas 20 ações em prevenção à violência e garantia dos 
direitos dos idosos (SEJUS): 

 20 servidores capacitados - no Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante. A 
ação visitou as cidades do entorno e capacitou 20 servidores com relação à 
garantia dos direitos dos idosos. Os colaboradores da SEJUS foram 
capacitados à execução do Programa nas ações relacionadas aos direitos dos 
idosos 

Em 2021 não foram realizadas 44 ações em prevenção à violência e garantia dos 
direitos dos idosos (SEJUS): 

 36 servidores capacitados - capacitados na 5ª Conferência Distrital dos 
Direitos da Pessoa Idosa com o tema: "Os desafios de envelhecer no século 
XXI e o papel das políticas públicas", que ocorreu no dia 18 de junho de 2021, 
capacitou servidores quanto aos 4 eixos temáticos: I - Saúde, Assistência 
Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte e Lazer. II - 
Educação: assegurando direitos e emancipação humana. III - Enfrentamento 
da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. IV - Os Conselhos de 
Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e 
implementação das políticas públicas. Os referidos eixos temáticos discutidos 
na Conferência geraram relatório de proposições, que embasarão futuras 
políticas públicas voltadas à pessoa idosa. 

 8 servidores capacitados - na "Jornada de Qualificação da Política de 
Atendimento ao Idoso" com o objetivo de instruir servidores públicos e 
pessoas interessadas na temática sobre a prestação de serviços, defesa e 
proteção dos direitos dos idosos. Os encontros aconteceram de forma online, 
entre os dias 28 de janeiro e 2, 4, 9, 11 de fevereiro (terças e quintas-feiras), 
das 19h às 20h. 

Em 2022 foram capacitados 37 servidores em prevenção à violência e garantia dos 
direitos dos idosos (SEJUS). 

 37 servidores capacitados – na "Jornada Multidisciplinar sobre o 
Envelhecimento e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa". Esta ação foi 
promovida no mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa, uma data importante, que alerta para a 
responsabilidade de todos os cidadãos na construção de uma sociedade que 
respeite e garanta os direitos dos 60+. A ação teve como objetivo capacitar 
servidores com relação à relevância da temática, com debates e palestras sobre 
o tema da prevenção à violência e garantia dos direitos da pessoa idosa. 
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Somando-se aos 64 servidores capacitados em 2020 e 2021, tem-se um total de 101 
servidores capacitados. 

 

4. Indicadores 

INDICADORES 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

ÍNDICES 
DESEJADOS 

 TENDÊNCIA  
Índice 
alcançado 
(indicador) 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

IN150 - TAXA DE DENÚNCIAS DE 
VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA 

PERCENTUAL 

2020 <= 
25,00 

Menor, 
Melhor 

0,00% 

Índice não 
alcançado 

Outros 

2021 <= 
24,00 

25,86% 

2022 <= 
23,00 

24,56% 

2023 <= 
22,00  

IN151 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO 
DIREITO DOS IDOSOS COMETIDOS POR 
FILHO (A) 

PERCENTUAL 

2020 = 50,00 

Menor, 
Melhor 

0,00% 

Índice não 
alcançado 

Outros 
2021 = 48,00 51,36% 

2022 = 46,00 50,11% 

2023 = 44,00 
 

IN156 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO 
DIREITO DAS IDOSAS (SOFRIDAS PELAS 
IDOSAS DO SEXO FEMININO) 

PERCENTUAL 

2020 <= 
60,00 

Menor, 
Melhor 

0,00% 

Índice não 
alcançado 

Outros 

2021 <= 
58,00 

71,93% 

2022 <= 
56,00 

74,61% 

2023 <= 
54,00  

4.1. Análise qualitativa 

IN150 – O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa 
(902) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (3.672), ocorridas 
em 2022, ou seja, de todas as denúncias registradas, 24,56% delas se referem à pessoa 
idosa. Comparando-se com os dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: 
Número de denúncias contra a pessoa idosa durante o ano de 2021 (1.789) divididos 
pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2021 (6.881), tendo como 
resultado um índice de 26%. Sendo assim, observamos que houve discreta queda no 
índice, que pode estar relacionado à retomada das atividades presenciais, diminuindo 
o isolamento social e a permanência dos familiares junto aos idosos. Dentre as várias 
repercussões negativas do isolamento destaca-se o aumento da violência intrafamiliar 
contra a pessoa idosa. Recentemente, a violência contra a pessoa idosa durante a 
pandemia vem entrando na pauta das preocupações governamentais, embora a 
discussão sobre as possíveis estratégias de enfrentamento desse tipo de violência 
durante a pandemia ainda seja inexpressiva em todo o mundo. Os dados que se 
referem aos indicadores são obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional. O site 
encontra-se em manutenção na data de conclusão deste relatório e, por este motivo, 
não foi possível realizar a atualização destes índices. A última atualização ocorrida foi 
no mês de agosto de 2022. 

IN151 – O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa 
cometidas por filho(a) (452) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa 
residente no Distrito Federal (902), ocorridas em 2022, ou seja, das denúncias 
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registradas contra a pessoa idosa, 50,11% delas foram cometidas pelo filho(a). 
Comparando-se os dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: Número de 
denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) em 2021 (919) divididos pelo 
número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2021 
(1.789), tendo como resultado um índice de 51,37%. Sendo assim, observamos que 
não houve uma variação muito grande no índice. Entretanto, a realidade em 2021 
pode estar relacionada ao isolamento social e ao aumento da permanência dos 
familiares junto aos idosos. Dentre as várias repercussões negativas do isolamento, 
destaca-se o aumento da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Recentemente, 
a violência contra a pessoa idosa durante a pandemia vem entrando na pauta das 
preocupações governamentais, embora a discussão sobre as possíveis estratégias de 
enfrentamento desse tipo de violência durante a pandemia ainda seja inexpressiva em 
todo o mundo. Os dados que se referem aos indicadores são obtidos no Painel de 
Dados da Ouvidoria Nacional. O site encontra-se em manutenção na data de conclusão 
deste relatório e, por este motivo, não foi possível realizar a atualização destes índices. 
A última atualização ocorrida foi no mês de agosto de 2022. 

IN156 – O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo 
feminino (673) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente 
no Distrito Federal (902), ocorridas em 2022, ou seja, das denúncias registradas contra 
a pessoa idosa, 74,61% delas foram contra idosas do sexo feminino. Comparando-se os 
dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a 
pessoa idosa cometidas contra idosas do sexo feminino em 2021 (1.290) divididos pelo 
número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2021 
(1.789), tendo como resultado um índice de 72,11%. Sendo assim, observamos que 
houve um aumento no índice. Um fator que pode contribuir para o aumento 
expressivo da violência contra a pessoa idosa do sexo feminino se refere ao fenômeno 
caracterizado pela feminização do envelhecimento, que está relacionada, 
exclusivamente, ao fato de que há mais mulheres do que homens na população idosa, 
especialmente no Brasil.  Dados da tábua de mortalidade indicam que os homens 
possuem uma expectativa de vida de 72,8 anos, e as mulheres uma expectativa de vida 
de 79,9 anos (IBGE, 2018). Tendo em vista que há mais mulheres idosas do que 
homens, tanto no mundo como no Brasil, diz-se que há uma feminização do 
envelhecimento em áreas urbanas. Na data de conclusão deste relatório o site 
encontra-se em manutenção e, por este motivo, não foi possível realizar a atualização 
destes índices. Os dados que se referem aos indicadores são obtidos no Painel de 
Dados da Ouvidoria Nacional. O site encontra-se em manutenção na data de conclusão 
deste relatório e, por este motivo, não foi possível realizar a atualização destes índices. 
A última atualização ocorrida foi no mês de agosto de 2022. 

 

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 
alcançada 

Situação do 
atributo 

 

Razão da 
situação do 
atributo 

AN10249 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE 47 Ação em outros 
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ESTADO DE SAÚDE PARA PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS 
IDOSOS DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA (BPC) (SEJUS) 

andamento 
conforme o 
previsto 

AN10251 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PARCERIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 
VAGAS GRATUITAS AOS IDOSOS EM ACADEMIAS DE ESPORTES (SEJUS) 

0 Ação não iniciada; outros 

AN10252 - INSTITUIÇÃO DE COMITÊS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS PARA 
IDENTIFICAR AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO IDOSA (SEJUS) 

0 Ação não iniciada;   outros 

5.1. Análise qualitativa 

AN10249 – O Programa Sua Vida Vale Muito - Etapa Itinerante completou um ano em 
agosto de 2021, contabilizando a marca de 10 mil atendimentos em saúde e cidadania 
no Distrito Federal, com 10 ações realizadas no ano de 2020. A população recebeu 
serviços como atendimento psicossocial, aferição de pressão arterial, confecção de 
documentos como a segunda via da identidade gratuita, CNH, atendimento médico, 
entre outros serviços de saúde, assim como a vacinação para COVID-19 em parceria 
com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que imunizou os idosos no DF. Em 2021 
foram realizadas 28 ações de vacinação contra COVID 19, em pareceria com a SES. Em 
2022, o Programa realizou 9 edições orientando, especialmente, aos idosos residentes 
nas RAs atendidas pelo Programa, entre elas Ceilândia Sul, Sol Nascente, Itapoã, 
Planaltina e Samambaia. 

AN10251 – Tendo em vista a necessidade de distanciamento social, decorrente da 
pandemia por COVID-19, esta ação não pode ser realizada. Entretanto, o Projeto 
Capoterapia, foi realizado em sua totalidade, tendo oferecido gratuitamente o acesso 
a esta atividade pelas pessoas idosas, como forma de inclusão social a atividade física, 
esporte, qualidade de vida aos idosos. A realização do Projeto teve excelente 
repercussão junto à população idosa com a participação de mais de 600 idosos no 
Programa Capoterapia, além da formação de 130 Capoterapeutas. 

AN10252 – Esta ação não pode ser realizada em virtude do quadro pandêmico e da 
necessidade do distanciamento social, bem como do afastamento das atividades 
presenciais nos diversos órgãos da administração pública, que ocorreram durante os 
anos de 2020 e 2021.  Aguardamos a reabertura dos Centros de Convivência para 
Idosos nas Regionais para dar andamento a esta ação. Entretanto, por meio da 
participação no Acordo de Cooperação Técnica que tem por objeto direcionar o envio 
das denúncias de violência de direitos humanos contra a pessoa idosa registradas nos 
canais de atendimento do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos - SINDH, 
da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos - ONDH do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, relacionadas ao território do Distrito 
Federal, a SEJUS é responsável pelo fluxo de encaminhamento das denúncias no 
âmbito de sua competência, conforme especificações estabelecidas no Plano de 
Trabalho. O acesso à plataforma do SINDH (Sistema Integrado dos Direitos Humanos) 
feito pelos servidores permite para o encaminhamento ágil das denúncias e violações 
de direitos dos idosos, promovendo a proteção e salvaguardando o direito desta 
importante parcela da população. 
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6. Informações Complementares 

A SEJUS em parceria com o DETRAN/DF firmou acordo para a Operacionalização da Lei 
nº 6.613 de 02/06/2020 - Programa de Habilitação Social, que é destinado à formação, 
à qualificação e à habilitação profissional de condutores de veículos automotores para 
pessoas de baixa renda, uma campanha em prol da sociedade. Por meio de Portaria 
foram estabelecidos os critérios para a seleção dos beneficiários, tendo sido 
disponibilizadas 10% (dez por cento) das vagas aos candidatos idosos. A divulgação foi 
feita por mídias e televisão, para inscrição a fim de concorrer às vagas. O referido 
programa pretende alcançar 5 mil vagas por ano. A SEJUS acompanhou o quadro geral 
de pré-classificação, as mudanças de categorias e andamentos publicados, tendo sido 
contemplados 26 idosos. 

Foram realizadas reuniões de trabalho junto à Secretaria de Segurança Pública com o 
objetivo de desobstrução de pontos de ocupação de pessoas em estado de 
vulnerabilidade social com acúmulo de materiais e com representantes dos seguintes 
órgãos: PMDF, PCDF, CBMDF, DETRAN, DFLEGAL, SLU, CAESB, NEONERGIA, SEDES, 
CODHAB, SERINS, SEJUS, SEAGRI, NOVACAP, SES (DIVAL e SAMU), SECID, CACI e 
SETRAB. Foram visitados diversos pontos no Distrito Federal e elaborado relatório 
contendo a quantidade de idosos nestes locais e listadas suas necessidades. 

A SEJUS participa de Grupo de Trabalho para realizar os estudos necessários e 
apresentar proposta de Protocolo Integrado de Ações, das Instituições, Órgãos e 
Agências (IOAs) do Governo do Distrito Federal, nos casos de acumuladores de 
animais.  

O Programa SEJUS mais perto do cidadão alcançou a marca dos 100 mil atendimentos 
realizados desde sua criação em 2019. Em cada Região Administrativa onde se deu a 
ação, foram ofertados atendimentos à pessoa idosa a respeito dos seus direitos e 
qualidade de vida, tendo sido realizadas 7 edições do Programa em 2022.  

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A SEJUS tem realizado as ações propostas e, também, outras ações como o 
encaminhamento de processos referentes à violação de direitos e denúncias contra 
idosos, dando celeridade aos atendimentos, de forma a resguardar os direitos da 
pessoa idosa. As ações institucionais foram realizadas com zelo e responsabilidade.  

O eixo central das ações da SEJUS foi em torno do Programa Sua Vida Vale Muito em 
sua Etapa Itinerante, bem como a execução do Projeto Capoterapia em casa, 
atendendo à população idosa do Distrito Federal. Em 2022, realizou-se treinamentos e 
capacitações no sentido de ampliar a conscientização a respeito do combate à 
violência contra a pessoa idosa. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 
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Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão Na 
Hora - SUBNAHORA 

  

1. Realização por Programa 

   PESQUISA DE SATISFAÇÃO E ANÁLISE DE SENTIMENTO - CODEPLAN   

Considerando a busca contínua pela melhoria dos serviços oferecidos nas Unidades do 
Na Hora, objetivando avançar na prestação de um atendimento de excelência ao 
Cidadão do Distrito Federal e entorno, considerando o aniversário de 20 anos da 
inauguração da primeira Unidade do Na Hora, Unidade Rodoviária, em 20 de junho 
2022, tendo em vista o marco que está data representa, são oportunas as ações que 
possam fortalecer nossa imagem como uma instituição que tem como objetivo basilar 
a prestação de atendimento com alto padrão de qualidade, eficiência e rapidez. Assim, 
foi solicitada à Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) a realização 
de Pesquisa de Satisfação, por meio telefônico, e Análise de Sentimentos, voltadas ao 
Cidadão usuário do Na Hora. 

Com o objetivo de conhecer a opinião dos usuários dos serviços do Na Hora, 
possibilitando assim, a adoção de medidas necessárias para oferecer ao cidadão a mais 
excelente experiência de atendimento público à população do Distrito Federal e 
entorno, a referida pesquisa foi realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan) em parceria com a Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito 
Federal - Central 156, no período 03 a 31/03/2022. 

Foram avaliados critérios como agendamento, atendimento pelos parceiros, tempo de 
espera, atendimento na recepção e triagem, experiência geral e horário de 
funcionamento e indicou que população está, na média, satisfeita com os serviços do 
Na Hora em diversos aspectos. De fato, mais de 60% dos entrevistados indicaram valor 
positivo para todas as perguntas, com algumas perguntas recebendo mais de 80% de 
avaliações positivas, como as relacionadas ao atendimento na recepção e triagem e 
horário de funcionamento das Unidades. 

  

  PROJETO NA HORA CIDADES:   

O referido projeto propõe descentralizar, de forma eficaz, os serviços de 
autoatendimento atualmente prestados nas Unidades do Na Hora para as 
Administrações Regionais do Distrito Federal. Visa, assim, facilitar o acesso da 
população aos mais variados serviços públicos digitais, oferecendo os meios 
necessários e suporte qualificado, principalmente às pessoas em estado de 
vulnerabilidade, que não possuem acesso à internet ou apresentam dificuldade em 
executar sozinhas suas demandas no formato digital, e, ainda, promover auxílio 
qualificado de modo que as pessoas obtenham autonomia e sejam multiplicadores de 
informações quanto aos serviços públicos digitais. 

O primeiro Na Hora Cidades foi inaugurado na Administração Regional de São 
Sebastião, em 30 de junho de 2021, e conta com 6 Terminais de Autoatendimento, 
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com servidores/colaboradores capacitados para o auxílio ao Cidadão, caso necessário, 
conforme Portaria Conjunta nº 06, de 30 de junho de 2021, publicada no DODF nº 132, 
de 15 de julho de 2021. Desde a sua inauguração, foram realizados 3.948 acessos à 
página do serviço, destes, 1.698 de janeiro a dezembro de 2022.  

  

 

   

Por sua vez, em 14 de setembro de 2021, foi inaugurado o Na Hora Cidades Estrutural, 
que conta com conta com 5 Terminais de Autoatendimento, com servidores e 
colaboradores capacitados para o auxílio ao cidadão, caso necessário, conforme 
Portaria Conjunta nº 13, de 13 de setembro de 2021, publicada no DODF Nº 177, de 
20 de setembro de 2021. Desde a sua inauguração, foram realizados 1.089 acessos à 
página do serviço, destes, 571 de janeiro a dezembro de 2022.  
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No dia 13 de dezembro de 2021, foi inaugurado o Na Hora Cidades na Administração 
Regional de Planaltina, que conta com 5 Terminais de Autoatendimento, servidores e 
colaboradores capacitados para o auxílio ao cidadão, caso necessário, conforme 
Portaria Conjunta nº 17, publicada no DODF n° 232, de 14 de dezembro de 2021. 
Desde a sua inauguração, foram realizados 1.993 acessos à página do serviço, 
destes, 1.974 de janeiro a dezembro de 2022.  

 

  

O mais novo Na Hora Cidades foi inaugurado na Administração Regional do Recanto 
das Emas, em 14 de março de 2022, e conta com 3 (três) Terminais de 
Autoatendimento e servidores/colaboradores capacitados para o auxílio ao Cidadão, 
caso necessário.  

A Portaria Conjunta nº 09, de 14 de fevereiro de 2022, que disciplina os procedimentos 
da parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e a 
Administração Regional do Recanto das Emas - RA-XV foi publicada no DODF nº 55, de 
22 de março de 2022. Desde a sua inauguração até dezembro de 2022, foram 
realizados 932 acessos à página do serviço. 
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 PROJETO NA HORA MAIS PERTO DO CIDADÃO  

O Projeto Na Hora mais perto do Cidadão (Unidade Na Hora Móvel) objetiva promover 
a desburocratização do acesso do cidadão aos serviços públicos, levando até as 
Regiões Administrativas, principalmente, que não possuem unidades fixas do Na Hora 
um atendimento célere e eficaz, para aqueles que buscam a resolução de suas 
demandas, minimizando, assim, o problema da dificuldade de locomoção e 
favorecendo a melhoria das condições sociais, econômicas e de acesso a serviços. 
Como, por exemplo, a confecção da carteira de identidade e de trabalho; emissão do 
CPF; regularização de serviços da Caesb e Neoenergia Brasília; orientação jurídica; 
disponibilização de serviços do DETRAN, da Secretaria de Estado de Economia e de 
Desenvolvimento Social; dentre outros.  

O conceito prático do Projeto vai além da ideia de atendimento itinerante, trata-se de 
oferecer dignidade ao cidadão de ter as suas demandas efetivamente atendidas. Com 
isso, espera-se a ascensão da população, indiretamente favorecendo o emprego, a 
regularização de documentos e serviços públicos, resgate da cidadania e a inserção 
social. 

Para a implantação do projeto fez-se necessário a aquisição de um semirreboque 
adaptado com instalações, mobiliários e equipamentos específicos, e caminhão trator, 
do tipo cavalo mecânico, que faz a tração externa para movimentação.    

A unidade móvel possui 14 pontos de atendimento; 1 ponto de autoatendimento; 
porta com elevador de acessibilidade PCD; banheiro e copa para uso dos servidores; 
uma sala de TI; gerador com autonomia de 6h; ar-condicionado em toda a unidade; 
além de mobiliários e equipamentos modernos.    

Inaugurado em 21 de fevereiro de 2022, em ação itinerante piloto executada na 
Região Administrativa de Samambaia, entre os dias 21/02/22 e 04/03/22, foram 
realizados 2.285 atendimentos.  

Desde sua inauguração, a Unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel) já 
contabilizou 33 eventos itinerantes até 31 de dezembro de 2022, com 16.043 
atendimentos, em diversas regiões administrativas do Distrito Federal, como 
Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, 
Estrutural, Planaltina, Mestre D’armas, INCRA 9, Varjão, Guará, Jardim botânico, 
Taguatinga entre outras cidades e 03 eventos itinerantes com a estrutura da Sejus e Na 
Hora, realizando 653 atendimentos, nas regiões administrativas da Estrutural, 
Samambaia e Sol Nascente, contabilizando um total de 16.696 atendimentos em 
eventos itinerantes em 2022. 
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 PROJETO CENTRAL 156:   

Visando ampliar os canais de agendamento para os serviços presenciais nas Unidades 
do Na Hora, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania realizou tratativas com a 
Secretaria de Estado de Economia para inserção do Na Hora na Central de 
Atendimento do Cidadão do Distrito Federal - Central 156, facilitando a disseminação 
de informações e o acesso aos serviços disponibilizados pelos seus órgãos parceiros, 
principalmente, para pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm acesso à 
tecnologia ou possuem dificuldade de se deslocar até uma das Unidades para realizar o 
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agendamento presencialmente. 

O serviço pela Central 156 conta com Operador de Call Center/Contact Center, 
fornecendo informações relativas aos serviços realizados presencialmente nas 
Unidades do Na Hora, bem como para o agendamento de atendimento presencial e 
está em funcionamento na Opção 8, da Central 156, desde 26 de janeiro de 
2022.  Desde sua implantação até 31 de outubro de 2022, atendeu a 54.970 ligações. 

O horário de funcionamento para atendimento ao Cidadão usuário do Na Hora será 
equivalente ao horário de funcionamento do atendimento receptivo da Central de 
Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal - Central 156, de segunda a sexta-feira das 
07h às 21h e sábados, domingos e feriados das 8h às 18h.  

  

 REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES NA HORA:   

A primeira unidade revitalizada foi a Unidade do Na hora da Rodoviária, inaugurada no 
dia 14/10/2021. Neste processo foi possível a revitalização do piso, dos banheiros e da 
copa; troca do sistema elétrico; troca da rede lógica e da infraestrutura de TI; e a 
redefinição do layout da unidade, com troca do mobiliário e das divisórias; substituição 
de todo parque tecnológico por equipamentos novos e com desempenho superior. A 
referida revitalização impactou diretamente na qualidade do atendimento, tornando o 
ambiente mais moderno e seguro para os servidores, colaboradores e cidadãos 
usuários.  

 - Balcão da recepção, antes e depois: 
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- Corredor principal, antes e depois: 

 

 

- Espera para atendimento: 

   

- Copa, antes e depois: 
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- Banheiros, antes e depois: 

 

 

De 1º de outubro a 6 de dezembro de 2021, aconteceu a revitalização da unidade de 
Brazlândia, que abarcou a revitalização de piso; reforma total dos banheiros e copa; a 
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redefinição do layout da unidade, com troca do mobiliário e das divisórias; atualização 
da identidade visual; substituição de todo cabeamento lógico e elétrico; pintura; e 
conserto de telhado; substituição de todo parque tecnológico por equipamentos novos 
e com desempenho superior. Foi obtido o aumento de 7 para 18 pontos de 
atendimento, possibilitando de imediato a inclusão de 2 órgãos parceiros na unidade, 
a PCDF e a Caesb, a serem inaugurados no início de 2022. E, ainda, foi adequado o 
espaço para uma melhor circulação e acessibilidade, com a construção da rampa de 
acesso para unidade nos moldes da norma de acessibilidade NBR 9050, para melhor 
bem-estar dos servidores e cidadãos.  

 - Fachada frontal da Unidade de Brazlândia, antes e depois: 

 

 

 

  

- Fachada dos fundos, antes de depois: 
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- Recepção, antes e depois: 

 

 

 

- Balcão da recepção, antes e depois: 
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- Banheiro e copa reformados:  

 

 

Ainda em 2021 deu-se início a revitalização da unidade de Sobradinho com 
inauguração em janeiro de 2022. Nela foi revitalizado todo piso; reforma dos 
banheiros e copa, com troca de louças e acessórios; troca de mobiliário e divisórias; 
substituição de todo cabeamento lógico e elétrico; troca de forro; revitalização das 
esquadrias; pintura geral; colocação de nova identidade visual; revitalização da calçada 
interna que envolve o prédio, onde a estrutura está se movimentando, assim como, 
revitalizada pela Novacap toda a calçada que fica na fachada lateral e frontal da 
Unidade, melhorando o fluxo e acessibilidade do cidadão; pintura do alambrado; 
solução para infiltração da laje do teto; e revitalização das luminárias; substituição de 
todo parque tecnológico por equipamentos novos e com desempenho superior.  

- Fachada antes e depois: 
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- Balcão da recepção, antes e depois: 

 

 

 

 - Espera, antes e depois: 
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- Guichês de atendimento, antes e depois: 

    

- Banheiros antes e depois: 
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Em janeiro de 2022, teve início à revitalização da unidade de Ceilândia com finalização 
em abril de 2022. Nela foi revitalizado todo piso; reforma dos banheiros e copa, com 
troca de louças e acessórios; substituição de todo cabeamento lógico e elétrico;  troca 
de mobiliário e divisórias; troca de forro; revitalização das esquadrias; pintura geral; 
colocação de nova identidade visual; Substituição de todo parque tecnológico por 
equipamentos novos e com desempenho superior; substituição de todos os aparelhos 
de ar-condicionado; pintura dos corrimãos e paredes que envolvem a unidade; 
revitalização de todo o telhado onde ocorriam infiltrações e entrada de poeira; 
substituição de todas as luminárias.   

- Recepção, antes e depois: 
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- Espera, antes e depois: 

 

 

  

- Corredor dos guichês de atendimento, antes e depois:  
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- Copa, antes e depois: 

 

 

 

- Banheiros, antes e depois: 
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- Fachada e identidade visual, antes e depois: 
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Em maio de 2022, a Unidade do Riacho Fundo iniciou a revitalização, com finalização 
em setembro de 2022. Nela foi revitalizado toda a copa; substituição de todo 
cabeamento lógico e elétrico;  troca de mobiliário e divisórias; troca de forro; 
revitalização das esquadrias; pintura geral; colocação de nova identidade visual; 
Substituição de todo parque tecnológico por equipamentos novos e com desempenho 
superior; pintura dos corrimãos e paredes que envolvem a unidade; substituição de 
todas as luminárias; limpeza química em todos os azulejos da área externa; Construção 
de sala técnica para acomodar o nobreak; Instalação de películas e persianas em todas 
as janelas, instalação de piso tátil em toda a área interna; Construção de um novo 
balcão de atendimento. 

 - Balcão da recepção, antes e depois: 

 

- Escada de acesso, antes e depois: 
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- Corredor de acesso às salas, antes e depois: 

 

 

 

 

- Copa, durante e depois: 
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Por último, está sendo revitalizada a unidade Gama que contemplará a reforma da 
copa, com troca de louças e acessórios; troca de mobiliário e de divisórias; substituição 
de todo cabeamento lógico e elétrico; reparo em todo o forro; revitalização das 
esquadrias; pintura geral; colocação de nova identidade visual; substituição das 
luminárias; substituição de todo parque tecnológico por equipamentos novos e com 
desempenho superior.   

A Unidade de Taguatinga será revitalizada após conclusão de chamamento público 
para locação de um novo imóvel. 

  

OBJETIVO 

O217 - GESTÃO EFICIENTE: PROMOVER A EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL POR MEIO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA MAIS ENXUTA E DA ADOÇÃO DAS MELHORES 
PRÁTICAS DE GESTÃO E DE GOVERNANÇA, CAPACITANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
A ENTREGAR OS RESULTADOS ESPERADOS PELA SOCIEDADE. 
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2. Avaliação do Objetivo 

Com visão clara de curto, médio e longo prazo, o planejamento e monitoramento de 
resultados se tornaram pilares do novo modelo de gestão, em que padrões e rotinas 
estão sendo inseridos no andamento dos trabalhos. 

Para a promoção da eficiência, transparência e melhores práticas, têm sido adotadas 
reuniões quinzenais com os gerentes das Unidades e equipe do gabinete; avaliação 
diária, semanal e mensal dos indicadores, com o intuito de melhorá-los e atuar 
rapidamente na solução de eventuais problemas; mapeamento dos procedimentos, 
aprimoramento de rotinas e fluxogramas internos; disponibilização da Lei de Acesso à 
Informação e dos relatórios de atendimento no site do Na Hora; melhor fiscalização 
dos contratos; dentre outros. 

Entretanto, para que tudo isso continue acontecendo, é necessário que cada um 
conheça seu papel de atuação de forma clara, para assim aumentarmos cada vez mais 
nossa efetividade operacional, com organização, competência e seguindo as normas e 
procedimentos administrativos internos adotados. 

Inicialmente, quando foi dado início à elaboração de minuta para o novo Regimento 
Interno da SEJUS, deu-se publicidade das suas atribuições formais de cada um dos 
setores. Posteriormente, deu-se início ao mapeamento dos processos internos do Na 
Hora, com a criação de fluxogramas de cada etapa dos procedimentos internos e de 
atendimento, o que promoveu o conhecimento e o sentimento de pertencimento em 
toda equipe. O mapeamento de processos é muito útil para padronizar o trabalho e 
identificar oportunidades de melhorias, pois permite compreender, melhorar e 
padronizar os processos, promovendo a mudança. Todas essas ações foram tomadas 
com o objetivo de criar um manual de procedimento e rotinas do Na Hora, que visa 
dotar todos os gestores de um instrumento orientador das diferentes tarefas a 
executar, assim como desenvolver e definir parâmetros de conduta, almejando a 
prestação de serviços eficazes e com qualidade superior. Frisa-se, com isso será 
possível ter uma maior efetividade operacional e melhor clareza dos papéis. 

Outra iniciativa importante foi profissionalizar e munir de conhecimento e 
transparência a fiscalização dos contratos. O Sistema de Fiscalização de Contratos 
Corporativos (SFCC) começou a ser estudado e inserido na fiscalização do contrato de 
gestão integrada do Na Hora, que atualmente está em fase final de implementação. As 
áreas técnicas, juntamente com a comissão de fiscalização do Contrato n° 16/2021 
SEJUS, realizaram a extração dos excertos do contrato que precisam ser cadastrados 
no sistema para serem avaliados pelos executores locais, após isso será realizado um 
treinamento com todos executores locais e suplentes de todas as Unidades do Na 
Hora, juntamente com a comissão de fiscalização para treinamento dentro de um 
ambiente de homologação, para verificar se todos os itens contemplam a execução do 
contrato. Após essa validação, o sistema será colocado em produção e toda execução 
do contrato será realizada através deste. 

Ademais, diante da pandemia pelo novo coronavírus, os indicadores de atendimento 
foram rigorosamente analisados diariamente, com o intuito de avaliar a procura pelos 
serviços e atuar em ações imediatas, caso necessário. Inclusive, atualmente contamos 
com um novo sistema de gerenciamento de filas, que contempla ferramentas 
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modernas de análise de dados. Além disso, as áreas de gestão são informadas em 
tempo real dos números de atendimento realizados nas unidades, através de painéis 
contendo dados de todas as unidades, órgãos, quantidade de senhas emitidas e 
tempos de atendimento e espera, alertas visuais são emitidos quando detectado 
qualquer anomalia no atendimento, fornecendo a gestão da possibilidade de 
intervenção imediata para solução destas eventualidades e alinhamento estratégico 
junto a gerência da unidade. Além disso, o sistema permite a personalização de 
relatórios de avaliação de atendimento que podem ser realizados através de tablets e 
com perguntas e métricas totalmente parametrizáveis a fim de que a gestão possa 
desenvolver metas de qualidade de atendimento. 

E, ainda, em conjunto com os órgãos parceiros, houve o aumento da disponibilização 
de serviços on-line, facilitando a vida daqueles que possuem dificuldade de locomoção 
e evitando, na medida do possível, a ida às Unidades do Na Hora. Com o agendamento 
eletrônico iniciado em 2019 e totalmente implantado em 2020, foi possível viabilizar 
um atendimento mais cômodo, além de permitir às Unidades se planejarem para o 
atendimento de acordo com a força de trabalho de cada uma, o que ajuda no conforto 
do atendimento dos cidadãos, diminuindo picos de procura, equilibrando a demanda e 
a oferta de serviços disponíveis. Em 2022, com o controle da pandemia e retorno às 
atividades normais, o atendimento nas unidades do Na Hora passou a ser híbrido, ou 
seja, o cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda 
espontânea. 

Por fim, diante do exposto e de todas as adversidades do momento vivido pela 
pandemia, pode-se repensar os métodos de atendimentos e criar melhores 
alternativas para uma gestão eficiente e eficaz, alcançando os indicadores desejados e 
disponibilizando ao cidadão métodos mais modernos e ágeis de atendimento de suas 
demandas. 

  

3. Metas 

METAS 2020-2023 Ano 
Quantidade 
Desejada 

Quantidade alcançada (meta 
quantitativa acumulada) 

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

M783 - AUMENTAR DE 7 PARA 9 AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DO NAHORA 
(SEJUS) 

2020 

9 

8 

Meta 
concluída 

Não se aplica 

2021 9 

2022 9 

2023   

M784 - REALIZAR 30 EVENTOS "NA HORA 
ITINERANTE" (SEJUS) 

2020 

15 

5 

Meta 
concluída 

Não se aplica 

2021 15 

2022 51 

2023   
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3.1. Análise qualitativa 

M783 - Em março de 2020 foi inaugurada a Unidade do Na Hora Perícia Médica 
Federal, em parceria com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do 
Ministério da Economia. Dessa forma, passamos de 7 unidades para 8. Em janeiro de 
2022, foi inaugurada a Unidade Móvel do Na Hora, que consiste em um semirreboque 
adaptado que atua como unidade móvel para a prestação dos serviços de atendimento 
itinerante ao público, tendo como objetivo levar às Regiões Administrativas do Distrito 
Federal a possibilidade de acesso aos serviços prestados pelos órgãos parceiros do Na 
Hora, passando assim para 9 unidades. Em 2022, deu-se início ao planejamento e 
chamamento público para uma 10ª unidade do Na Hora em Samambaia. 

M784 – Até dezembro de 2022, foram realizados 51 eventos “Na Hora Intinerante” em 
diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Em 2020, com a pandemia do 
coronavírus, foi possível realizar 5 eventos. Em 2021, com a flexibilização de algumas 
restrições para combate da pandemia da COVID 19, foram realizados 10 eventos. E em 
2022, com o fim das medidas restritivas, foram realizados 36 eventos. Tendo em vista 
que a meta é acumulada, observa-se que a quantidade correta alcançada em 2021 foi 
de 15 eventos. 

Em 2020 foram realizados 5 eventos itinerantes, devido a pandemia: 

Região Administrativa Data Total de atendimentos 

Riacho Fundo 02/2020 620 

Estrutural 10/2020 470 

Samambaia 11/2020 900 

Santa Maria 11/2020 673 

Plano Piloto 12/2020 424 

Total 3.087 

Em 2021 foram realizados 10 eventos itinerantes, ainda com restrições devido a 
pandemia: 

Região Administrativa Data Total de atendimentos 

Estrutural 06/2021 315 

Samambaia 08/2021 443 

Fercal 08/2021 305 

Brazlândia 09/2021 289 
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Paranoá 09/2021 459 

Sol Nascente 10/2021 431 

Águas Quentes 10/2021 341 

Arapoanga/ Planaltina 11/2021 490 

São Sebastião 11/2021 329 

Sobradinho II 12/2021 446 

Total 3.848 

De janeiro a dezembro de 2022, foram realizados 36 eventos itinerantes, conforme a 
seguir:  

Região Administrativa  Data  Total de atendimentos  

Samambaia  21/02 a 04/03  2.285  

Ceilândia  07/02/2022  404  

Sol Nascente  10/03 a 12/03  601  

Recanto das Emas  15/03 e 16/03  818  

Itapoã  18/03 e 19/03  912  

São Sebastião  22/03 e 23/03  912  

Estrutural  25/03 e 26/03  434  

Samambaia  30/03 e 31/03  393  

Planaltina  1º/04 e 02/04  920  

Planaltina (Mestre D'armas)  05/04 e 06/04  544  

Incra 9  08/04 e 09/04  402  

Varjão  12/04 e 13/04  485  

Sol Nascente  23/04/2022  306  
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Samambaia  30/04/2022  421  

Guará 05/05/2022 227 

Sobradinho II 07/05/2022 146 

Dia do Gari 16/05/2022 156 

Sobradinho II 28/05/2022 346 

Jardim Botânico 09 e 10/06/2022 426 

Rodoviária 21 e 22/06/2022 461 

Taguatinga 25/06/2022 225 

Itapoã 03 a 14/07/2022 238 

Granja do Torto 26 e 27/07/2022 198 

Estrutural 31/07/2022 183 

Sol Nascente 13/08/2022 242 

Pôr do Sol 20/08/2022 168 

Planaltina 27/08/2022 334 

Planaltina 30 e 31/08/2022 534 

Estrutural 03/09/2022 322 

Ponte Alta 16 e 17/09/2022 522 

Paranoá 24/09/2022 182 

Estrutural* 24/09/2022 222 

Samambaia 18 a 21/10/2022 1.087 

Samambaia* 12/11/2022 270 
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São Sebastião 26/11/2022 209 

Sol Nascente* 26/11/2022 161 

Total  16.696 

4. Indicadores 

INDICADORES 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

ÍNDICES 
DESEJADOS 

 TENDÊNCIA  
Índice 
alcançado 
(indicador)  

Situação do 
atributo 

Razão da 
situação do 
atributo 

IN10523 - NÚMERO TOTAL DE 
PESSOAS ATENDIDAS NO "NA HORA 
ITINERANTE" 

UNIDADE  

2020 >= 
2.000,00 

Maior, 
Melhor 

3.087 

Em andamento 
conforme 
previsto 

Não se aplica 

2021 >= 
1.200,00 

3.848 

2022 >= 
2.000,00 

16.696 

2023 >= 
2.800,00 

  

IN10524 - TAXA DE DESISTÊNCIA 
NOS ATENDIMENTOS NO NA HORA  

PERCENTUAL 

2020 <= 
12,00 

Menor, 
Melhor 

3,60 

Em andamento 
conforme 
previsto 

Não se aplica 

2021 <= 
10,00 

1,52 

2022 <= 
10,00 

2,27 

2023 <= 
10,00 

  

IN10525 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO 
AUTOATENDIMENTO NO NA HORA  

PERCENTUAL 

2020 >= 6,00 

Maior, 
Melhor 

4,80 

Em andamento 
conforme 
previsto 

Não se aplica 

2021 >= 6,00 9,00 

2022 >= 6,00 7,50 

2023 >= 6,00   

IN10526 - TEMPO MÉDIO DE ESPERA 
NO NA HORA  

MINUTO 

2020 <= 
15,00 

Menor, 
Melhor 

8,10 

Em andamento 
conforme 
previsto 

Não se aplica 

2021 <= 
14,30 

4,27 

2022 <= 
14,00 

8,19 

2023 <= 
13,25 
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4.1. Análise qualitativa 

IN10523 - Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Governo do 
Distrito Federal instituiu, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, como a suspensão de eventos capazes gerar 
aglomeração. Com a autorização para o retorno da realização de eventos dessa 
natureza, de janeiro a dezembro de 2022, foram realizados 36 eventos itinerantes, 
sendo que 33 deles contaram com a presença da Unidade Na Hora Mais Perto do 
Cidadão (Na Hora Móvel) totalizando 16.696 atendimentos realizados. Destaca-se 
que a meta prevista foi atingida atendendo à revisão e alteração do Plano Plurianual 
2020-2023, que se fez necessária diante do cenário de pandemia pelo novo 
coronavírus.  

IN10524 - A taxa de desistência do atendimento foi reduzida com a inserção de novas 
tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento. 

IN10525 - O crescimento da utilização do autoatendimento deve-se ao fomento do uso 
desse serviço e a contínua divulgação junto ao cidadão-usuário dos serviços 
disponibilizados nas unidades do Na Hora. No futuro pretende-se aumentar ainda mais 
a quantidade de autoatendimentos feitos nas unidades do Na Hora.  

IN10526 - O tempo médio de espera nas unidades do Na Hora encontra-se dentro da 
meta estipulada, devido a inserção de novas tecnologias e ao oferecimento de diversos 
serviços on-line, especialmente por causa da implementação do serviço de prévio 
agendamento on-line. Porém, observa-se um aumento em relação ao ano anterior, 
que se deu em razão do retorno do atendimento híbrido, ou seja, o cidadão 
pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea. 

  

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 
alcançada 

Situação do atributo 
Razão da 
situação do 
atributo 

AN10691 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA OS 
SERVIDORES E COLABORADORES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO 
NA HORA (SEJUS) 

591 
Em andamento 
conforme o previsto 

Não se aplica 

AN10692 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO 
(SEJUS) 

100% 
Em andamento 
conforme o previsto 

Não se aplica 

5.1. Análise qualitativa 

AN10691 - Foi realizada a divulgação e fomento da participação dos servidores e 
colaboradores em 591 cursos virtuais e presenciais promovidos pela EGOV e outros 
recomendados pelo Na Hora, voltados para atendimento ao público, liderança e 
gestão participativa, fiscalização de contratos, ferramentas do SEI, dentre outros.  

AN10692 - O sistema de agendamento eletrônico encontra-se 100% implantado e em 
funcionamento em todas as unidades do Na Hora. Cabe frisar que o avanço 
tecnológico e a manutenção do sistema de agendamento eletrônico dependem do 
suporte dado pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de 
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Estado de Economia, como definido pela Portaria Conjunta nº 5, de 08 de maio de 
2019. Vale informar que o serviço de agendamento não engloba todos os órgãos 
parceiros do Na Hora, nem todos os serviços presenciais disponibilizados pelos órgãos, 
visto que alguns órgãos possuem sua própria ferramenta de agendamento. A meta é 
que perpetue esse serviço de agendamento e que o número de atendimentos 
aumente sem criar filas dentro das unidades e que mais órgãos façam adesão ao 
agendamento eletrônico. A partir de maio de 2022, o Na Hora passou a oferecer 
atendimento híbrido nas unidades para os órgãos que aderiram, ou seja, o cidadão 
pôde optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea. Com 
isso pôde-se observar queda abrupta nos números de agendamento e elevação no 
tempo médio de espera. 

  

PERÍODO AGENDAMENTOS 

JANEIRO/2022 18.412 

FEVEREIRO/2022 21.313 

MARÇO/2022 22.874 

ABRIL/2022 15.717 

MAIO/2022 19.488 

JUNHO/2022 7.671 

JULHO/2022 7.606 

AGOSTO/2022 7.235 

SETEMBRO/2022 5.899 

OUTUBRO/2022 4.151 

NOVEMBRO/2022 3.191 

DEZEMBRO/2022 2.555 

TOTAL 136.112 

  

6. Informações Complementares 

Ações relevantes realizadas que não puderam ser agrupadas por programas no item 
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anterior: 

 Cidadão Oculto: Na busca por avaliar efetivamente a qualidade do 
atendimento dos colaboradores nas unidades do Na Hora, foi adotado o instrumento 
do “Cidadão Oculto”. O trabalho consiste em avaliar, com olhos de um cidadão 
comum, como o atendimento está sendo realizado, simulando um atendimento 
telefônico e presencial. Por meio desse instrumento é possível identificar perfis de 
atendentes proativos e que fazem o diferencial no seu trabalho, proporcionando a 
qualidade no atendimento, assim como identificar e atuar quanto aos atendimentos 
que não obedeceram a todos os protocolos instituídos. 

 Ações de Política de Qualidade de Vida no Trabalho: 

Com o intuito de alcançar o “Selo Qualivida”, certificação estabelecida pelo Decreto nº 
42.375, de 09 de agosto de 2021, a Subsecretaria de Modernização do Atendimento 
Imediato ao Cidadão - Na Hora implementou diversas ações voltadas à promoção da 
qualidade de vida no trabalho com foco no desenvolvimento de políticas de melhoria 
das condições de trabalho, buscando alinhamento entre o bem-estar individual e 
coletivo e a produtividade, bem como, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos 
servidores e colaboradores. Podemos destacar: 

a) Sala de Descompressão: 

Em 20 de junho de 2022 foi inaugurada a primeira Sala de Descompressão das 
Unidades do Na Hora, na Unidade Na Hora Rodoviária. Trata-se de projeto piloto com 
vistas à replicação nas demais Unidades e consiste na criação de espaço apropriado e 
interativo, pautado no aumento da qualidade de vida e bem-estar, no qual servidores 
e colaboradores podem realizar uma breve pausa em suas atividades, minimizando o 
estresse do dia a dia.  

A implantação da Sala de Descompressão surge da preocupação em oferecer um 
ambiente salutar aos servidores e colaboradores do Na Hora e representa uma ação 
preventiva e promotora de saúde, na medida em que alivia a pressão e a exaustão 
inerentes à atividade de atendimento ao público e estimula a convivência e interação 
entre as pessoas, tornando o clima organizacional mais agradável. Ademais, esse tipo 
de espaço permite que os trabalhadores façam uma pausa importante a fim de que 
possam relaxar corpo e mente, bem como aliviar a tensão do trabalho e recarregar as 
energias, para que possam retornar ao trabalho com a mente tranquila e as ideias 
renovadas. 

  

Entre os resultados esperados com a Sala de Descompressão, destacam-se:   
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1. Estímulo aos servidores e colaboradores, fomentando o senso de 
pertencimento, na medida em que se sentem valorizados e reconhecidos;   

2. Prevenção de doenças e afastamentos, pois o espaço adaptado contribui para o 
alívio do estresse e no auxílio à prevenção de doenças como depressão, ansiedade, 
síndrome de burnout e outras enfermidades ocupacionais;   

3. Aumento da produtividade, uma vez que satisfeitos e dispostos, servidores e 
colaboradores rendem mais. As pausas programadas fornecem à mente o tempo de 
recuperação que ela precisa para voltar à ação muito mais concentrada e renovada;   

4. Integração da equipe por meio da convivência com os colegas em um ambiente 
apropriado, criando um ambiente mais agradável, favorecendo uma maior 
cooperação. 

  

     

b) Tratativas para parceria com a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de 
Vida - SEQUALI: 

Tratativas junto à SEQUALI para parceria, com vistas a fomentar ações de qualidade de 
vida, sendo duas dessas ações, em fase de implementação: 

1. promoção da descentralização de atendimento médico da Subsecretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho - SUBSAÚDE, no âmbito das Unidades do Na Hora; 

2. realização de blitz de ginástica laboral em todas as Unidades do Na Hora. 

 

c) Política de Valorização do Servidor e Colaborador: 

Iniciativas que visam o reconhecimento e validação do trabalho desenvolvido no 
atendimento ao público com a eficiência e qualidade preceituados pelo Na Nora, por 
meio de registro nos assentamentos funcionais e entrega de Certificado de 
Reconhecimento aos servidores e colaboradores que recebem elogio por Manifestação 
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de Ouvidoria e/ou por meio do Projeto Cidadão Oculto. 

Busca valorizar o trabalho do servidor, colaborador, órgão parceiro ou Unidade que 
receber elogio por Manifestação de Ouvidoria e, também, ao colaborador que atingir 
nota 10 na avaliação do Projeto Cidadão Oculto. Até a data de 31 de dezembro de 
2022, 1.139 certificados foram emitidos, sendo 394 para colaboradores, 9 para 
unidades e 736 para servidores e atendentes. 

 

Modelo de Certificado de Elogio destinado a servidor 

  

 

Modelo de Certificado de Elogio destinado a colaborador 

  

d) Emissão de Certificados de Elogio/Reconhecimento a todos os servidores e colabor
adores do Na Hora, por ocasião do Dia do Servidor Público: 

Por ocasião do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, com vistas a 
enaltecer e parabenizar os servidores do Na Hora pelo trabalho notável desenvolvido 
com competência e profissionalismo, bem como, os colaboradores que exercem suas 
funções com eficiência e destacado desempenho, contribuindo para que o Na Hora 
permaneça como referência em qualidade de atendimento, foram emitidos 966 
Certificados de Elogio/Reconhecimento aos servidores e colaboradores do Na Hora. 
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Entrega de Certificados de Elogio a servidores da Unidade Rodoviária 

  

 

Entrega de Certificados de Elogio a servidores da Unidade Riacho Fundo 

  

 

Entrega de Certificados de Elogio a servidores da Unidade Sobradinho 
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Entrega de Certificados de Elogio a colaboradores da Unidade Taguatinga 

  

 

Entrega de Certificados de Elogio a colaboradores da Unidade Perícia Médica Federal 

 

e) Ações pelo Aniversário de 20 Anos do Na Hora: 

Foram realizadas ações coordenadas em todas as Unidades para a Celebração do 
Aniversário de 20 Anos do Na Hora, em 20 de junho de 2022, com o objetivo de 
prestar reconhecimento e valorização ao trabalho dos servidores, colaboradores e 
órgãos parceiros: 

1. Inserção nos painéis de controle de chamadas de senhas (monitores) das 
Unidades de cards comemorativos referentes aos 20 anos do Na Hora; 
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2. Decoração da entrada das Unidades na semana do aniversário; 
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3. Ação coordenada em todas as Unidades, com café da manhã e café da tarde na 
data do aniversário, dia 20 de junho de 2022; 

  

 

 

4. Presença da Unidade Móvel do Na Hora (Carreta do Na Hora) para atendimento 
itinerante da Defensoria Pública da União e do Instituto de Identificação da Polícia Civil 
do Distrito Federal no dia 21 e 22/06/2022, na Plataforma Superior da Rodoviária e, 
em conjunto com a Carreta da Defensoria Pública do Distrito Federal, realizando mais 
de 460 atendimentos; 
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5. Parceria com a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida - 
SEQUALI para promoção de qualidade de vida no trabalho com a realização de Blitz 
Laboral na Unidade Na Hora Ceilândia, nos dois turnos de trabalho (manhã e tarde) 
nos dias 20 e 27 de maio de 2022, com a presença do Subsecretário de Saúde Física Sr. 
André Maurício de Oliveira. A ação foi um teste piloto, para futuras incursões nas 
demais Unidades. 
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f) Elaboração e entrega de Menções Honrosas pelos 20 Anos do Na Hora: 

Por ocasião do aniversário de 20 anos do Na Hora, foram emitidas menções honrosas 
assinadas pelo então Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, 
destinadas a homenagear servidores com mais de 15 e de 20 anos de efetivo exercício 
no Na Hora, Gerentes de Unidades, representantes dos órgãos parceiros e 
colaboradores em destaque, eleitos por enquete, com o objetivo de enaltecer a 
dedicação e o trabalho de excelência dos nossos profissionais, emitindo-se o total 
de 320 menções honrosas. 

   

 

Entrega de Menções Honrosas na Unidade Gama  
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Entrega de Menções Honrosas na Unidade Ceilândia 

  

 

Entrega de Menção Honrosa a gerente de Unidade  

 

Entrega de Menção Honrosa a representante da Defensoria Pública do Distrito Federal  
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Entrega de Menção Honrosa a representante da Secretaria de de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 

  

Dados referentes aos convênios firmados com a União, órgãos do GDF, Prefeituras 
do Entorno e outros: 

 Parcerias: O Na Hora foi criado com o intuito de reunir em um único local, 
representantes de órgãos públicos, de forma articulada, para a prestação de serviços 
públicos aos cidadãos. Para tanto, é necessário firmar parcerias com os órgãos da 
administração direta, fundacional e autárquica, empresas públicas e sociedade de 
economia mista, órgãos públicos federais e empresas privadas prestadoras de serviços 
de utilidade pública. Em 2022, os 25 órgãos parceiros seguiram executando seus 
serviços dentro das Unidades do Na Hora, sendo eles: 

1. Banco Regional de Brasília – BRB; 

2. BRB Mobilidade; 

3. Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab-DF; 

4. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb; 

5. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF; 

6. Defensoria Pública da União – DPU; 

7. Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF; 

8. Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran; 

9. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios; 

10. Instituto de Defesa do Consumidor – Procon; 

11. Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF; 

12. Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

13. Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal - SJDF; 

14. Neoenergia Brasília; 

15. Polícia Federal – PF; 

16. Polícia Rodoviária Federal – PRF; 

17. Receita Federal do Brasil – RFB; 

18. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Seape; 

19. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE 

20. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedes; 

21. Secretaria de Estado de Economia - SEEC; 

22. Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência - 
MTP (Unidade Na Hora Perícia Médica Federal); 
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23. Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal, do Ministério do 
Trabalho e Previdência - MTP; 

24. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT; 

25. Tribunal Regional Eleitoral - TRE. 

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

De janeiro a outubro de 2022, o Na Hora realizou 1.521.334 (um milhão, quinhentos e 
vinte e um mil e trezentos e trinta e quatro) atendimentos nas 8 unidades fixas, além 
de 15.834 atendimentos na Unidade Móvel; 4.404 atendimentos pelo Na Hora 
Cidades; e atendeu 51.336 ligações pela Central 156. No atendimento das unidades 
fixas, obteve-se um tempo médio de espera de 8 minutos e 17 segundos. Em relação 
ao indicador que dispõe sobre o número de senhas canceladas, ou seja, que foram 
entregues, mas por algum motivo acabaram não sendo realizadas por desistência do 
cidadão, foi de 2.1% e o crescimento de utilização do autoatendimento passou para 
8,18%. 

Com os avanços na implantação de uma melhor governança e do agendamento 
eletrônico, foi possível mapear melhor os fluxos, diminuindo, assim, o tempo de 
espera e consequentemente as filas, e aumentando a qualidade do atendimento. 

Como o atendimento presencial nas unidades do Na Hora ocorrendo em modo híbrido, 
para aqueles que chegam às unidades sem agendamento anterior é ofertado ao 
usuário a possibilidade de atendimento imediato, se assim desejar, ou verificada a 
disponibilidade de agenda do horário em que o cidadão está comparecendo a unidade, 
para agendamento imediato (encaixe) e/ou posterior, onde é realizado um 
agendamento prévio para o futuro. Além desses, também é ofertado ao cidadão o 
autoatendimento nas Unidades do Na Hora, onde estão disponibilizados 
computadores para utilização dos serviços públicos on-line, com ou sem ajuda dos 
volantes das unidades. Todos os tipos de atendimento seguem as normas para a 
manutenção da acessibilidade e prioridade no atendimento às pessoas que a norma 
vigente especifica. 

Cabe mencionar que todos os colaboradores que trabalham na recepção e como 
volantes dentro das unidades são orientados e treinados para ajudar o cidadão no que 
for possível para que sua demanda seja atendida com a maior brevidade possível. 
Todos estão aptos, frisa-se, a prestar orientação ou esclarecimentos sobre qualquer 
serviço disponibilizado pelos órgãos parceiros. 

E, por fim, o início da revitalização das unidades que abarca, dentre outros, mobiliário, 
identidade visual e layout novos, além de um parque tecnológico novo que ao término 
do contrato será revertido ao patrimônio da Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania - Sejus, dando mais autonomia na operacionalização de cada uma delas, no 
total foram 567 computadores (565 desktops e 2 notebooks), 18 unidades backup, 9 
access point, 34 switches e 12 racks, além da infraestrutura, todas as máquinas 
operam no domínio da Sejus através da GDF Net (rede corporativa metropolitana de 
comunicação de alta velocidade dos órgãos e entidades da Administração Direta e 
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Indireta do Distrito Federal), utilizando servidores de Active Directory, impressão e 
arquivos dentro do ambiente da CeTIC (centro de dados do GDF). Até o momento 
foram revitalizadas as unidades da Rodoviária, Brazlândia, Sobradinho, Ceilândia e 
Riacho Fundo; a unidade do Gama encontra-se em processo de revitalização; e 
a revitalização da unidade de Taguatinga começará tão logo finde todo o processo de 
chamamento público. 

Tal implementação trouxe economia na contratação de equipamentos e licenciamento 
de servidores, além de manter os dados centralizados juntamente com os demais 
órgãos da Administração Pública, possibilitando a expansão de serviços nas unidades, 
propiciando atender mais cidadãos com maior qualidade e eficiência.  

Entre as dificuldades encontradas: 

 Déficit de servidores: além do Na Hora, que já se encontrava em situação de 
déficit de servidores, com a pandemia, diversos servidores tiveram que ser afastados 
por serem pertencentes a grupos de risco e/ou tiveram que retornar aos seus órgãos 
de origem. Tal situação prejudicou a celeridade no atendimento e a quantidade de 
pessoas atendidas. Frisa-se a necessidade de disponibilização de mais servidores por 
parte dos órgãos parceiros para fazer atendimento nas unidades do Na Hora. 

 Atendimento híbrido: com o controle da pandemia e retorno às atividades 
normais, o atendimento nas unidades do Na Hora passou a ser híbrido, ou seja, o 
cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda 
espontânea. Com o retorno do atendimento espontâneo, as filas nas unidades 
voltaram a aumentar, o tempo médio de espera cresceu, assim como o cancelamento 
de senhas; por conseguinte, diminui-se a utilização do autoatendimento e queda 
abrupta dos agendamentos. A modificação destes indicadores leva a insatisfação do 
cidadão/usuário. 

Problemas que interferiram na execução dos programas em 2022: 

 Geração de energia da Unidade Móvel: a Unidade Móvel do Na Hora foi 
pensada para levar atendimento ao cidadão em todas as regiões do Distrito Federal, 
porém O fornecimento de energia elétrica utilizando possíveis quadros de distribuição 
disponíveis nos locais onde ocorrem os eventos, por exemplo, em administrações 
regionais, torna-se inviável, tendo em vista que os quadros não suportam uma ligação 
trifásica (380V), podendo ocasionar em sobrecargas, danos e interrupções nas redes 
locais. A Unidade possui um gerador próprio acoplado, entretanto este foi 
dimensionado apenas para eventos de curta interrupção no fornecimento de energia, 
visto que a carreta não pode se locomover após sua abertura para abastecimento. 

Sendo assim, a Unidade funciona 100% com a energia advinda do gerador, o que o 
sobrecarrega e diminui sua vida útil, que pode causar danos ao veículo e ao 
atendimento. Seria necessário a utilização de um gerador elétrico, compatível com o 
veículo e a rede local. 

Perspectivas para 2023: 

As perspectivas para o futuro do Na Hora é que ele que se torne um órgão cada vez 
mais eficiente e mais transparente, e que os procedimentos e rotinas sejam 
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consolidados e aperfeiçoados. 

Que mais cidadãos possam ser beneficiados com os atendimentos do Na Hora, através 
da utilização da Unidade Móvel em diversas RA's que não possuem unidades fixas; 
expansão do projeto Na Hora Cidades, com a consolidação de novas parcerias com as 
RA's; provendo cidadania aos que se encontra em estado de vulnerabilidade. 

Além disso, que se dê continuidade na inserção de novas metodologias e tecnologias 
no atendimento ao público, como a finalização do desenvolvimento de uma solução 
financeira que visa oferecer ao cidadão mais alternativas de atendimento, pagamento 
e quitação de débitos. Aqui se pensou em um sistema integrado de pagamentos, onde 
os órgãos parceiros do Na Hora disponibilizarão as eventuais pendências financeiras do 
cidadão dentro desta solução. Desta forma o cidadão poderá em um único lugar 
acessar diversos débitos oriundos dos órgãos e a solução por sua vez atuaria no 
fornecimento de formas de pagamentos para esses débitos.  

E, ainda, com a implantação definitiva da Pesquisa de Satisfação via tablet nas 
Unidades do Na Hora, que consiste na elaboração de questionário voltado ao cidadão 
que busca atendimento nas Unidades do Na Hora e a elaboração de parâmetros de 
avaliação e metodologia de aplicação, a fim de aferir a qualidade do atendimento 
prestado, com imparcialidade e confiabilidade, bem como, identificar melhorias a 
serem implementadas. Atualmente, em fase de finalização de teste piloto e ajustes dos 
relatórios gerenciais. O formulário encontra-se em fase final de testes. 

Outro aspecto importante é a finalização da implantação do Sistema de Fiscalização de 
Contratos Corporativos (SFCC) na fiscalização dos serviços prestados por contrato, 
para envio dos relatórios padronizados pela ferramenta, permitindo uma maior 
automatização na verificação dos relatórios e uma melhor transparência na execução 
dos contratos. 

A busca pela Certificação pelo “Selo Qualivida”, por meio da Política de Valorização do 
Servidor, com a implementação de ações voltadas à promoção da qualidade de vida no 
trabalho com foco no desenvolvimento de políticas de melhoria das condições de 
trabalho, buscando alinhamento entre o bem-estar individual e coletivo e a 
produtividade, bem como, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores e 
colaboradores. 

E, por fim, a inauguração de uma nova unidade do Na Hora Samambaia, aprovada pela 
Administração Pública e em fase de chamamento público para escolha de um local 
apropriado. Assim, a população contará com 9 unidades fixas e uma itinerante, para 
atendimento de suas demandas, aproximando cada vez mais o cidadão do Estado. 

 

 


