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Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (SUBDHIR) 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS 

 

1. Realização por Programa 

Políticas de Proteção e Promoção de Direitos Humanos 

 Ao longo de 2021, foram executadas atividades prioritariamente em ambientes não presenciais a fim 

de manter as recomendações dos organismos internacionais do que diz respeito à disseminação e contágio 

pela COVID-19. 

 As Unidades Estações Cidadania mantiveram suas atividades por meio de vídeos para que as 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos seguissem realizando oficinas e atividades. Em março de 

2021 elaborou-se o Protocolo Sanitário para a Reabertura das Unidades Estações Cidadania e Praça dos 

Direitos. Isso feito, as Unidades foram reabertas com total respeito às normas de segurança, possibilitando 

que as ações presenciais retornassem. Momento importante para que a comunidade se reaproximasse dos 

ambientes e os ocupasse em segurança. Concomitantemente, foi formado o Comitê Distrital de Erradicação 

do Trabalho Escravo – CODETRAE. 

 Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa: Apoio na realização Webinário, realizado em 16 de 

janeiro, com o tema Abraçando a Fé e Combatendo a Intolerância, no âmbito da 5ª Semana Distrital de 

Combate à Intolerância Religiosa, que contou com atividades locais e nacionais envolvendo diversos 

organismos e redes que atuam no campo da diversidade religiosa. Realizada em parceria com o Comitê 

Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR), Rede Nacional de Diversidade Religiosa e Laicidade – Renadir, e 

URI Brasília, contou ainda com o apoio do Movimento Espiritualidade em Ação (CONIC – Conselho de Igrejas 

Cristãs do Brasil – URI – Comunidade Bahá’i), com transmissão nos canais de rede sociais Facebook 

Renadir.br e URIBrasil. A Ação teve como objetivo promover espaços de discussões e reflexões acerca do 

crime de intolerância por motivação religiosa, buscando ao mesmo tempo dar conhecimento sobre este 

crime, tipificado em lei, bem como, fomentar e fortalecer ações que promovam o respeito a este campo dos 

direitos humanos, da liberdade de crenças e convicções. 
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 Dia Nacional do Indígena 19 de abril – Apoio na realização do Seminário on line “Equidade em Saúde 

para a população Indígena: Desafio de Políticas Públicas Efetivas” com o objetivo de promover um espaço 

para troca de conhecimentos, debates e reflexões em razão do dia 19 de abril, a partir da abordagem da 

garantia dos direitos e preservação dos povos indígenas e promoção da saúde em tempos da COVID 19, 

contribuindo também com o fortalecimento das lideranças indígenas. 

 

 09 de maio: Dia das Mães - Companha audiovisual caracterizado por 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 a saúde, o racismo e a garantia de direitos e cidadania. A campanha contou com a 

participação de seis mães negras ou mães que tenham filhos negros, mães de famílias homoafetivas e mães 

adotivas, que fizeram um breve relato sobre as dores e as delícias de ser mãe, traçando um parâmetro sobre 

os cuidados com ela e suas crias. Abordaram também temas como religiosidade, doenças afetas a população 

negra e cuidados psicológicos que envolvam estas relações. A ação foi realizada pela Secretaria de Justiça 

(SEJUS) e pela Secretaria de Saúde (SES), por meio da Gerência de Atenção à Saúde de Populações em 

Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASPVP), em parceria com a Associação Brasiliense de Pessoas 

com Doença Falciforme (Abradfal) e o Comitê Técnico de Saúde da População Negra do DF (CTSPN/DF). Os 

vídeos estão disponíveis nas redes sociais da Secretaria de Estado de Saúde do DF e pelo 

linkhttps://www.youtube.com/c/SecretariadeEstadodeSa%C3%BAdedoDF160/videos . 
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 Dia 24 de Maio – O Dia Nacional do Povo Cigano foi instituído por meio de Decreto assinado em 25 

de maio de 2006, sendo comemorado pela primeira vez em 24/05/2007 em reconhecimento à contribuição 

destes povos na formação da identidade cultural e histórica brasileira. No calendário cigano, o dia 24 de 

maio é dedicado a Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos. Considerando o nomadismo e o 

desconhecimento dos profissionais de saúde quanto às demandas específicas do povo cigano, faz-se 

necessário a construção de políticas públicas que viabilizem o acesso aos serviços necessários a um cidadão, 

bem como estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) para atender essa população específica. É de 

fundamental importância levar em consideração o princípio da equidade, um dos norteadores do SUS e 

ponto determinante para garantir igualdade no acesso e atendimento dos povos ciganos considerando suas 

particularidades. A atividade pretende, além de promover o diálogo sobre a prevenção da saúde deste 

seguimento populacional, difundir um pouco da história, tradições e costumes, também pretende fortalecer 

a participação dos povos ciganos nas discussões sobre políticas públicas. A ação foi realizada pela Secretaria 

da Justiça e Cidadania (SEJUS) e Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e 

Programas Especiais (GASPVP), em parceria com a Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme 

(ABRADEFAL) e o Comitê Técnico de Saúde da População Negra (CTSPN/DF) e os vídeos estão disponíveis nas 

redes sociais da Secretaria de Estado de Saúde – DF. 

 

 Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha: transmissão ao vivo de 

webconferência realizada no dia 26 de julho como tema Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e 

Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra: racismo, preconceito e cuidados coma saúde da 

mulher negra. A conferência buscou identificar, compartilhar e discutir políticas de igualdade racial no 
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âmbito da Mulher Negra Latino-Americana, Caribenha e da Diáspora, especialmente àquelas que fazem 

parte do grupo das mulheres tradicionais de matriz africana e mulheres de terreiro. Atingiu diferentes 

setores da população em todo o mundo de uma forma contundente a partir de suas vulnerabilidades. A ação 

foi realizada pela SEJUS e GASPVP com apoio do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade de Brasília e 

do Ilê Axé Moyá Bagan, encontra-se disponível no link:https://www.youtube.com/watch?v=E9xVwHqY0sc. 

  

 Apoio institucional e participação no ciclo de debates da associação AME – Ação de Mulheres pela 

Equidade, realizado no mês de julho (o julho das pretas) abordando o tema “Matripotência nos terreiros: 

Mulheres Negras e o Sagrado”. Teve como objetivo promover um espaço para troca de conhecimentos, 

debates e reflexões sobre o cenário atual em que se inserem as pautas das mulheres negras latinas e 

caribenhas a partir do enfretamento do racismo institucional com uma abordagem de suas vivências e 

práticas e, assim, promover a troca de experiências entre mulheres negras brasileiras que residem em outros 

países a partir das temáticas de saúde, arte e cultura, compartilhando informações relevantes que possam 

contribuir para o fortalecimento da rede entre mulheres negras latinas e caribenhas. 

  

 20 de Novembro: Dia Nacional da Consciência Negra instituído pela Lei nº 12.519, sancionada em 10 

de novembro de 2011, a data é comemorada como forma de lembrar a importância de direitos sociais, 

valorização da população negra e de sua contribuição na história do país. Neste sentido, durante o mês de 

novembro foram realizadas ações com o objetivo de disseminar informações referentes à pauta de políticas 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

9  

de ações afirmativas para contribuir com a redução do racismo institucional e desconstrução de 

representatividades que perpetuam o preconceito racial. 

1. Ação 01: Cerimônia de Posse do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (CODIPIR), 

conforme publicação no DODF nº 172, Seção II de 13 de setembro de 2021. 

2. Ação 02: No dia 04 de novembro, objetivando dar voz a periferia, valorizando e reconhecendo suas 

conquistas, foi realizado ações em parceria com a Central Única das Favelas - CUFA. As atividades visavam a 

promoção de igualdade racial, combate ao racismo, valorização da cultura e conscientização cidadã, na 

Estação Cidadania CEU das Artes da QNR 2, em alusão do Dia da Favela compondo o calendário de 

comemoração do mês da Consciência Negra, sendo também a ação uma importante via de acesso a 

oportunidades, autoestima e serviços sociais. 

3. Ação 03: Realização de Seminário Novembro Negro - Igualdade, respeito, direitos e cidadania, 

objetivando discutir a importância de a proposição de políticas públicas contribuir para com manutenção de 

ações afirmativas para a população negra. Disponível para visualização no canal da SEJUS no 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=S4wW1iXhclc 

 

4. Ação 04: Realização de rodas de conversa sobre relações étnico-raciais com o objetivo de ofertar 

orientações e fortalecimento dos socioeducandos que cumprem medida socioeducativa com o viés na 

temática racial e valorização dos socioeducandos dentro das unidades socioeducativas. A proposta traz o 

recorte de trabalho voltado a palestra e a prestação de serviço nas áreas: Biomedicina, Psicologia, Farmácia 

e Odontologia, com o intuito de conscientizar os adolescentes dos seus direitos dentro da sociedade. Ação 

realizada nos dias 23, 25 e 26 de novembro de 2021, em 3 Unidades Socioeducativas localizadas nas regiões 

administrativas do Gama e Recanto das Emas, contou com a apoio  com o Centro Universitário ICESP. 

https://www.youtube.com/watch?v=S4wW1iXhclc
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5. Ação 05: Publicação de um Guia em formato digital contendo orientações sobre o quesito raça, cor e 

etnia - publicado no site da Secretaria de Justiça e Cidadania, no 

link: https://www.sejus.df.gov.br/publicacoes/ em atendimento ao Decreto Distrital  nº 39.024/2018. 

 

6. Ação 06: Promoção de atividade cultural em alusão ao dia da Consciência Negra no dia 20 de 

novembro, no Céu das Artes da QNM 28, em parceria com a Secretaria de Cultura. As informações sobre a 

ação encontram-se disponíveis nos LINKS: https://www.sejus.df.gov.br/convite-dia-da-consciencia-negra-no-

ceu-das-artes-de-ceilandia-

norte/ e  https://www.youtube.com/results?search_query=reggando+na+pra%C3%A7a 

https://www.sejus.df.gov.br/publicacoes/
https://www.sejus.df.gov.br/convite-dia-da-consciencia-negra-no-ceu-das-artes-de-ceilandia-norte/
https://www.sejus.df.gov.br/convite-dia-da-consciencia-negra-no-ceu-das-artes-de-ceilandia-norte/
https://www.sejus.df.gov.br/convite-dia-da-consciencia-negra-no-ceu-das-artes-de-ceilandia-norte/
https://www.youtube.com/results?search_query=reggando+na+pra%C3%A7a
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 Realização da V Solenidade em Homenagem às Pessoas Trans no Salão Nobre no Palácio do Buriti, 

com a presença de pessoas trans e representantes de movimentos sociais e instituições públicas e privadas. 

Ação realizada em parceria com o Cerimonial da Governadoria - 30 pessoas compareceram ao evento. O 

número de pessoas foi reduzido devido à logística de distanciamento, assim como foi tomada todas as 

devidas ações de distanciamento e prevenção. 

 

 Iluminação do Palácio do Buriti com as cores da bandeira trans em prol da luta contra a transfobia, 

ação da SEJUS que contou com a parceria da Casa Militar, do Cerimonial e da Governadoria. 

 

 Sanção da Lei Nº 6.804, de 28 de janeiro de 2021. Dispõe sobre o respeito ao uso do nome social nas 

lápides e nos atestados de óbito. 

 Criação e lançamento do Site Cidadania Trans - Link: 

http://cidadaniatrans.sejus.df.gov.br/index.html 
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 Criação e Lançamento do Guia Prático de Retificação de Prenome e Gênero para Pessoas Trans do 

DF. 

 

 Participação na reunião para apresentação do Projeto das Repúblicas LGBT. 

 

  

 Reunião com Dr. Gustavo Narciso, representante da C&A de apresentação e alinhamento de ideias 

em prol das pautas raciais e LGBT, com o objetivo de formar parceria e incrementar projetos no DF. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

13  

 

 Reunião da SEJUS com representantes da CODEPLAN e da Sociedade Civil para apresentação da 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 e do questionário da pesquisa "Gênero e 

Orientação sexual no DF - um olhar inclusivo" para a Sociedade civil LGBTQ+. 

 

 Participação nas reuniões do Conselho da Mulher do DF – CDM DF. 

 

 Publicação da Portaria Conjunta nº 03, entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) e da 

Secretaria de Turismo, que firma parceria para elaboração e publicação do Guia Friendly LGBT, no dia 06 de 

maio, no Diário Oficial do Distrito Federal. O Guia será direcionado às instituições públicas e privadas e 

turistas LGBT estrangeiros e brasileiros, assim como familiares, amigos, cônjuges e acompanhantes, assim 

como pessoas jurídicas voltadas ao comércio e turismo. 
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 Participação representando a SEJUS no III Seminário LGBTQIA+ da Câmara Legislativa do DF; 

 

 Programa CNH Social: representando a SEJUS e participando ativamente na divulgação, mobilização 

de pessoas trans, suporte na inscrição, seleção por meio de comissão de heteroidentificação. 

 Entrevista sobre as Políticas de Proteção e Promoção de Direitos e Cidadania LGBT da Paula Benett 

para a Pride TV, gravada na rodoviária e na Torre de TV, falando sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT. 

 

 Apoio e visita nas atrações do Brasília Orgulho no DF; 
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 Publicação da Portaria nº 419, de 15 de junho de 2021, para compor Grupo de Trabalho com o 

objetivo de construir a Cartilha de Atendimento ao público LGBT no Sistema Socioeducativo. 

 Palestra "Desconstruindo Preconceitos", ministrada pela servidora Ana Paula Benete Crozué para 

servidores e colaboradores da administração do Parque da Cidade. 

- Mesa temática com materiais LGBT no SEJUS Mais Perto do Cidadão em Samambaia no dia 05 e 06 de 

agosto. 

- Participação em treinamento do Disque 100 no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para 

apresentação do novo fluxo de denúncias. 

 

 Elaboração de minutas e ideias a fim de subsidiar na elaboração de matérias e cards para as datas 

comemorativas e importantes para a população LGBT. 
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 Elaboração do novo folder da LGBT. 

   

 Projeto Brasília sem LGBTfobia 2021 tem por objetivo atender 1.182 pessoas e famílias LGBT em 

situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, por meio de parceria entre a ONG JUDIH, o Instituto 

Pró-Bairro Brasil e a SEJUS, que é a fomentadora doando 1.182 cestas básicas de alimentos e kits de 

assepsia, folder educativo com canais de denúncia e máscaras temáticas com as cores das bandeiras LGBT e 

trans nas Regiões Administrativas do Plano Piloto, Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Itapoã e São Sebastião. 

 

 Suporte na primeira união trans ocorrida no Casamento Comunitário promovido pela SEJUS. 
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 Visita à Casa Rosa para conhecer o funcionamento e entrega de kits de higiene e prevenção à Covid-

19 para pessoas LGBT acolhidas. 

 

 Atendimento e orientação à população LGBT por meio do Projeto SEJUS Mais Perto do Cidadão, 

ocorrido no Sol Nascente. 

 12 rodas de conversas sobre direitos, respeito e como denunciar atos LGBTfóbicos por meio do 

SEJUS Mais Perto do Cidadão em Planaltina/DF, foram 120 pessoas assistidas na ação. 

 Projeto “LGBT em Ação pelo Combate à Covid 19”, deu suporte a 477 famílias LGBT em situação de 

vulnerabilidade social e insegurança alimentar, entregando cestas básicas de alimentos e folder educativo 

com orientações de prevenção à Covid 19 nas cidades de Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Riacho Fundo 

II, Samambaia, Santa Maria e Gama. 
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 Nova reunião com a CODEPLAN para alinhamento sobre o PDAD 2021 e lançamento de uma nova 

pesquisa para a população LGBT. 

 Divulgação do resultado provisório da classificação dos empreendimentos inscritos para seleção do 

Chamamento Público 03/2021 com o objetivo de elaborar o Guia Friendly LGBT, que irá mapear 

estabelecimentos, empresas e prestadores de serviços para integrar a Rota LGBT de Brasília. 

  

 Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Municipais e Estaduais de 

Políticas Públicas; 

 Elaboração e matérias LGBT, com foco na visibilidade, informação sobre direitos, funcionamento de 

equipamentos durante a pandemia e serviços ofertados. 

 Criação em conjunto com a CODEPLAN do suplemento com perguntas LGBT que será utilizado na 

pesquisa "Gênero e Orientação sexual no DF - um olhar inclusivo" para a sociedade civil LGBTQ+. 

 Abertura de processo e construção de documentos para subsidiar a criação de um grupo de trabalho 

para elaboração do Guia Friendly LGBT, através de Portaria Conjunta. 
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 Reunião para tratar do Fórum da Diversidade Victória Jugnet e indicação de titular e suplente 

representando a SEJUS. O fórum é integrado pelos serviços de atendimento, familiares, ativistas e 

organizações pelos direitos de crianças e adolescentes em diversidade sexual e de gênero. 

 Participação representando a SEJUS no Lançamento do Fórum de Diversidade Victória Jugnet. 

 Participação representando a SEJUS na audiência pública promovida pelo Gabinete 24 para 

apresentação do Relatório do Centro de Direitos Humanos relativo à pauta LGBT com dados sobre denúncias 

por motivação LGBTfóbica no DF; 

 Participação e suporte no “Sua Vida Vale Muito” ocorrido na Fercal no dia 20 de agosto; 

 A equipe da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 foi a campo no dia 05 de maio 

para realizar a coleta dos dados em aproximadamente 35 mil domicílios do DF com previsão de duração de 

05 meses. Após o final da coleta de dados será necessário que sejam feitas as etapas de checagem dos 

dados, análise de consistência e posteriormente a análise dos dados coletados. A pesquisa é inédita trazendo 

a pergunta de identidade de gênero e orientação sexual no questionário principal e como anexo para ser 

respondida por meio de link o suplemento LGBT denominado “Gênero e Orientação Sexual no DF - Um olhar 

inclusivo” com perguntas específicas da população LGBTQIA+. 

 Participação representando a SEJUS em reunião promovida pelo Ministério da Mulher, Família e 

Direitos Humanos e pela Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco (Amotrans-

PE) para Apresentação dos resultados do projeto Observatório da Violência LGBTQIA+ para gestores públicos 

e integrantes da sociedade civil como atividade do convênio n. º887023/2019 firmado entre a Articulação e 

Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco (AMOTRANS/PE) e o Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos. 

 Reunião com o Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, Religiosa e Racial (CREAS 

da Diversidade) e equipe responsável para alinhamento e apresentação das Repúblicas LGBTQIA+ com o seu 

funcionamento e fluxo para encaminhamento. 

 Apoio no Mutirão Virtual da Defensoria do DF para mudança de prenome e gênero de pessoas trans; 

 Participação representando a SEJUS no III Seminário LGBTQIA+ da Câmara Legislativa do DF; 

 Programa CNH Social: representando a SEJUS no Programa e participando ativamente na divulgação, 

mobilização de pessoas trans, suporte na inscrição, seleção por meio de comissão de heteroidentificação. 

 Elaboração de minutas e ideias para elaboração de matérias e cards para as datas comemorativas e 

importantes para a população LGBT; 
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 Formação sobre direitos humanos em Unidades Socioeducativas durante a semana de combate ao 

Racismo; 

 Publicação do Grupo Gestor das Estações Cidadania do Distrito Federal, o qual tem como princípio a 

participação social, por meio da garantia da gestão compartilhada do CEU entre o poder público local, a 

comunidade beneficiária e a sociedade civil organizada. 

 Publicação do Protocolo de Prevenção à COVID-19 (PORTARIA Nº 14, DE 29 DE JULHO DE 2021) 

visando a reabertura das Estações Cidadania e Praça dos Direitos para a retomada das atividades presenciais 

com segurança. (PORTARIA Nº 486, DE 06 DE JULHO DE 2021). 

 Revitalização e reabertura da Estação Cidadania da QNM28 (Ficou desativada em torno de 2 anos e 6 

meses por infiltrações e questões estruturais); 

 Obtenção do documento "Habite-se das unidades":  Emissão da Declaração de aceite n° 0018/2021 – 

CAESB, da Praça dos Direitos da Ceilândia; Emissão da Declaração de Aceite nº 1154/2021 – CAESB, da 

Estação da Cidadania da QNM 28, Ceilândia; Emissão de Habite-se CEB/Neoenergia, atinente a Estação 

Cidadania da QNR 02, Ceilândia. Os documentos são obrigatórios e dão regularidade as unidades. 

 Aquisição e instalação de brinquedo que possui design adaptado e funcionalidades que favoreçam a 

inclusão de crianças com deficiência (PcD) - Na estação Cidadania da QNM 28. Com previsão de novas 

aquisições e ampliação para as outras unidades. 

 Transferência dos bens móveis e imóveis das Estações Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento 

Social para a Secretaria de Justiça e Cidadania. 

 Implantação do programa Provítima na Estação Cidadania do Recanto das Emas e Praça dos Direitos 

do Itapoã; 

 Equipagem de todas as Estações e Praças dos Direitos, com telefones e ares condicionados. 

 Parceria com Instituto Pensar Saúde – IPES: 

1 – Acolhe, Melhor Idade – Ação “Viva Melhor” – Fortalecer a promoção dos direitos do idoso no DF com 

ações de promoção e prevenção da saúde mental e física realizando atividades de condicionamento físico 

para a qualidade de vida saudável aos idosos da comunidade de Ceilândia-df 

2– Educando para a Cidadania – Realização de ações de promoção da saúde as crianças adolescentes e 

jovens de 06 a 18 anos com triagem auditiva do estudante (TAE), em atendimento ao eixo do Programa 

Saúde do Estudante (PSE), realizado por profissionais de fonoaudiologia em parceria com as escolas públicas 

adjacentes ao equipamento público QNR 02. São oferecidas atividades de esporte e lazer (promoção da 
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saúde mental) às crianças, aos jovens, aos adolescentes, nas modalidades: Karatê, basquetebol, dança 

urbana, basquete. 

 Entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com a CUFA 

(Central Única das Favelas), na Praça dos Direitos da Ceilândia, no dia 20 de novembro. 

 Implementação do projeto INCLUDE, laboratórios de robótica, na unidade da Estação da Cidadania 

QNR 02 em Ceilândia e Praça dos Direitos do Itapoã. O projeto encontra-se em fase de implantação na 

unidade da Estação da Cidadania da QNM 28 e Praça dos Direitos, ambos em Ceilândia. 

 Parceria com a CUFA (Central Única das Favelas) entrega de cestas básicas para 150 famílias, na 

praça dos direitos da Ceilândia, dia 24/12/2021. 

 Dia Nacional da Liberdade de Crença – publicação de artigo, a convite do Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC, sobre a data nacional do fim do padroado e instiuição da laicidade no 

país.  O artigo está no seguinte link do sítio do CONIC: https://www.conic.org.br/portal/noticias/3747-apos-

131-anos-nunca-a-laicidade-foi-tao-ameacada-como-agora 

  

 Realização de diversos Webnários sobre Intolerância Religiosa: A Situação do Ensino Religioso no 

Brasil; Liberdade Religiosa e Democracia; Diálogo Interreligioso como Mecanismo para a Erradicação da 

Violência e Preconceito; Café da Diversidade; O Distrito Federal e o Combate à Intolerância Religiosa; Brasil e 

a defesa da Liberdade Religiosa e de Cranças; Trilhando o Caminho do Bem Comum e da Generosidade; 

Afinal, de que Estamos Falando?; Encontro Interreligioso e Partilha. 

https://www.conic.org.br/portal/noticias/3747-apos-131-anos-nunca-a-laicidade-foi-tao-ameacada-como-agora
https://www.conic.org.br/portal/noticias/3747-apos-131-anos-nunca-a-laicidade-foi-tao-ameacada-como-agora
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 Apoio ao evento em homenagem ao dia de Iemanjá – No dia 2 de fevereiro, que teve como lema 

“Cuide do Lago Paranoá e Receba as Bênçãos de Iemanjá” Evento de iniciativa do Instituto Rosa dos Ventos, 

em parceria com o coletivo de Yalorixás do DF, que contou com o fomento da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Distrito Federal. 

 

 Laicidade e Liberdade Religiosa: Retrocessos e Desafios em Razão do Cenário Atual: Membros do 

Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR), em parceria com a Frente da Diversidade Religiosa da 
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Paraíba, Grupo Videlicet / PPGCR – UFPB, a Iniciativa das Religiões Unidas – URI e a Rede Nacional da 

Diversidade Religiosa e Laicidade – RENADIR, promoveram e organizaram dentro da programação do “30° 

Encontro da Nova Consciência”, maior evento latino-americano transcultural, que trabalha dentre outros 

temas “Direitos Humanos e Diversidade Religiosa”, a realização do webnário/mesa redonda: “Laicidade e 

Liberdade Religiosa: Retrocessos e Desafios em Razão do Cenário Atual”.  A atividade contou com as 

participações de lideranças, autoridades e acadêmicos especializados na defesa da laicidade e liberdade de 

crenças e convicções. Link: https://www.youtube.com/watch?v=GeqWxNKx47w 

 Religião não pode ser instrumento de propagação de ódio e preconceito: Membros do Comitê 

Distrital da Diversidade Religiosa, em parceria com a Frente da Diversidade Religiosa da Paraíba, Grupo 

Videlicet / PPGCR – UFPB, a Iniciativa das Religiões Unidas (URI) e a Rede Nacional da Diversidade Religiosa e 

Laicidade (RENADIR) promoveram e organizaram dentro da programação do “30° Encontro da Nova 

Consciência”, maior evento latino americano transcultural, que trabalha dentre outros temas “Direitos 

Humanos e Diversidade Religiosa”, a realização do webnário/mesa redonda: “Religião não pode ser 

instrumento de propagação de ódio e preconceito” 

 Debate sobre laicidade no 16° encontro de ateus do DF: a convite da Associação de Ateus do 

Planalto Central – APCE, membros do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR) participarão do 

debate sobre laicidade no Brasil. 

Link: https://www.facebook.com/APCEDFAPCE/videos/3042557062638429 . 

 Roda de conversa sobre mulheres e o feminino nas comunidades tradicionais de terreiro – convite 

da Coordenação dos Direitos da Mulher da Diretoria da Diversidade da Universidade Federal de Brasilia – 

UnB. Link: https://www.youtube.com/watch?v=byvHHiLnAyA 

 Nota em Solidariedade a Pastora Romi Bencke – Membro do Comitê Distrital de Diversidade 

Religiosa (CDDR) e Secretária-Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC): A pastora Romi 

Bencke foi vítima de ataques nas redes sociais por ter se posicionado contra a campanha da fraternidade 

ecumênica. 

 Ataques e Invasões a Terreiros no DF e Entorno: em função de ataques sofridos por mais de uma 

dezena de templos de matriz africana no DF e Entorno, representados por invasões feitas por autoridades 

policiais, sob a desculpa de que os religiosos estariam dando guarida a um procurado pelas autoridades, 

lideranças de terreiro, entidades que congregam as lideranças de matriz africana, com o apoio de 

organismos ecumênicos, inter-religiosos, do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR) e da SEJUS, 

participaram de ato realizado na Praça Marielle Franco para a denúncia do caso. 

https://www.youtube.com/watch?v=GeqWxNKx47w
https://www.facebook.com/APCEDFAPCE/videos/3042557062638429
https://www.youtube.com/watch?v=byvHHiLnAyA
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 Quando o Estado é quem Promove a Intolerância e o Racismo Religioso: seminário virtual organizado 

pelo Comitê Distrital da Diversidade Religiosa (CDDR), com apoio da Iniciativa das Religiões Unidas – URI e da 

rede Nacional de Diversidade Religiosa e Laicidade – RENADIR. 

Link: https://www.facebook.com/renadir.br/videos/2842262759368309/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

  

 Palestra em Evento de Posse do Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa de Juiz de 

Fora – MG: O Comitê Distrital da Diversidade Religiosa (CDDR) foi convidado a participar do evento de posse 

do colegiado correspondente da cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais, em função da referência que tem 

sido o trabalho do DF. A atividade contou com palestra da Coordenação Executiva do Comitê Distrital de 

Diversidade Religiosa (CDDR), dentre outros convidados. 

 Fundamentalismos Religiosos e as Implicações para o Ecumenismo e a Democracia: A Comissão de 

Justiça e Paz da Arquiodiocése de Brasília – CJP promoveu convite a Coordenação do Comitê Distrital da 

Diversidade Religiosa (CDDR) para debater questões relativas ao avanço do fundamentalismo religioso 

https://www.facebook.com/renadir.br/videos/2842262759368309/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/2842262759368309/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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cristão no Brasil e suas implicações. Foi realizado uma palestra e diálogo, transmitido no sítio eletrônico da 

CJP de Brasília. 

 Chamado Mundial dos Povos Indígenas: Concomitantemente ao julgamento no Supremo Tribunal 

Federal – STJ, do Marco Temporal para as Terras Indígenas, um conjunto de organizações nacionais e 

internacionais promoveram a realização de ato inter-religioso na Praça dos Três Poderes em defesa das 

culturas e povos indígenas. O evento ocorreu simultaneamente com o ato em defesa dos povos indígenas 

em Haia, Holanda, com transmissão para os países europeus. Membros da sociedade civil integrantes do 

Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR) foram responsáveis pela apresentação e coordenação dos 

trabalhos. 

  

 Praça dos Orixás sofre Ataque: A Praça dos Orixás sofreu mais um ataque, tendo estatuas de Orixás 

queimadas e depredadas, havendo por parte da SEJUS e do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa (CDDR) 

e Lideranças de Terreiros do DF. Realizou-se um ato contra a intolerância religiosa e o racismo religioso. A 

SEJUS publicou, em seu sítio eletrônico (https://www.sejus.df.gov.br/nota-sobre-caso-de-racismo-religioso-

na-praca-dos-orixas/ ), nota de repúdio ao ato criminoso e solidariedade aos povos de terreiro. 

https://www.sejus.df.gov.br/nota-sobre-caso-de-racismo-religioso-na-praca-dos-orixas/
https://www.sejus.df.gov.br/nota-sobre-caso-de-racismo-religioso-na-praca-dos-orixas/
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 43° Reunião Ordinária do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR): Atividade ordinária do 

colegiado que contou com a participação dos membros da comissão de psicologia e laicidade do Conselho 

Distrital de Psicologia para discussão da continuidade de parcerias com o colegiado na defesa da laicidade 

estatal. Link sítio da RENADIR: https://www.facebook.com/renadir.br/videos/391035285704718/?extid=CL-

UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

  

  Movimento Espiritualidade em Ação: A convite do Movimento Espiritualidade em Ação, que 

congrega o Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC, Comunidade Bahá’I, United Religions Iniciative e 

Igrejas de Confissão Protestante, o Comitê Distrital de Diversidade Religiosa participou de reunião 

preparatória de audiência para a discussão do papel da religião da sociedade, sob uma perspectiva de que os 

movimentos inter-religiosos não atuem tão somente no campo do embate de denúncias. 

https://www.facebook.com/renadir.br/videos/391035285704718/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/391035285704718/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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 Atividade com Comunidade do Senegal: A convite da Comunidade do Senegal, estabelecida no DF, a 

SEJUS participou da Festa Religiosa da Ordem SUFI, Irmandade Mouride, onde se comemora a peregrinação 

religiosa “Magal Touba”, em homenagem ao sheikh Amadou Bamba, líder deste seguimento do Islamismo. 

  

 Dia Internacional da Paz: o Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR) com apoio de 

organizações inter-religiosas, promoveram webnário internacional, com presença de lideranças indígenas da 

América do Sul, para a discussão dos desafios e ataques a estas culturas. Na ocasião, representante indígena 

do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR), e demais membros, trouxeram informações sobre os 

problemas enfrentados pelos povos indígenas brasileiros, em especial, o contínuo fenômeno da imposição 

do cristianismo, aliado ao fomento a não prática de suas espiritualidades originárias. Link da atividade no 

sítio da RENADIR: https://www.facebook.com/renadir.br/videos/1507833862900547/?extid=CL-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

https://www.facebook.com/renadir.br/videos/1507833862900547/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/1507833862900547/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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 Ato em Solidariedade às Vítimas do COVID: atividade que envolveu o fortalecimento das parcerias e 

apoio a área distrital da liberdade religiosa, através da realização de articulações junto a organismos inter-

religiosos e ecumênicos na realização de ato pelas vítimas do COVID e seus familiares. O encontro ocorreu 

na Casa de Retiros Assunção, reunindo lideranças de igrejas, movimentos ecumênicos, inter-religiosos, 

ministros de confissão de fé, dentre outros. 

  

 4° Diálogo com Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR): atividade de promoção dos direitos 

para a diversidade religiosa, realizada anualmente, momento em que são apresentados os trabalhos e ações 

relativas às pautas que envolvem a liberdade religiosa. Link de divulgação no sítio da 

SEJUS: https://www.sejus.df.gov.br/dia-distrital-de-combate-a-intolerancia-religiosa-reforca-direito-a-

liberdade-de-crenc%cc%a7as-no-df/ Link da atividade, postada no sítio da 

RENADIR: https://www.facebook.com/renadir.br/videos/202533351994586/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing  

   

https://www.sejus.df.gov.br/dia-distrital-de-combate-a-intolerancia-religiosa-reforca-direito-a-liberdade-de-crenc%cc%a7as-no-df/
https://www.sejus.df.gov.br/dia-distrital-de-combate-a-intolerancia-religiosa-reforca-direito-a-liberdade-de-crenc%cc%a7as-no-df/
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/202533351994586/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/202533351994586/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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 Oficina de regulação fundiária e moeda social das comunidades tradicionais de matriz africana DF: 

atividade articulada em parceria com a Terracap, que cedeu seu auditório, para orientar as lideranças de 

terreiro nos processos de regularização a luz do constante na Lei Distrital n° 6.888/2021, que trata da moeda 

social. 

  

 Minuta de Proposta do Procedimento Operacional Padrão (POP) da Intolerância Religiosa para a 

Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou 

Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência – DECRIN: foi encaminhado minuta de POP da intolerância 

religiosa para a delegacia especializada em crimes de intolerância religiosa. 

 Atuação do Comitê de Heteroidentificação: formado por membros da SEJUS e da SES, o colegiado 

atua na avaliação de candidatos que passaram por meios de cotas raciais. Link de 

divulgação: https://www.metropoles.com/distrito-federal/para-confirmar-fenotipo-de-cotistas-saude-do-df-

cria-comissao-avaliadora. 

 Webinário – Jornalismo, Racismo e Intolerância Religiosa: atividade promovida pelo Centro 

Universitário de Brasília (CEUB) que convidou o Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR) e lideranças 

religiosas para debater o tema. Link atividade: https://www.youtube.com/watch?v=pEpKSePyfB0 

 

 Dia Internacional da Tolerância: a diretoria da Liga do Mundo Islâmico e do Centro Islâmico do Brasil 

convidou organizações religiosas, inter-religiosas, lideranças religiosas, bem como o Comitê Distrital de 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/para-confirmar-fenotipo-de-cotistas-saude-do-df-cria-comissao-avaliadora
https://www.metropoles.com/distrito-federal/para-confirmar-fenotipo-de-cotistas-saude-do-df-cria-comissao-avaliadora
https://www.youtube.com/watch?v=pEpKSePyfB0
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Diversidade Religiosa (CDDR) para participarem de atividade para lembrar o “Dia Mundial da Tolerância”, 

sendo tal ato reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol do respeito à liberdade religiosa. 

   

 Portaria Conjunta n° 07, de 17 de novembro de 2021 – Grupo Executivo para Regulamentação da Lei 

Distrital n° 6.888/2021. 

 Audiência Pública – Comissão da Câmara Federal: Debate Racismo Religioso e Ataque às Praças dos 

Orixás: Atividade na qual a SEJUS foi convidada para debater a intolerância e o racismo religioso. Link da 

atividade: https://www.youtube.com/watch?v=IWpflQ9wXoU 

 Dia Distrital da Sacerdotisa e do Sacerdote de Terreiro, celebrado pela SEJUS. 

Link: https://www.sejus.df.gov.br/df-celebra-dia-do-sacerdote-e-da-sacerdotisa-de-religioes-de-matrizes-

africanas/ 

 

 46° Atividade do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR): atividade constante no 

cronograma de trabalho do colegiado. Destaque para a aprovação de novo edital de seleção para o 

colegiado. Link da atividade: https://www.facebook.com/renadir.br/videos/1406460186435146/?extid=CL-

UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 Encontro Internacional Otro Cruce: A SEJUS juntamente com o Comitê Distrital de Diversidade 

Religiosa (CDDR), a convite da organização Otro Cruces, participou de encontro internacional, envolvendo 

América Latina, para apresentar a situação da laicidade no DF e no Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=IWpflQ9wXoU
https://www.sejus.df.gov.br/df-celebra-dia-do-sacerdote-e-da-sacerdotisa-de-religioes-de-matrizes-africanas/
https://www.sejus.df.gov.br/df-celebra-dia-do-sacerdote-e-da-sacerdotisa-de-religioes-de-matrizes-africanas/
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/1406460186435146/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/1406460186435146/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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 Webinário "Situação e Ameaças à Laicidade no Brasil": Perspectivas e Desafios – atividade realizada 

no dia 10 de dezembro em alusão ao Dia Internacional de Direitos Humanos. Link da transmissão pelo sítio 

no Facebook da RENADIR: https://www.facebook.com/renadir.br/videos/446228640441035/?extid=WA-

UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing . Divulgação sítio SEJUS: https://www.sejus.df.gov.br/dia-

internacional-dos-direitos-humanos-sejus-realiza-webinario-sobre-laicidade-no-brasil/ 

 

  

2. Avaliação do Objetivo  

OBJETIVO 

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 

COM ACESSIBILIDADE. 

Ainda que as ações estejam em constante adaptação em função da crise sanitária em âmbito mundial 

causada pela Covid-19 e suas mutações, a SEJUS vem buscando, por meio de ações transversais, reafirmar a 

importância das políticas públicas e a promoção de direitos humanos na execução do planejamento. 

https://www.facebook.com/renadir.br/videos/446228640441035/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/renadir.br/videos/446228640441035/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.sejus.df.gov.br/dia-internacional-dos-direitos-humanos-sejus-realiza-webinario-sobre-laicidade-no-brasil/
https://www.sejus.df.gov.br/dia-internacional-dos-direitos-humanos-sejus-realiza-webinario-sobre-laicidade-no-brasil/
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Posto isto, buscando manter a provisão dos serviços públicos, como forma de enfrentar e mitigar a 

pandemia, a SEJUS atuou junto à Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e 

Programas Especiais (GASPVP), da Secretaria de Saúde do DF, na 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. Ainda, objetivando a execução das ações, foi realizada a entrega de itens de 

vestuário apreendidos pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística para o Conselho 

Indígena do DF, para atender os indígenas em situação de vulnerabilidade. Registra-se, também, a 

participação em reuniões, Fóruns e Comitês sobre os temas relacionados à promoção dos direitos humanos, 

para que de forma mais ampla seja possível alcançar resultados de maneira mais abrangente. Como 

exemplo, pode-se citar o apoio institucional no acompanhamento e direcionamento das demandas 

apresentadas pelo grupo de indígenas de etnia Warao, originários da Venezuela, que foram assistidos pelo 

projeto “Proteção Social aos imigrantes da etnia Warao”. Foi possível, ainda, viabilizar o deslocamento 

desses povos que, inicialmente, estavam acampados nos arredores da Rodoviária interestadual de Brasília, 

para Acolhimento no "Espaço Bem Viver" da Entidade Cáritas em São Sebastião. 

No âmbito das realizações em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foram 

realizadas visitas, em parceria com o Centro Universitário ICESP, nas Unidades de Internação de Santa 

Maria  – UISM (23/11/2021),  Socioeducativa Feminina – UIFG (23/11/2021) e do Recanto das Emas - UNIRE 

(26/11/2021). A ação transcorreu de forma harmônica e desenvolveu atividades em alusão ao “Mês da 

Consciência Negra”. 

Além da importante abordagem sobre a temática étnico racial, onde considerados os  aspectos relacionados 

à estrutura emocional e física dos socioeducandos, bem como a realização de escuta dos adolescentes, a 

ação também possibilitou aos socioeducandos o atendimento nas áreas de biomedicina, psicologia e 

farmácia, promovendo seus direitos quanto ao exercício da cidadania e acesso a serviços sociais, com a 

perspectiva futura de construção e efetivação como sujeito de direito dentro da sociedade. 

No que se refere às metas incluídas na Agenda 2030, adotados em 2015 por países membros da Organização 

das Nações Unidas, que englobam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, foram executadas 

ações que contribuem com  objetivos de promoção da igualdade de gênero, saúde e bem estar, redução das 

desigualdades, parcerias e meios de implementação. 

Quanto à pauta LGBT, no primeiro e segundo quadrimestres de 2021, as políticas públicas tiveram que 

adaptar suas ações em razão do coronavírus. Contudo, mesmo diante dos obstáculos o trabalho foi 

continuado. Da mesma forma, foram elaborados materiais e atos normativos, assim como possibilitou a 

recepção de projetos da sociedade civil com recursos oriundos de emendas parlamentares e com foco em 
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assistir à população LGBT em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar no DF, sendo a 

SEJUS fomentadora, garantido a continuidade das ações e entregas à comunidade LGBT. 

  

3. Metas 

METAS 2020-2023 

Quantidade 

alcançada 

(meta 

quantitativa) 

Situação do atributo Razão da situação do atributo 

M436 - REALIZAR 12 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

PARAINCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA 

POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA E CIGANA, 

MULHERES, PESSOAS COMDEFICIÊNCIA, PESSOAS 

LGBTS, POVOS E COMUNIDADESTRADICIONAIS. 

(SEJUS) 

12 - Meta concluída - Não se aplica 

M437 - IMPLEMENTAR 8 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

E FORMAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DO RACISMO 

INSTITUCIONAL PARA PROFISSIONAIS DE 

SEGURANÇAPÚBLICA. (SEJUS) 

00 - Meta não iniciada - Política 

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) 

11 - Meta concluída - Não se aplica 

 

3.1 Análise qualitativa 

M436 – Em 2021 foi possível realizar 07 (sete) ações de capacitações: 1) Programa CNH Social do DETRAN; 2) 

Programa Akoma – Educação para Relações Étnico-Raciais Integrada à Saúde 3) Termo de Fomento n° 

07/2021 “Nos Caminhos de Ogun – Juventude, Trabalho/Emprego e Renda” 4) 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 5) Termo de Fomento 04/2019: dando visibilidade 

para modelos negros para combater o racismo no mercado de trabalho 6) Fomento nº: 05/2019 – Projeto 

Super Empreendedores 7) Projeto “Ação Mulher no Campo: Mulheres Construindo Autonomia. Somando-se 

a quantidade realizada em 2020 de 05 (cinco), encontra-se um total de 12 (doze) ações de capacitação. 

M437 – Em julho de 2020, a SEJUS apresentou o projeto POP Racial, cujo processo está em tramitação junto 

à Polícia Civil do Distrito Federal. O projeto possui orientações básicas, não vinculativas, de como delimitar a 
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ação do agente de segurança pública no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, no trato com a população 

negra, religiosos de matriz africana, indígenas e ciganos sem racismo ou discriminação de raça ou religião, 

contribuindo para a promoção dos direitos humanos e as garantias fundamentais destes grupos na aplicação 

da lei. O processo, hoje, se encontra na PCDF para apreciação e manifestação, não tendo ainda uma previsão 

de iniciar. 

M438 - No ano de 2021, 07 (sete) capacitações em Direitos Humanos foram gravadas e disponibilizadas na 

Escola SEJUS e Escola de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal. São elas: 1) Seminário on 

line “Equidade em Saúde para a população indígena: Desafio de políticas públicas efetivas”; 2) “Roda de 

conversa: Povos Indígenas do Brasil em 2021 – O desafio de resistir”; 3) Webconferência: “Equidade para o 

povo cigano Romani”; 4) 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; 5) 

Série “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; 6) Educando para a Cidadania; 7) Busca ativa dos povos 

indígenas para que fossem imunizados com a vacina da COVID-19. Somando-se a quantidade realizada em 

2020 de 04 (quatro), encontra-se um total de 11 (onze) ações de capacitação. 

 

4. Indicadores 

INDICADORES 

Índice 

alcançado 

(indicador)  

Situação 

do 

atributo 

Razão 

da 

situação 

do 

atributo 

DENOMINAÇÃO 

DO INDICADOR 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

ÍNDICES 

DESEJADOS 
TENDÊNCIA FONTE  

UO 

RESPONSÁVEL 

Apurado 

em 2021   

IN10319 - 

NÚMERO DE 

DENÚNCIAS DE 

RACISMO POR 

100 MIL 

HABITANTES 

NO DF 

REGISTRADAS 

NO DISQUE 

100  

TAXA 
2020 <= 

0,03 

Menor, 

Melhor 
SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100 44101 (SEJUS) 0,06408 

Indicador 

sem 

índice 

desejado  

Outros 
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IN10320 - 

NÚMERO DE 

DENÚNCIAS DE 

VIOLÊNCIA 

CONTRA LGBTS 

POR 100 MIL 

HABITANTES 

NO DF 

REGISTRADAS 

NO DISQUE 100 

TAXA 
2020 <= 

1,45 

Menor, 

Melhor 
SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100) 44101 (SEJUS) 0,00019 

Indicador 

com 

índice 

alcançado  

Não se 

aplica 

  

4.1 Análise qualitativa 

IN10320 - Os números aqui apresentados foram apurados até o dia 25/12/2021, extraído do painel de dados 

da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de 

acordo com dados disponíveis em https://www.gov.br/mdh/ptbr/ondh/paineldedadosdaondh/dados-atuais-

2021. 

Para o cálculo do índice "número de denúncias de racismo por 100 mil habitantes no DF registradas no 

disque 100" foi considerado o somatório das denúncias relativas à população de ciganos, quilombolas, 

indígenas e outras comunidades tradicionais, intolerância religiosa, além da racial, como demonstrado na 

tabela a seguir: 

População N° de denúncias no disque 100 

Ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais 138 

Intolerância religiosa 3.514 

Racial 2.756 

Total de denúncias 6.408 

Total de denúncias por 100.000 habitantes (6.408/100.000) 0,064 

Em complemento aos dados apresentados, segue os números brutos de violação de direitos para cada 

população: 

1. Ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais - Nº violações: 695 

https://www.gov.br/mdh/ptbr/ondh/paineldedadosdaondh/dados-atuais-2021
https://www.gov.br/mdh/ptbr/ondh/paineldedadosdaondh/dados-atuais-2021
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2. Intolerância religiosa - Nº violações: 8.747 

3. Racial - N° de violações: 12.419 

IN10320 - No que se refere à população LGBT, os dados contendo o quantitativo de denúncias apuradas no 

canal Disque 100 está disponível em https://www.gov.br/mdh/ptbr/ondh/paineldedadosdaondh/dados-

atuais-2021.  Destacamos, que este ano de 2021, o MDH está disponibilizando dados periódicos, contudo, 

como antes eram anuais, não é possível fazer comparações de períodos, sendo conveniente aguardar o 

relatório anual para aferirmos em sua totalidade. Entendemos, que nem sempre o número “maior” de 

denúncias significa pior e nem mesmo o número “menor” significa melhor, por exemplo, o número maior de 

denúncias pode significar que esse grupo específico está buscando mais seus direitos e denunciando às 

autoridades atos com motivação homotransfóbica. O Governo do Distrito Federal tem trabalhado para levar 

mais informação sobre equipamentos e serviços a essa população, principalmente nas regiões mais 

periféricas do DF, assim como na desconstrução dos preconceitos enraizados em nossa sociedade. 

Para o cálculo do índice "número de denúncias de violência contra LGBTs por 100 mil habitantes no DF 

registradas no disque 100" foi considerado o seguinte cálculo: 

População N° de denúncias no disque 100 

População LGBT 19 

Total de denúncias por 100.000 habitantes (19/100.000) 0,00019 

  

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 

alcançada 
Situação do atributo Razão da situação do atributo 

AN10393 - CRIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

(PLADIPIR) (SEJUS) 

01 Concluída Não se aplica 

AN10394 - CRIAÇÃO DO PLANO DE 

CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS DO DF (SEJUS) 

01 

Em andamento em 

desconformidade com o 

previsto  

Técnica 

AN10395 - PUBLICAÇÃO DE PROTOCOLO DE 01 Em andamento conforme o Não se aplica 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

37  

AÇÃO PARA APURAR E INVESTIGAR 

DENÚNCIAS DE CRIMES RACIAIS.EM PARCERIA 

COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

(SEJUS) 

previsto 

AN10396 - REALIZAÇÃO DE PARCERIA COM A 

SECRETARIA DE SAÚDE PARA PUBLICAÇÃO 

DOS INDICADORES DE SAÚDE SOBRE A 

POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA, CIGANA E 

DEMAIS POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS (SEJUS) 

01 Concluída Não se aplica 

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) 

28 
Em andamento conforme 

previsto 
Não se aplica 

  

5.1. Análise qualitativa 

AN10393 - Publicado o Decreto n° Nº 41.962/2021 - Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial do 

Distrito Federal – PLADIPIR (2021/2023).  

AN10394 - Devido ao período pandêmico, as capacitações em Direitos Humanos foram gravadas e 

disponibilizadas via Escola SEJUS e Escola de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal. Foram 10 

programas sobre diversidade religiosa, 08 programas sobre prevenção e erradicação do trabalho escravo e 

08 programas sobre combate e erradicação à tortura. No conjunto dos últimos 8 programas, houve 

problemas técnicos de áudio, por isso ainda não foram disponibilizados. 

AN10395 – O Procedimento Operacional Padrão (POP) em Igualdade Racial foi remetido à Delegacia Especial 

de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa 

Idosa ou com Deficiência (DECRIN) para manifestações. 

AN10396 – Publicado o Acordo de Cooperação Técnica 13/2021 do Programa Akoma – Educação para 

Relações Étnico-Raciais Integrada à Saúde com a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. 

AN10422 – 
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 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. 

 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”. 

 Publicação do Decreto n° 39.719/2019 que institui o CODETRAE – Comitê Distrital para Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Escravo. 

 Reativação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Distrital para 

a População em Situação de Rua. 

 Reativação do Comitê Executivo das Estações da Cidadania. 

 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. 

 Participação na pré-Conferência e Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional 

promovido pelo CONSEA/DF sob a coordenação da SEDES. 

 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). 

 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. 

 Projetos FAC: 1) Parceria com a Instituição Ajudar não Dói - projeto FAC Esporte para Cidadania, com 

repasse de recursos pelo Ministério da Cidadania. 2) Evento Regando – projeto FAC realizado em parceria 

com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. 3) Projeto “Conte lá que eu Canto Cá – da companhia de 

Comédia Melhores do Mundo”, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. 

 IX OLIMPÍADAS – em parceria com Administração Regional de Ceilândia e realização na Praça dos 

Direitos da Ceilândia, na modalidade de patins. 

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

 Projeto Circulante, termo de fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, 

realizado na Estação Cidadania da QNM 28. 

 Atuações nos Procedimentos de Heteroidentificação para preenchimento de vagas reservadas nas 

seguintes ações: 1) Programa de Habilitação Social, realizado junto ao DETRAN-DF; 2) Consursos públicos, 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7f7547c7387b4d12a39edc57fe86e44c/Decreto_40869_05_06_2020.html
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em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atendendo a Portaria Conjunta nº 11/2021; 3) 

Processo seletivo de estagiários da Defensoria Publica do Distrito Federal –DPDF. 

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

CODIPIR. 

 Durante o ano de 2021, foram realizadas várias parcerias com objetivo de atender população LGBT, 

dentre elas destacamos: 1) parceria entre a SEJUS e a SETUR – construção do Guia Friendly LGBT, 2) 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. 

  

6. Informações Complementares  

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

1. Proposição de instituição do Comitê Técnico de Saúde das Populações Indígena, Cigana e demais 

Povos de Comunidades Tradicionais do Distrito Federal, por meio da publicação de Portaria Conjunta entre a 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a Secretaria de Estado de Saúde. 

2. Proposição de Portaria de regulamentação do Decreto nº 39.024/2018, que dispõe sobre a inclusão 

do quesito raça, cor, etnia nos formulários, sistemas de informação, avaliação, monitoramento, coleta de 

dados, censos, programas e ações no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito 

Federal e proposição de Cartilha de orientação aos servidores; 

3. Gestão do Termo de Fomento 04/2019: voltado visibilidade para modelos negros de todos os perfis, 

além de combater o racismo no mercado de trabalho; 

Ações realizadas em parcerias público-privadas e com a comunidade: 

1. Monitoramento do Fomento nº: 05/2019 – Projeto Super Empreendedores realizada pela Secretária 

Executiva do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro, com a proposta de incentivar o ideal empreendedor 

nas escolas públicas de Ensino Médio; 

2. Representação no Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado/ SPM-DF e 

participação dos representantes da SEJUS nas ações realizadas por meio do projeto “Ação Mulher no Campo: 

Mulheres Construindo Autonomia”; 

3. Termo de Fomento n° 07/2021, assinado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a ONG 

ILE AXÉ XAXARÁ DE PRATA para execução do Projeto: “Nos Caminhos de Ogun – Juventude, 

Trabalho/Emprego e Renda”- Programa Anual Juventude Xaxará de Prata 2021" que tem por objetivo o 
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oferecimento de três rodas de conversas/ciclos de debates, três apresentações culturais e alimentação para 

os assistidos pelo Projeto. 

Dados referentes aos convênios firmados com a União, órgãos do GDF, Prefeituras do Entorno e outros: 

1. Apoio institucional ao projeto Funai em Ação, com o objetivo de levar ações socioassitêncial aos 

indígenas em situação de vulnerabilidade social sofridas com  os impactos causados pela pandemia do Covid-

19; 

2. Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Municipais e Estaduais de 

Políticas Públicas; 

3. Elaboração e matérias LGBT, com foco na visibilidade, informação sobre direitos, funcionamento de 

equipamentos durante a pandemia e serviços ofertados. 

4. Participação representando a SEJUS na audiência pública promovida pelo Gabinete 24 do Senado 

Federal para apresentação do Relatório do Centro de Direitos Humanos relativo à pauta LGBT com dados 

sobre denúncias por motivação LGBTfóbica no DF; 

5. Apoio e visita nas atrações do Brasília Orgulho no DF; 

6. Palestra "Desconstruindo Preconceitos" ministrada pela servidora Ana Paula Benete Crozué para 

servidores e colaboradores da administração do Parque da Cidade; 

7. Mesa temática com materiais LGBT no SEJUS Mais Perto do Cidadão em Samambaia. 

8. Participação em treinamento do Disque 100 no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 

para apresentação do novo fluxo de denúncias. 

9. Elaboração de minutas e ideias subsidiando a ASCOM na elaboração de matérias e cards para as 

datas comemorativas e importantes para a população LGBT. 

  

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

O ano de 2021 foi bastante desafiador devido às adaptações necessárias no cronograma e no planejamento 

de ações para acolher o novo panorama imposto pela pandemia.  A população vulnerável do DF viu a 

realidade se intensificar, logo a demanda cresceu consideravelmente.  Foi fundamental pensar alternativas 

para não interromper o trabalho que já estava sendo realizado no que diz respeito às políticas públicas e ao 

mesmo tempo agir para atender e solucionar problemáticas trazidas pela COVID-19, buscando união com 

outras pastas e com a sociedade civil para unir forças no enfrentamento dos novos desafios. 
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Mesmo com o cenário adverso, a SEJUS, no que diz respeito à pauta de Direitos Humanos e Igualdade Racial, 

obteve resultados bastante satisfatórios. Foram firmadas parcerias, acordos de cooperação, termos de 

fomento; realizados eventos, projetos; criados conselhos e comitês; dentre outros, sempre buscando 

acolher a população na luta pelos seus direitos, principalmente àqueles que, no processo de socialização, 

foram marginalizados e tiveram sua situação acentuada, não só pela pandemia, mas também pelos agravos 

socioeconomicos que surgiram concomitantes ou em decorrência dessa doença.  

Para 2022, busca-se reafirmar a importância das políticas públicas na promoção e proteção de direitos 

humanos visando, principalmente, o combate às desigualdades sociais e do fazer o adequado uso de 

ferramentas públicas para promover o acesso a direitos fundamentais e à cidadania. 
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Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão Na Hora 

(SUBNAHORA) 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 

 

1. Realização por Programa 

REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUTOATENDIMENTO - SITE NA HORA 

Conforme os índices publicados no banco de dados do Google (Google Analytics), foi constatado que, em 

média, a página do Na Hora tem 440 mil visualizações por mês. Nessa análise, verificou-se que quase 70% 

dos usuários dos serviços prestados no Na Hora acessaram o sítio por intermédio de dispositivo móvel 

(celular). Assim, o layout da página de serviços de autoatendimento teve sua estrutura modificada para 

facilitar o acesso em dispositivos mobile (smartphones, tablets, entre outros), visto que grande parte dos 

acessos em nossos sites são feitos através deste tipo de dispositivo, com o uso de menus “drop-down” (clica 

e aparece a lista), assim a visualização e interação do usuário ficam facilitadas. 

 

Além disso, foi incluído um ícone para melhorar o acesso à cartilha do autoatendimento atualizada, desta 

forma o usuário tem acesso a um documento explicativo contendo todos os órgãos e serviços disponíveis 

além de instruções de como proceder. 
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Foram também acrescentados novos serviços que são atendidos de forma totalmente on-line, diretamente 

pela página de autoatendimento. 

  

Os serviços de autoatendimento estão disponíveis no portal institucional para acesso via internet, nos postos 

de autoatendimento disponíveis em todas as unidades do Na Hora e no, recém criado, Na Hora Cidade, que 

visa ofertar tais serviços nas regiões administrativas que não possuam unidades do Na Hora.  

  

PROJETO NA HORA CIDADES 

O projeto Na Hora Cidades encontra-se em implementação nas primeiras Regiões Administrativas. O 

referido projeto propõe descentralizar, de forma eficaz, os serviços de autoatendimento atualmente 

prestados nas Unidades do Na Hora também para as Administrações Regionais do Distrito Federal. Visa, 

assim, facilitar o acesso do Cidadão aos mais variados serviços públicos digitais, oferecendo os meios 

necessários e suporte qualificado, principalmente ao Cidadão em estado de vulnerabilidade que não possui 

acesso à internet ou apresenta dificuldade em executar sozinho suas demandas no formato digital e, ainda, 

promover auxílio qualificado de modo que o Cidadão obtenha autonomia e seja multiplicador de 

informações quanto aos serviços públicos digitais.   
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O primeiro Na Hora Cidades foi inaugurado na Administração Regional de São Sebastião, em 30 junho 2021, 

e conta com 06 (seis)  Terminais de Autoatendimento, 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. Em 2021 foram realizados 2.250 atendimentos. 

  

  

Por sua vez, em 14 de setembro de 2021, foi inaugurado o Na Hora Cidades Estrutural, que conta com conta 

com 05 (cinco) Terminais de Autoatendimento, com servidores/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. Em 2021 foram realizados 518 atendimentos. 

  

O mais novo Na Hora Cidades inaugurado foi na Administração Regional de Planaltina, no dia 13 de 

dezembro de 2021, e conta com 05 (cinco) Terminais de Autoatendimento, servidores/colaboradores 

capacitados para o auxílio ao Cidadão, conforme Portaria Conjunta nº 17, publicada no DODF n° 232, de 14 

de dezembro de 2021. Em 2021 foram realizados 19 atendimentos. 
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PROJETO UNIDADE MÓVEL 

O projeto da unidade móvel de atendimento objetiva promover a desburocratização do acesso do cidadão 

aos serviços públicos, levando até as Regiões Administrativas 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 CEB (atualmente Neoenergia), 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, o 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 fará a tração 

externa para movimentação.  

Os objetos foram adquiridos e entregues em 2021 e o projeto encontra-se em fase de operacionalização 

para inauguração e implantação a partir de janeiro/fevereiro de 2022.  

 

PROJETO: 
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REALIDADE:  
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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 está em avançadas 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 o acesso aos serviços disponibilizados pelos seus órgãos parceiros, principalmente, para pessoas 

em situação de vulnerabilidade que não tem acesso à tecnologia e/ou possuem dificuldade de se deslocar 

até uma das Unidades para realizar o agendamento presencialmente. 

O serviço pela Central 156 contará com Operador de Call Center/Contact Center e árvore de voz da URA, 

fornecendo informações relativas aos serviços realizados presencialmente nas Unidades do Na Hora, bem 

como para o agendamento de atendimento presencial. 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.   

Atualmente, o quantitativo mensal de agendamentos do Na Hora é de aproximadamente 68 mil 

agendamentos. 

O projeto encontra-se em fase de preparação para operação pela empresa contrata pela Central 156 e tem 

previsão de inauguração para o início do ano de 2022.  

PESQUISA DE SATISFAÇÃO E ANÁLISE DE SENTIMENTO - CODEPLAN  

Considerando a busca contínua pela melhoria dos serviços oferecidos nas Unidades do Na Hora, objetivando 

o avanço na prestação de um atendimento de excelência ao Cidadão do Distrito Federal e entorno, 

considerando a proximidade do aniversário de 20 anos da inauguração da primeira Unidade do Na Hora, 

Unidade Rodoviária, em 20 de junho 2022, são oportunas as ações que possam fortalecer a imagem do Na 

Hora como uma instituição que tem como objetivo basilar a prestação de atendimento com alto padrão de 

qualidade, eficiência e rapidez,  desta forma 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.  

A citada pesquisa de satisfação e análise de sentimento visa 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.  
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Atualmente, o processo está em fase de início das pesquisas aguardando somente a autorização da 

Secretaria de Estado de Economia quanto à possibilidade de novas pesquisas pela Central 156.  

  

MELHORIAS NAS UNIDADES 

POSTOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) EM TODAS AS 

UNIDADES 

Para viabilizar o acesso da população aos programas sociais federais, 07 (sete) unidades do Na Hora 

passaram a oferecer o serviço de preenchimento do Cadastro Único do Governo Federal e local, por meio de 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedes. 

O Cadastro Único é a porta de entrada para a política de assistência social e, ampliar esse atendimento nas 

unidades do Na Hora, significa assegurar os direitos à cidadania da população do Distrito Federal, pois o Na 

Hora é um espaço acessível em diferentes pontos do DF. 

O agendamento para o serviço pode ser feito através do site da Sedes ou pela Central 156. 

  

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAPE) INSTALA POSTO NA UNIDADE DO NA 

HORA DE CEILÂNDIA E TAGUATINGA 

Anteriormente, havia dois postos avançados da Seape em funcionamento nas unidades do Na Hora, um na 

Rodoviária e outro no Riacho Fundo I. Em fevereiro e julho de 2021, respectivamente, o Na Hora 

de Ceilândia, localizada na maior RA do DF, e o Na Hora de Taguatinga, passaram a abrigar uma nova 

unidade de atendimento da Seape, com isso se trouxe mais opção e conforto para o cidadão que mora 
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naquelas regiões, permitindo receber dentro do sistema prisional, de forma organizada e segura, advogados, 

familiares e/ou amigos dos internos.  

 

      

  

NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS NA UNIDADE DE CEILÂNDIA  

Após a inauguração do Na Hora Perícias Médicas, em conjunto com Ministério da Economia, por meio da 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, com o fito de integrar em um único espaço todas as perícias 

médicas voltadas ao atendimento do cidadão no Distrito Federal, o Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, 

juntamente com a SEJUS, desenvolveram um novo modelo de atendimento, retirando todos os consultórios 

de perícias que estavam na Unidade de Ceilândia e readaptando o espaço para instalação de uma nova 

unidade de atendimento do INSS. 

Com essa nova parceria desenvolvida, a Agência de atendimento do INSS de Ceilândia migrou para dentro da 

unidade do Na Hora no início do mês de junho. Lá estão sendo ofertados vários serviços para a população, 

como por exemplo:  

 Apresentar defesa MOB; 

 Cumprimento de Exigência; 

 Exigência Expressa; 

 Entrega de documentos por convocação; 

 Carta de Concessão do benefício; 

 Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta; 
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 Extrato de empréstimo consignado; 

 Extrato de pagamento de benefício (HISCRE); 

 Extrato para Imposto de renda (IR); 

 Extrato Previdenciário (CNIS); 

 Realizar Prova de Vida (Situações Excepcionais Não Resolvidas Pelo Banco); 

 Retirada de Histórico de Atendimento de Chat ou Central 135; 

 Solicitar Cópias de Laudos Médicos. 

  

Antigo modelo de atendimento do INSS 

            

Nova proposta de atendimento implantada 

 

  

NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO BRB MOBILIDADE NA UNIDADE DO RIACHO FUNDO I 
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Implementado para facilitar o dia a dia dos usuários do Bilhete Único do Distrito Federal, com o qual o 

usuário pode utilizar o ônibus e o metrô, e desta forma com o mesmo cartão realizar a integração no 

Sistema de Transporte Público Coletivo de Brasília. O Bilhete Único, atualmente, é produzido e entregue pelo 

BRB Mobilidade. 

Tal serviço já estava disponível nas unidades do Na Hora de Ceilândia, Taguatinga e Brazlândia, e em 2021 

passou a ser oferecido também na unidade do Riacho Fundo I. 

  

INCLUSÃO DO SERVIÇO DE COLETA BIOMÉTRICA PELO DETRAN 

O serviço de biometria do Detran-DF passou a ser oferecido a partir de dezembro de 2021 em 3 unidades do 

Na Hora, sendo elas: Taguatinga, Gama e Riacho Fundo. A medida visou ampliar a disponibilidade do serviço 

e oferecer maior comodidade aos cidadãos que vão realizar abertura de processo de primeira habilitação, 

mudança ou adição de categoria, reabilitação e renovação da CNH nas categorias A, AB, AC, AD, AE, C, D e E. 

Por enquanto, a identificação biométrica é facultativa nos casos de renovação na categoria B, mas, em 

breve, será obrigatória. 

Devido a Instrução nº 56, de 26 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes, os critérios, as normas e 

os procedimentos operacionais necessários ao funcionamento do Programa Habilitação Social destinado à 

formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores, bem como 

estabelece o número de vagas anual para os beneficiários do presente Programa, respeitada a 

disponibilidade financeira e orçamentária do Detran/DF, o órgão parceiro deverá recepcionar 5.000 

candidatos, os quais deverão realizar o processo de coleta biométrica. 

Além disso, a implantação do serviço de coleta biométrica nos postos do Na Hora é fator enriquecedor na 

parceria entre Detran/DF e a Sejus, uma vez que coaduna com os objetivos defendidos por ambos os órgãos 

públicos no que condiz à prestação de um atendimento célere, eficiente, moderno e humanizado à 

população. Com a ampliação, a projeção é em torno de doze mil pessoas a mais por mês sendo atendidas. 

  

PARCERIA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Em dezembro de 2021, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica com o intuito de fornecer ao 

cidadão orientações sobre os serviços oferecidos no site da Receita Federal do Brasil e no Portal e-CAC, 

triagem e recepção de documentos, e encaminhamento de demandas, por processo digital, para equipes de 

servidores da Receita Federal. A inauguração está prevista para o dia 17/01/2021 na Unidade Na Hora 

Taguatinga. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

53  

Os serviços a serem prestados são:  

 Cadastro senha para Autoatendimento Previdenciário 

 Consulta Débitos e Pendências para serviços pessoas físicas e MEI  

 Consulta ao nº do CPF e Emissão do Comprovante Inscrição  

 Emissão do DARF, DAS ou DAE para serviços não disponíveis na internet 

 Emissão de GPS 

 Inscrição, atualização, cancelamento do cadastro de CPF 

 Inscrição, atualização, cancelamento do cadastro Previdenciário 

 Cópia de Declarações e Processos 

 Parcelamento ou Reparcelamento de Débitos Não Previdenciário 

 Parcelamento ou Reparcelamento de Débitos Previdenciário 

 Protocolar Documentos de Malha IRPF 

 Protocolar Requerimentos e Processos 

  

 

MELHORIA DA FACHADA DO PRÉDIO DO NA HORA DE TAGUATINGA 

Devido à pandemia, houve a necessidade de organizar uma fila de controle do lado de fora da Unidade para 

evitar aglomeração, com isso, a população ficou numa área descoberta e com a incidência de muito sol. Para 

resolver tal entrave, foram colocados toldos e também foi providenciada a atualização da nova identidade 

visual em toda a fachada.  
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NOVO CONTRATO DE GESTÃO INTEGRADA/REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES: 

O Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2021-SEJUS, celebrado em junho de 2021, tem por objeto o 

fornecimento de soluções de serviços financeiros com meios de pagamento e outros serviços bancários, e a 

realização de intervenções necessárias à operacionalização das Unidades do Na Hora, incluindo o 

fornecimento de bens, disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, a revitalização e a 

manutenção das unidades e o apoio à gestão do Na Hora. 

As revitalizações tiveram início em julho de 2021 e possuem término previsto para o final de setembro de 

2022.  

A primeira unidade contemplada 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. A referida revitalização impactará diretamente na qualidade do atendimento, 

tornando o ambiente mais moderno e seguro para os servidores, colaboradores e cidadãos usuários. 

  

ANTES DA REVITALIZAÇÃO 
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APÓS A REVITALIZAÇÃO:                                                                                          
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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 redefinição do layout da unidade, com 

troca do mobiliário e das divisórias, atualização da identidade visual e pintura, e concerto de 

telhado, que visou impactar na qualidade do atendimento, tornando o ambiente mais moderno e seguro 

para os servidores, colaboradores e cidadãos usuários. 

Com a revitalização da unidade foi possível o aumento de 11 pontos de atendimento, abrindo a 

oportunidade de a unidade receber novos órgãos parceiros e realizar o aumento do espaço dos atuais. Nessa 

esteira, tratativas foram realizadas junto ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, para 

a instalação de postos de atendimento da PCDF/II na referida unidade, a ser inaugurado no início de 2022. 

 

ANTES DA REVITALIZAÇÃO: 
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APÓS A REVITALIZAÇÃO: 

        

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

60  

  

    

 

  

Ainda em 2021 deu-se início a revitalização da unidade de Sobradinho, com previsão de inauguração em 

janeiro de 2022. Nela está sendo revitalizado todo piso, reforma dos banheiros e copa, com troca de louças e 

acessórios, troca de mobiliário e divisórias, troca de forro, revitalização das esquadrias, pintura geral, 
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colocação de nova identidade visual, revitalização da calçada interna que envolve o prédio, pintura do 

alambrado e revitalização das luminárias. 

ANDAMENTO DA REVITALIZAÇÃO: 
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Está prevista, para outubro de 2022, a revitalização das unidades de Ceilândia, Gama, Riacho Fundo e 

Taguatinga. 
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 2. Avaliação do Objetivo 

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. 

 

Com visão clara de curto, médio e longo prazo, o planejamento e monitoramento de resultados tornaram-se 

pilares do novo modelo de gestão, em que padrões e rotinas estão sendo inseridos no andamento dos 

trabalhos. 

A instituição do programa de Governança das Unidades do Na Hora foi pautada nos princípios da 

Administração Pública, sempre levando em conta nos atos de gestão a transparência e a necessidade do 

aprimoramento e da modernização das políticas públicas desenvolvidas. 

Da mesma forma, para a promoção da eficiência, transparência e melhores práticas tem-se adotado 

reuniões mensais com os gerentes das Unidades e equipe do gabinete, com confecção de atas; rotina de 

elaboração de relatórios mensais de atividades; 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; fluxo organizado para a realização de 

projetos e atividades, com a metodologia ágil Scrum; melhor fiscalização dos contratos; dentre outros. 

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 a efetividade operacional, com organização, competência e 

seguindo as normas e procedimentos administrativos internos adotados em todas as Unidades do Na Hora. 

Com isso, 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.  
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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 

realizou a extração dos excertos do contrato que precisam ser cadastrados no sistema, para serem avaliados 

pelos executores locais. Após essa validação o sistema será colocado em produção e toda execução dos 

contratos será realizada através deste. 

Ademais, diante da pandemia pelo novo coronavírus, e a promulgação de diversos Decretos pelo Governo 

do Distrito Federal, inclusive instituindo o teletrabalho, o desenvolvimento da governança mostrou-se estar 

sendo bem aplicado. Com efeito, continuam sendo seguidos com afinco todos os protocolos de 

segurança, convivência e distanciamento social, assim como o Protocolo de Limpeza e Higienização, 

pensando no bem estar, saúde e segurança dos usuários, servidores e colaboradores, reflexo de uma gestão 

coordenada e que cumpriu o Plano Estratégico de Retomada das Atividades do Na Hora após a interrupção 

dos trabalhos presenciais diante da covid-19. 

Diante disso, os indicadores de atendimento estão sendo rigorosamente analisados diariamente, com o 

intuito de avaliar a procura pelos serviços e atuar em ações imediatas, caso necessário. Inclusive, atualmente 

existe um novo sistema de gerenciamento de filas, que contempla ferramentas modernas de análise de 

dados. Além disso, as áreas de gestão são informadas em tempo real dos números de atendimento realizado 

nas unidades do Na Hora, através de painéis contendo dados de todas as unidades, órgãos, quantidade de 

senha emitidas e tempos de atendimento e espera, alertas visuais são emitidos quando detectado qualquer 

anomalia no atendimento, fornecendo a gestão a 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 realizadas 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. Quanto ao agendamento eletrônico, este foi totalmente implantado, o 

que viabiliza um atendimento mais cômodo, além de permitir às Unidades se planejarem para o 

atendimento de acordo com a força de trabalho de cada uma, ajuda no conforto dos cidadãos, diminuindo 

picos de procura, equilibrando a demanda e a oferta de serviços disponíveis. 

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 
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indicadores desejados e disponibilizando ao cidadão métodos mais modernos e ágeis de atendimento de 

suas demandas. 

 

3. Metas 

METAS 2020-2023 
Quantidade alcançada 

(meta quantitativa) 
Situação do atributo 

Razão da situação 

do atributo 

M783 - AUMENTAR DE 7 PARA 9 AS UNIDADES 

DE ATENDIMENTO DO NAHORA (SEJUS) 
09 Meta concluída Não se aplica 

M784 - REALIZAR 30 EVENTOS "NA HORA 

ITINERANTE" (SEJUS) 
10 

Meta em andamento em 

desconformidade com o previsto 
Outros 

  

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 dezembro de 2021, foi entregue o semirreboque adaptado e cavalo mecânico, que 

atuarão como unidade móvel para a prestação dos serviços de atendimento itinerante ao público a partir de 

2022, tendo como objetivo levar às Regiões Administrativas do Distrito Federal a possibilidade de acesso aos 

serviços prestados pelos órgãos parceiros do Na Hora. 

M784 - 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 de gerar aglomeração. No ano de 2020,  foi possível a realização de 5 eventos itinerantes no 

decorrer do ano nas regiões administrativas do Riacho Fundo I, Santa Maria, Samambaia, Estrutural e Plano 

Piloto, tendo sido realizados ao todo 3.087 atendimentos. Assim, após a autorização para o retorno da 

realização de eventos foi possível a realização de 10 (dez) eventos itinerantes em 2021, vinculados aos 

Programas "Sejus Sua Vida Vale Muito" e "Sejus Mais Perto do Cidadão", conforme a seguir: Estrutural 

(junho): 315 atendimentos; Samambaia (agosto): 443 atendimentos;  Fercal (agosto): 305 

atendimentos; Paranoá (setembro): 459 atendimentos; Brazlândia (setembro): 289 atendimentos; Sol 

Nascente (outubro): 431 atendimentos; Recanto das Emas - Água Quente (outubro): 341 

atendimentos; Planaltina (novembro): 490 atendimentos; São Sebastião (novembro): 329 

atendimentos; Sobradinho II (dezembro): 446 atendimentos. Considerando os 10 eventos realizados, 

obtivemos 3.848 atendimentos no período.  

  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

66  

4. Indicadores 

INDICADORES 

Índice 

alcançado 

(indicador)  

Situação do 

atributo 

Razão da 

situação 

do 

atributo 

DENOMINAÇÃO DO 

INDICADOR 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

ÍNDICES 

DESEJADOS 
 TENDÊNCIA   FONTE  

UO 

RESPONSÁVEL 

APURADO 

EM 2021 
  

IN10523 - NÚMERO 

TOTAL DE PESSOAS 

ATENDIDAS NO "NA HORA 

ITINERANTE" 

UNIDADE  
2021 >= 

6.000,00 

Maior, 

Melhor 
SUBNAHORA 44101 (SEJUS) 3.848 

Indicador 

sem índice 

desejado 

Outros 

IN10524 - TAXA DE 

DESISTÊNCIA NOS 

ATENDIMENTOS NO NA 

HORA  

PERCENTUAL 
2021 <= 

10,00 

Maior, 

Melhor 
SUBNAHORA 44101 (SEJUS) 1,52% 

Indicador 

com índice 

alcançado 

Não se 

aplica 

IN10525 - TAXA DE 

UTILIZAÇÃO DO 

AUTOATENDIMENTO NO 

NA HORA  

PERCENTUAL 
2021 >= 

6,00 

Maior, 

Melhor 
SUBNAHORA 44101 (SEJUS) 9% 

Indicador 

com índice 

alcançado 

Não se 

aplica 

IN10526 - TEMPO MÉDIO 

DE ESPERA NO NA HORA  
MINUTO 

2021 <= 

14,30 

Menor, 

Melhor 
SUBNAHORA 44101 (SEJUS) 0:04:32 

Indicador 

com índice 

alcançado 

Não se 

aplica 

  

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. Assim, após a autorização para o retorno da realização de eventos foi 

possível a realização de 10 (dez) eventos itinerantes, vinculados aos Programas "Sejus Sua Via da Vale 

Muito" e "Sejus Mais Perto do Cidadão", que totalizaram 3.848 atendimentos. Destaque-se que foi solicitada 

a alteração desta meta para o ano de 2021, que se fez necessária diante do cenário de pandemia pelo novo 

coronavírus.  
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IN10524 - Com a inserção de novas tecnologias (agendamento on-line e autoatendimento) foi possível 

reduzir as filas, diminuir o tempo de espera e, consequentemente, reduzir substancialmente a taxa de 

desistência do atendimento. 

IN10525 - A taxa de utilização do autoatendimento encontra-se dentro dos índices desejados. 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. 

IN10526 - O tempo médio de espera encontra-se dentro dos índices desejados. Isso se deve à modernização 

do atendimento do Na Hora, com a inserção de novas tecnologias, melhor gestão, redução de filas e o 

oferecimento de diversos serviços on-line, notadamente diante da implementação do serviço de prévio 

agendamento on-line. 

  

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) 

190 
   ANO em andamento 

conforme o previsto 
Não se aplica 

AN10692 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO 

(SEJUS) 
100% ANO concluída Não se aplica 

  

5.1. Análise qualitativa 

AN10691 - Considerando o cenário de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, não foi possível a 

realização de capacitações presenciais. Entretanto, ressaltamos que foi possível a divulgação e fomento da 

participação dos servidores e colaboradores em 190 cursos virtuais 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. 

Em decorrência da nova parceria com a Receita Federal do Brasil haverá treinamento prático para os 

servidores que atuarão nas Unidades do Na Hora de Taguatinga e Ceilândia que acontecerá no prédio da 

DRF/BSB, com duração de 24h e será ministrado pela Chefia CAC/BSB com data prevista para 12/01/2022.  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

68  

Ademais, foi sugerido aos Gestores do contrato, participação dos servidores no curso Gestão e fiscalização 

de contratos - Turma 1/2022, disponibilizado na Escola de Governo (EGOV). 

AN10692 - A implantação do sistema de agendamento eletrônico permite um atendimento mais cômodo, 

além de permitir às Unidades se planejarem para o atendimento de acordo com a força de trabalho de cada 

uma, ajudando no conforto dos cidadãos, diminuindo picos de procura, equilibrando a demanda e a oferta 

de serviços disponíveis. Totalmente implantado no ano de 2020, proporcionou a diminuição do tempo de 

espera e, consequentemente, as filas, evitando aglomeração de pessoas no interior das unidades do Na 

Hora. 

  

6. Informações Complementares 

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

 Cidadão Oculto: busca avaliar efetivamente a qualidade do atendimento dos colaboradores nas 

unidades do Na Hora. 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, e/ou identificar e agir em cima daqueles atendimentos que 

não obedeceram todos os procedimentos. 

  

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 2021, mantiveram-se os 25 órgãos parceiros executando seus serviços dentro das 

Unidades do Na Hora, sendo eles: 

1. Banco Regional de Brasília – BRB; 

2. BRB Mobilidade; 

3. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb; 

4. Instituto de Defesa do Consumidor – Procon; 

5. Neoenergia; 
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6. Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab-DF; 

7. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios; Banco do Brasil S.A.; 

8. Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

9. Ministério da Previdência e Trabalho (antiga Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

do Ministério da Economia); 

10. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF; 

11. Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran; 

12. Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF; 

13. Polícia Rodoviária Federal – PRF; 

14. Polícia Federal – PF; 

15. Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal; 

16. Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF; 

17. Defensoria Pública da União – DPU; 

18. Secretaria de Estado de Economia; 

19. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Seape; 

20. Justiça Federal; 

21. Tribunal Regional Eleitoral - TRE; 

22. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT; 

23. Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Sutic; 

24. Secretaria de Desenvolvimento Social; 

25. Receita Federal do Brasil - RFB. 

  

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

i) Análise das realizações: 

Com as unidades abertas ao público em 2021, todas as medidas necessárias para a prevenção à 

disseminação e ao contágio pelo novo coronavírus continuam sendo verificadas diariamente, como a 

manutenção do distanciamento social; triagem dos casos urgentes; orientações quanto aos serviços on-line; 
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dentre outros. E, ainda, frisa-se que os indicadores de atendimento passaram a ser mais rigorosamente 

analisados diariamente, com o intuito de analisar a procura pelos serviços e atuar em ações imediatas, caso 

necessário. 

No ano de 2021 o Na Hora realizou 991.751 atendimentos, nas 8 unidades, com um tempo médio de espera 

de 4 minutos e 32 segundos, aproximadamente 4 minutos a menos que a média do ano anterior para o 

mesmo período. 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 

14.947 em 2021, enquanto no mesmo período de 2020 foi de 42.141. Tal situação corresponde a 

uma redução de aproximadamente 27 mil senhas canceladas. 

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. 

Pela Agenda DF são 8 órgãos parceiros vinculados aos serviços efetuados nas unidades do Na Hora, na qual 

disponibilizam 84 serviços variados para agendar e serem atendidos presencialmente. Com agendamento 

pelo site e/ou app do próprio parceiro encontram-se 10 órgãos, que disponibilizam 60 serviços, sendo que 

desses, 3 órgãos podem ser feitos também através da Central 156 (Carteira de Identidade, CadÚnico e 

Habitação). 

Dos 24 órgãos em funcionamento dentro das unidades do Na Hora, apenas 3 não necessitam de 

agendamento prévio, sendo eles: BRB Conveniência, Correios e Defensoria Pública da União, sendo somente 

este último com atividades presenciais temporariamente suspensas diante da pandemia. 

Como o atendimento presencial nas unidades do Na Hora só está ocorrendo mediante agendamento prévio, 

para aqueles que chegam às unidades sem agendamento anterior é verificada a disponibilidade de agenda 

do horário em que o cidadão está comparecendo a unidade, para agendamento imediato (encaixe) e/ou 

posterior, onde é realizando um agendamento prévio para o futuro. Além desses, o atendimento nas 

Unidades do Na Hora segue 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. 
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Em relação aos eventos itinerantes, destacamos a realização de 10 (dez) eventos itinerantes no ano de 2021, 

vinculados aos Programas "Sejus Sua Via da Vale Muito" e "Sejus Mais Perto do Cidadão", totalizando 3.848 

atendimentos.  

Ademais, com o propósito de atingir a maior parte da população do DF, levando cidadania a quem precisa, 

no ano de 2021 foram iniciados 2 projetos muito importantes: o "Na Hora Cidades" e o "Na Hora Móvel". O 

"Na Hora Cidades", funcionando nos moldes dos serviços de autoatendimento atualmente prestados nas 

Unidades do Na Hora, nas Administrações Regionais do Distrito Federal, atenderam 2.787 pessoas em 2021. 

O projeto "Na Hora Móvel" encontra-se em processo final de implementação, com previsão de inauguração 

para janeiro/fevereiro de 2022, com perspectiva de atendimento de 400 senhas em média por evento. 

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 

das unidades, 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 Indireta do Distrito Federal), utilizando servidores de Active Directory, impressão e arquivos dentro 

do ambiente da CeTIC (centro de dados do GDF). 

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.  

  

ii) 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 aos grupos de risco. 

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. 

 Ouvidoria: atualmente, as ouvidorias referentes aos órgãos parceiros, que são os responsáveis pelos 

serviços, acabam sendo direcionadas para o Na Hora, que não detêm essa responsabilidade. Isso acaba por 

desgastar a imagem do órgão. 
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iii) Problemas que interferiram na execução dos programas em 2021: 

 Atendimento: diante do cenário permanente de pandemia do novo coronavírus, os atendimentos 

ficaram limitados e/ou até suspensos temporariamente, dificultando o acesso da população na obtenção de 

serviços públicos. 

  

iv) Perspectivas para 2022: 

As perspectivas para o futuro do Na Hora é que ele continue desenvolvendo sua governança, que se torne 

um órgão cada vez mais eficiente e mais transparente e que os procedimentos e rotinas sejam consolidados 

e aperfeiçoados. Que mais cidadãos possam ser beneficiados com os atendimentos do Na Hora, através da 

Unidade Móvel, do projeto Na Hora Cidades e eventos, provendo cidadania àqueles que se encontram 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, por fim, 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. 
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Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (SUBED) 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS 

 

1. Realização por Programa   

As Políticas de Enfrentamento às Drogas, por meio dos eixos de prevenção, acolhimento/tratamento e 

reinserção social, buscam promover e garantir os direitos dos indivíduos com problemas advindos do uso de 

drogas lícitas e ilícitas, bem como de seus familiares.  Durante todo o ano de 2021 foram realizadas as 

seguintes ações: 

 REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA (07/01/21) – A referida reunião 

objetivou a construção de um Termo de Cooperação para garantir a transparência dos recursos aportados 

por ambos os órgãos nas Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal e Ride, com o fito de evitar 

pagamento em duplicidade para um mesmo acolhido, além da melhoria das políticas públicas voltadas para 

a temática. 

 

 REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/CORD (21/01/21) – A supracitada reunião 

buscou estreitar os laços com o órgão que atua na repressão da drogadição, além da busca pelo 

alinhamento e acompanhamento das estatísticas do consumo e envolvimento de crianças, jovens e 

adultos com uso e tráfico de drogas para propor políticas públicas voltadas aos três eixos de atuação. 
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  APRESENTAÇÃO DO PROJETO ACOLHE DF PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(09/02/21) – A reunião foi realizada junto ao Instituto Barba na Rua, Secretaria de Segurança Pública, 

Defensoria Pública e demais órgãos. A intenção visa fortalecer a rede de assistência para o Projeto Acolhe 

DF, que será implementado pela SEJUS em consonância com os órgãos afins para trabalhar nos três eixos: 

Prevenção, Tratamento/Acolhimento e Reinserção Social. 

 

  DIA NACIONAL DE COMBATE ÀS DROGAS E O ALCOOLISMO (20/02/21) – Foi realizada uma live em 

parceria com o Ministério da Cidadania na data de 18/02, bem como postagens de Cards nas redes sociais 

da SEJUS sobre o combate às drogas e ao alcoolismo. 
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  REUNIÃO COM O REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELO EVENTO INTERNACIONAL FREEMID 

(22/02/21) – Na ocasião foi realizada visita técnica ao local para averiguar as condições deste levando em 

conta a situação de pandemia. O objetivo era trazer para Brasília um evento de grande porte para 

capacitação, assim como fomentar a discussão da temática – drogadição - com vistas a elaborar um 

instrumento de pesquisa para quem atua na área, seja na esfera pública ou privada. 

 

 PARTICIPAÇÃO DA SEJUS NO PROGRAMA TV UNIÃO (02/03/21) – A ação objetivou apresentar a 

SEJUS, divulgando os serviços ofertados para população do Distrito Federal, principalmente nesse cenário de 

pandemia, alertando quanto aos malefícios das drogas licitas e ilícitas.  
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 DIA INTERNACIONAL DA MULHER (30/03/21) – Houve uma visita técnica às Comunidades 

Terapêuticas Femininas AMAI e Maria de Magdala, parceiras da SEJUS. Na ocasião foi discutido sobre 

o empoderamento da mulher e da importância do tratamento ao uso e abuso das drogas, para que as 

mulheres acolhidas tenham a oportunidade de refazer sua história. Outrossim, as acolhidas foram 

presenteadas com rosas e kits.  

   

 

 INCINERAÇÃO DE DROGAS APREENDIDAS PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (06/04/21) – 

A ação foi realizada pela Coordenação de Repressão às Drogas da Policia Civil do Distrito Federal e a SEJUS, 

objetivando apoiar a repressão da oferta no Distrito Federal e chamar atenção para os malefícios do uso e 

abuso das drogas e possíveis consequências com problemas judiciais. 
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 AÇÃO NA RODOVIÁRIA DE BRAZLÂNDIA (25/03/21) –  Serviço de abordagem social aos usuários, 

com orientação, conscientização e encaminhamento às clínicas e/ou Comunidades Terapêuticas para 

tratamento da dependência química dos interessados. 

   

 AÇÃO COM A REDE PARA DESOCUPAÇÃO DO SOLO NO SETOR COMERCIAL SUL (25/03/21) – Na 

ocasião foram ofertadas vagas para tratamento nas Comunidades Terapêuticas conveniadas com a SEJUS. 

 AÇÃO SOLIDÁRIA (26/03/21) – Foi realizada uma ação na Região Administrativa do Sol Nascente 

com o objetivo de distribuir kits para a população em estado de vulnerabilidade. Na oportunidade foram 

repassados esclarecimentos e orientações quanto à notoriedade do tratamento da dependência química e 

da importância dos vínculos familiares. Em outro momento houve uma entrevista feita pela emissora de 

televisão Rede Globo, para esclarecer as atividades realizadas pela SEJUS.  
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 ENTREVISTA NO PROGRAMA FALA TÚLIO (09/04/21) – Apresentação da SEJUS promovendo uma 

interlocução com os ouvintes e oferta dos serviços disponibilizados à população, alertando quanto ao 

aumento de substâncias psicoativas nesses tempos de pandemia. 

 DIA MUNDIAL DA SAÚDE (07/04/21) – Objetivando o enfrentamento às drogas no contexto da 

saúde, foi realizada postagem nas mídias sociais com a campanha “Prevenir o Uso Indevido de Drogas é 

promover saúde e qualidade de vida. Previna-se!”. 

 DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER (08/04/21) – Foi realizada postagem nas mídias sociais 

buscando conscientizar a população quanto aos malefícios do consumo excessivo de alimentos processados 

com elevado índice de gordura que poderá levar à obesidade e ao sedentarismo, mas principalmente alertar 

que o tabagismo e o uso abusivo de álcool e outras drogas podem causar câncer. 
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 ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

(20/04/21) – A assinatura do Termo objetivou estreitar os laços com a área Federal e proporcionar mais 

transparência aos recursos aplicados às Comunidades Terapêuticas, além da busca contínua em parceria 

com a rede pela melhoria das políticas públicas voltadas para o enfrentamento às drogas, nos eixos da 

prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social. 

 

 VISITAS A TODAS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (MAIO DE 2021) – O objetivo da ação foi a 

aproximação da gestão com as instituições que visam o melhoramento contínuo do Plano de Trabalho, para 

a eficiência das ações e eficácia do tratamento junto aos acolhidos que vivem em regime de residência nas 

Comunidades Terapêuticas.  
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 AÇÃO DE ABORDAGEM DE RUA COM O INSTITUTO BARBA NA RUA - SAMAMBAIA – A ação contou 

com o apoio da SEJUS na abordagem a pessoas em situação de rua. 

 

 

 

 

 

 

 AÇÃO DE ABORDAGEM DE RUA COM O INSTITUTO BARBA NA RUA - TAGUATINGA (25/06/2021) – 

A  ação ocorreu na Praça do Relógio, no período noturno, com a distribuição de folders do Programa Acolhe 

DF e cartilhas educativas. Como resultado positivo, a presente ação gerou dois acolhimentos na Comunidade 

Terapêutica Criação de Deus. 

 

 BLITZ EDUCATIVA DO DETRAN (26/06/2021) –  A referida ação aconteceu na Administração da 

Cidade Estrutural, no período matutino, e no Plano Piloto, no período noturno, por meio da distribuição de 

folders do Programa Acolhe DF e cartilhas educativas. Na ação 600 (seiscentas) pessoas foram abordadas, 

considerando o número de ocupantes dentro dos veículos.  
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 AÇÃO EXTERNA JUNTO À PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO (30/06/2021) – A ação foi realizada na 

Paróquia localizada na Asa Norte, buscando orientar a comunidade a respeito das Políticas de Enfretamento 

às Drogas. Ademais, a ação resultou em um acolhimento na Comunidade Terapêutica Caverna do Adulão. 

 CASAMENTO COMUNITÁRIO (05/09/2021) – Participação ativa nos preparativos da ação, 

especialmente tangente à parte cartorária e execução, que uniu 35 (trinta e cinco) casais do Distrito Federal, 

por meio da SEJUS.  

 DESOBSTRUÇÃO DE PONTOS DE OCUPAÇÃO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL (20/09/2021 e 21/09/2021) – A ação foi proposta para atender a população que ocupa as áreas 

públicas de Brasília, com o intuito de subsidiar o planejamento das ações de desobstrução de espaços 

públicos e com acúmulo de materiais inservíveis, tendo como as principais regiões a Asa Norte, a Asa Sul, o 

Noroeste e a Rodoviária Interestadual. Com o objetivo de mapear a população que se encontra nesses locais 

e identificar, entre eles, os usuários de drogas e outras substâncias, a população foi orientada quanto à 

possibilidade de acolhimento pelo Programa Acolhe DF e Comunidades Terapêuticas conveniadas a SEJUS, 

conforme tabela abaixo:  

LOCAL QUANTIDADE DE PESSOAS NA 

PROXIMIDADE 

LACEN 9 Pessoas (sendo delas 03 crianças) 

CCBB 10 Pessoas 

CCBB 20 Pessoas (6 crianças) 

CCBB 15 pessoas  

CCBB 9 Pessoas 
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Colina UNB 4 pessoas 

Colina UNB 06 Pessoas (03 crianças) 

Em Frente ao HIATE CLUBE 07 Pessoas (02 crianças)  

CAESB L2 Norte 03 pessoas (01 criança) 

Ponte do Bragueto 9 pessoas 

Ponte Bragueto 4 pessoas  

Rodoviária Interestadual 20 pessoas 

TOTAL DE ATENDIDOS  116 

   

 BLITZ EDUCATIVA DETRAN (13/10/2021) – A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, em 

parceria com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), realizou uma blitz educativa no 

estacionamento da Funarte, com o objetivo de alertar sobre os riscos de combinar álcool e direção. A ação 

contou com a abordagem de 350 (trezentas e cinquenta) pessoas, que receberam materiais didáticos e 

orientações, assim como participaram de atividades culturais e palestras em uma tenda auxiliar. O objetivo 

foi reforçar os alertas quanto aos riscos do consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, a necessidade do 

uso de cinto de segurança, além dos cuidados com pedestres, excesso de velocidade, uso de telefone celular 

ao volante e condução segura para motociclistas. 
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 DIA DO SERVIDOR (28/10/2021) – A ação buscou atender o “Programa de Integridade em Ação” da 

SEJUS, objetivando dar publicidade aos temas relacionados à promoção da integridade e das boas práticas 

no âmbito da Secretaria, valorização do servidor, assim como buscou estreitar os laços entre as equipes 

atinentes às Políticas de Enfrentamento às Drogas.  

 

 AÇÃO DA REDE SOLIDARIEDADE DE PLANALTINA (30/10/2021) – Referentes às Políticas de 

Enfretamento às Drogas, na data foi possível contabilizar 103 (cento e três) atendimentos, dentre eles 30 

(tinta) orientações a respeito do Programa Acolhe DF, 10 (dez) cadastros no supracitado programa, 03 (três) 

encaminhamentos às Comunidades Terapêuticas e 60 (sessenta) kits de desodorantes e máscaras 

distribuídos na ação.  
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 5° SEMINÁRIO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DO DISTRITO FEDERAL (10/11/2021) – A 

SEJUS promoveu juntamente com entidades da sociedade civil o seminário em comento, que contou com a 

participação de cerca de 120 (cento e vinte) pessoas na palestra e visitas ao estande da Secretaria. A ação foi 

voltada para trabalhadores da saúde, comunidades terapêuticas, adictos e seus familiares, a qual buscou 

trabalhar a codependência e sua influência na qualidade de vida da família e na recuperação do dependente 

químico.  

   

 FEIRA DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DETRAN (18/11/2021) – Atinentes às Políticas de 

Enfretamento às Drogas, foram trabalhados os eixos de prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção 

social com 63 (sessenta e três) participantes. Por meio de 45 (quarenta e cinco) orientações e uma 

apresentação à comunidade escolar da Escola Classe 410 Sul, que contou com a participação de 16 

(dezesseis) alunos do 5º ano, 01 (uma) professora e 01 (um) profissional de apoio.  
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 CASAMENTO COMUNITÁRIO (28/12/2021) – A referida ação ocorreu no Museu da República, 

contando com a realização de roda de conversa com as noivas sobre os motivos que as levaram a tomar a 

decisão de casar e expectativas para o futuro. Foi trabalhado o significado do evento na história de vida 

delas. Houve circulação da fala entre as participantes para apresentação e troca de experiências. Total de 

atendimentos – 20 mulheres. 

 PARCERIA JUNTO AO PROGRAMA RENOVA DF – A parceria foi estabelecida junto à Secretaria de 

Estado de Trabalho do DF, por meio da Portaria Conjunta n° 12, de 19 de agosto de 2021, a qual objetivou a 

oferta de cursos de qualificação profissional integrados a diversas atividades, com o fito de proporcionar a 

qualificação profissional da população vulnerável de forma a torná-las aptas a atender às exigências do 

mercado de trabalho. Estabelecida a Portaria, no Ciclo 3 foi possível contemplar 19 (dezenove) adictos e no 

Ciclo 4 foram 6 (seis) adictos beneficiados, sendo que o resultado do 5° Ciclo encontra-se em fase de 

processo seletivo.  

 ACOLHIMENTOS DIRETOS EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS – Atinentes às Políticas de 

Enfretamento às Drogas, foi possível alcançar um total de 24 (vinte e quatro) acolhimentos de forma 

voluntária de adictos interessados em acolhimento/tratamento. Vale ressaltar que esse público atendido foi 

referente à busca ativa e encaminhamentos da rede de assistência, estando a SEJUS à frente de todo o 

processo.  

 PALESTRA “NÃO PRODUZAM DEPENDENTES QUÍMICOS” (13/12) – A ação tratou-se de uma 

parceria da SEJUS junto ao grupo de auto e mútua ajuda Amor Exigente e o Instituto Tocar. O Objetivo foi o 

enfoque familiar, atingindo um público de 15 (quinze) pessoas, sendo 10 (dez) adultos e 5 (cinco) crianças. 

Ressalta-se que o Instituto Tocar, localizado no Guará, é o único que acolhe famílias e emigrantes 

venezuelanos. 
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 LANÇAMENTO DO PROJETO EMPODERAMENTO FEMININO (16/12/2021) – A Secretaria de Estado 

de Justiça e Cidadania do DF e a Instituição Salve a Si - Casa Maria de Magdala - lançou o supracitado projeto 

que atenderá 40 (quarenta) acolhidas na instituição. O projeto vai oferecer cursos de capacitação na área de 

beleza e bem-estar às mulheres dependentes químicas que estejam em fase final do tratamento de 

recuperação, com o intuito de proporcionar a reintegração ao mercado de trabalho.  

 

 PROGRAMA ACOLHE DF – O referido Programa foi instituído por meio do Decreto nº 42.141, de 28 

de maio de 2021, voltado para o atendimento a dependentes químicos e seus familiares, trabalhando, 

portanto, a adicção ativa e a codependência. Com pouco mais de 6 (seis) meses de atividade, o Acolhe DF 

tem transformado vidas e ajudado pessoas no enfrentamento à dependência química. São ofertados 

atendimentos psicossociais com equipe multiprofissional, nas modalidades presencial e online. O Programa 

realiza, também, busca ativa em ações da SEJUS nas diferentes regiões do DF e RIDE. Atuando nos três eixos, 

destacam-se as seguintes ações: 

Atividades desenvolvidas TOTAL 

Atendimentos remotos 42 

Atendimentos presenciais 31 

Atendimentos telefônicos 24 

Atendimentos externos 31 

Escutas qualificadas 10 

Acolhimentos 9 

Orientações/Informações 2.768 
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NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS DIRETAMENTE  2.915 

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS INDIRETAMENTE 5.830 

Articulações de rede 22 

Visitas às CTs 4 

Ações externas 22 

Reuniões 35 

 

 AÇÕES NO SEJUS MAIS PERTO DO CIDADÃO 

 

1. ESTRUTURAL (17/06 e 18/06) – A ação contou com a participação do Acolhe DF, que prestou apoio à 

organização do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

2. SAMAMBAIA (05/08 e 06/08) – Foi realizada a divulgação do Programa Acolhe DF, resultando em 1 

(um) acolhimento para a Comunidade Terapêutica Abba Pai. No eixo da reinserção social, foram emitidos 

documentos de identificação (RG) a 09 (nove) adictos comtemplados. 
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3. PARANOÁ (10/09 e 11/09) – Atinentes às Políticas de Enfretamento às Drogas, no dia 10/09 foram 

contabilizados 69 (sessenta e nove) atendimentos, dentre eles dois atendimentos psicossociais e treze 

participações nas oficinas. No segundo dia de evento foram realizados 34 (trinta e quatro) atendimentos, 

dentre eles 07 (sete) participantes nas dinâmicas, contando assim com um público geral, em média, de 103 

(cento e três) pessoas atendidas pela pauta em questão.  

Isto posto, foram trabalhados os eixos de prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social das 

Políticas de Enfrentamento às Drogas por meio de orientações, atendimentos psicossociais, escuta 

qualificada, visitações no Museu das Drogas, busca ativa a pessoas em situação de dependência química, 

apresentação cultural e partilha de um caso de recuperação no palco da ação. Para mais, em referência à 

Campanha Setembro Amarelo, foram realizadas rodas de conversas e dinâmicas de grupo voltadas para a 

valorização da vida em suas várias dimensões, especialmente na promoção da saúde e prevenção ao 

suicídio.  

Ademais, por meio de parceria com o Centro Integração Empresa Escola (CIEE), foram disponibilizadas vagas 

de estágios no território da Região Administrativa do Paranoá e proximidades.  

     

    

4. SOL NASCENTE (08/10 E 09/10) – A respeito das Políticas de Enfretamento às Drogas, no dia 08/10 

foram contabilizados 91 (noventa e um) atendimentos, dentre eles 07 (sete) participaram da dinâmica “Teia 

de Apoio” e 10 (dez) participaram da roda de conversa “Estilo Parental e suas consequências na vida 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

89  

profissional do seu filho”. O segundo dia de evento contou com 48 (quarenta) atendimentos, totalizando um 

público geral, em média, de 139 (cento e trinta e nove) pessoas atendidas pela pauta em questão.  

Desta forma, foram trabalhados os eixos de prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social das 

Políticas de Enfrentamento às Drogas por meio de orientações, escuta qualificada, visitações no Museu da 

Droga, busca ativa a pessoas em situação de dependência química, apresentação cultural, em parceria com o 

DETRAN, para apresentação de repentistas, que contou com orientações e distribuição de material 

informativo, de forma lúdica, voltadas à segurança no trânsito e a utilização de drogas.  

Foi realizado encaminhamento à Comunidade Terapêutica Recanto das Merces, sendo o acolhimento 

efetivado na semana seguinte.  

Ademais, a dinâmica “Teia de Apoio” buscou promover uma reflexão a respeito da Rede de Apoio, seja ela 

familiar, comunitária ou institucional, e sua importância para a manutenção de laços familiares e afetivos, 

buscando encorajamento, desenvolvimento pessoal, partilha de emoções, sentimentos, situações boas e 

ruins, em especial as tangentes ao uso abusivo de substâncias químicas e suas consequências.   

Em parceria com as Coachs Lana e Gleice, foi realizado o diálogo “Estilo Parental e suas consequências na 

vida profissional do seu filho” que buscou trabalhar os estilos parentais e o desenvolvimento dos filhos, 

apresentando elementos básicos que podem ajudar a moldar uma paternidade bem-sucedida e 

consequente auxílio do filho na busca pelo labor.  

Ademais, por meio de parceria com o Centro Integração Empresa Escola (CIEE) foram disponibilizadas vagas 

de estágios no território da Região Administrativa do Sol Nascente e proximidades. No eixo da reinserção 

social, foram emitidos documentos de identificação (RG) a 07 (sete) adictos comtemplados. 

Outrossim, também ocorreu o sorteio de três kits de livros sobre a temática.  
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5. PLANALTINA (05/11 e 06/11) – Atinentes às Políticas de Enfretamento às Drogas, no dia 05/11 foi 

possível contabilizar 99 (noventa e nove) atendimentos, dentre eles 32 (trinta e dois) participaram da 

dinâmica “Acolhe DF”, 28 (vinte e oito) participaram da dinâmica “Inteligência Emocional nas Relações”, 32 

(trinta e dois) estiveram presente na exposição de Trabalhos de Reinserção Social (Desafio Jovem/Polpas de 

Maracujá) e 06 (seis) encaminhamentos de acolhidos da Comunidade Terapêutica (CT) Desafio Jovem para a 

emissão de RG. No dia 06/11 foram atendidas 32 (trinta e duas) pessoas, dentre elas 04 (quatro) 

participaram da dinâmica “Teia de Apoio” e 03 (três) encaminhamentos de acolhidos da Comunidade 

Terapêutica (CT) Deus Proverá. Isto posto, a ação contou com um público geral, em média, de 131 (cento e 

trinta e um) atendimentos pela pauta em questão.  

Sendo assim, foram trabalhados os eixos de prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social das 

Políticas de Enfrentamento às Drogas por meio de orientações, escuta qualificada, busca ativa a pessoas em 

situação de dependência química, apresentação cultural, encaminhamento para a emissão de RG de 

acolhidos em Comunidade Terapêutica.  

A dinâmica “Inteligência Emocional nas Relações” consistiu em levar ao conhecimento da comunidade 

atendida os Perfis Comportamentais e os Estilos Parentais, almejando a conscientização da 
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autorresponsabilidade do indivíduo com ele mesmo e com o outro, em uma panorâmica que todos são 

responsáveis por suas escolhas e consequentemente dos seus resultados, sendo a reinserção social do 

dependente químico algo que demanda Força Emocional, tanto do adicto quanto da família e amigos, para 

superar os mais diversos obstáculos. 

Posterior à dinâmica supramencionada, os participantes foram direcionados à exposição de Trabalhos de 

Reinserção Social, que consistia na apresentação da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem e seu trabalho 

com Polpas de Maracujá, como um caminho para reinserção social. Em sequência por meio da dinâmica 

“Acolhe DF”, era apresentado aos participantes o Programa de Governo em questão e suas possibilidades de 

acolhimento. Ademais, ao longo das atividades foram sorteados 20 (vinte) brindes, no qual os ganhadores 

tiveram que responder questões relacionadas aos eixos de prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção 

social das Políticas de Enfrentamento às Drogas. 
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6. SOBRADINHO (03/12 e 04/12) – A referida ação contou com o total de 136 (cento e trinte e seis) 

atendimentos, sendo que 33 (trinta e três) pessoas participaram da dinâmica e 103 (cento e três) receberam 

informações/orientações atinentes às Políticas de Enfretamento às Drogas. Assim como foi realizada ação de 

reinserção social, por meio da emissão de documento de identificação (RG), sendo 03 (três) adictos 

comtemplados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÇÕES NO EVENTO “SEJUS - SUA VIDA VALE MUITO” 

1. FERCAL (20/08 e 21/08) – Na ação ocorreu a divulgação do Programa Acolhe DF por meio de entrega 

de folders e exposição de ideias.  
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2. BRAZLÂNDIA (24/09 e 25/09) – Foi alcançado um público de 215 (duzentas e quinze) pessoas da 

comunidade de Brazlândia e proximidades, onde foram trabalhados os eixos de prevenção, 

acolhimento/tratamento e reinserção social das Políticas de Enfrentamento às Drogas por meio de 

orientações, escuta qualificada e busca ativa a pessoas em situação de dependência química. No dia 24/09 

foi atendido um público de 102 (cento e duas) pessoas, e no dia posterior foi possível atingir um público de 

113 (cento de treze) pessoas. 

 

 

 

 

 

 

3. ÁGUA QUENTE (22/10 e 23/10) – Na presente atividade foi alcançado um público de 76 (setenta e 

seis) pessoas do território de Água Quente e proximidades, onde foram trabalhados os eixos de prevenção, 

acolhimento/tratamento e reinserção social das Políticas de Enfrentamento às Drogas por meio de 

orientações, escuta qualificada, dinâmicas e busca ativa a pessoas em situação de dependência química. No 

primeiro dia de ação foi possível realizar uma dinâmica com dez participantes, uma escuta qualificada e 

quinze orientações, atendendo assim um público de 26 (vinte e seis) pessoas. Em contrapartida no segundo 

dia de evento o público atingido foi de 50 (cinquenta) orientações. 
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4. SÃO SEBASTIÃO (19/11 e 20/11) – Na referida ação foi alcançado um público de 151 (sento e 

cinquenta e uma) pessoas do território de São Sebastião e proximidades, onde foram trabalhados os eixos 

de prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social das Políticas de Enfrentamento às Drogas por 

meio de orientações, escuta qualificada, dinâmicas e busca ativa a pessoas em situação de dependência 

química. No primeiro dia de ação foi possível realizar a dinâmica “Rede de Apoio” com 07 (sete) 

participantes, 01 (uma) escuta qualificada e 50 (cinquenta) orientações, atendendo assim um público de 58 

(cinquenta e oito) pessoas. No segundo dia de evento o público atingido foi de 12 (doze) participantes na 

dinâmica, 01 (uma) escuta qualificada, 80 (oitenta) orientações, contabilizando assim um público de 93 

(noventa e três) pessoas atendidas.   
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 Atividades de Prevenção nas Escolas SMPC e SSVVM 

1. PARANOÁ (08/09): No dia 08 de setembro foi realizada ação de grupos focais nos Centros de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio do CEF 02 do território do Paranoá. A atividade intitulada de “Nem tudo que 

parece natural é legal” tratou-se de uma campanha de prevenção às drogas, ao tráfico de pessoas e ao 

bullying. No turno matutino participaram 140 alunos, 14 professores, 2 gestores, 5 auxiliares, 5 monitores, 

totalizando um público atendido de 166 pessoas. No período vespertino foram realizadas duas atividades, 

sendo a primeira com um público de 5 professores, 3 gestores e 78 alunos e o segundo grupo contou com a 

participação de 83 alunos, 5 professores, totalizando 174 pessoas atendidas. Isto posto, 340 (trezentas e 

quarenta) pessoas foram alcançadas na atividade de prevenção.  
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2. BRAZLÂNDIA (21/09, 22/09 e 23/09): Nas presentes datas de setembro foram realizadas atividades 

de prevenção às drogas junto à comunidade escolar do território de Brazlândia e proximidades, que contou 

com a participação de 523 (cinquentas e vinte e três) pessoas. No dia 21/09, período matutino, a atividade 

foi realizada no CED 4 de Brazlândia, contando com a participação de 65 (sessenta e cinto) estudantes do 9º 

ano e Ensino Médio, sendo estes jovens de 14 a 19 anos. No período vespertino a atividade atingiu um 

público de 80 (oitenta) estudantes do 3º ano do Ensino Médio do CEM 1 de Brazlândia.  

No dia 22/09 a ação deu sequência no CED 2 de Brazlândia, com a participação de 101 (cento e um) 

estudantes e 09 (nove) educadores. Ademais, também foi realizada a atividade no CEF Incra 07 de Brazlândia 

com 32 (trinta e dois) estudantes do Ensino Fundamental 2 e 09 (nove) educadores.  

No último dia de atividade, realizado no CED Irmã Regina, pela manhã, ocorreu um grupo focal de 82 

(oitenta e dois) estudantes do Ensino Médio e 09 (nove) educadores. No turno vespertino participaram 62 

(sessenta e dois) alunos e 14 (quatorze) servidores e professores. Ademais, 54 (cinquenta e quatro) alunos 

nas salas de aula e 6 (seis) professores receberam orientações e informações sobre a ação.  

  

3. SOL NASCENTE (06/10, 07/10) – Atinentes às Políticas de Enfretamento às Drogas no eixo de 

prevenção, no dia 06/10 foram realizadas ações com três grupos focais no CEF 32 do Pôr do Sol. No primeiro 

dia de ação, a pauta foi trabalhada com 78 (setenta e oito) alunos e 07 (sete) professores. No segundo dia o 

público atingido foi de 75 (setenta e cinco) alunos, 09 (nove) professores e 01 (uma) orientadora, e no 

terceiro encontro foram 80 (oitenta) alunos e 10 professores. Em sequência, no dia 07/10, turno matutino, 

foi alcançado um público de 35 (tinta e cinco) alunos e 05 (cinco) professores e no período vespertino 40 

(quarenta) alunos e 03 (três) professores da CEM 2. 
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4. PLANALTINA (04/11) – No dia 04 de novembro foram realizadas ações com grupos focais no CED 

Dona América Guimarães (CED DAG) do território de Arapoanga - Planaltina, com o público de 907 

(novecentas e sete) pessoas da comunidade escolar. A referida atividade buscou trabalhar a prevenção às 

drogas junto à comunidade escolar, por meio de dois grupos focais pela manhã, sendo o primeiro grupo com 

a participação de 58 estudantes do 1º ano, 8 professores e 4 servidores e no segundo momento de 

atividades participaram 65 alunos, 8 professores e 4 servidores (secretaria e lanche). Ademais, cerca de 440 

alunos em sala foram noticiados a respeito das atividades de prevenção, acolhimento/ tratamento e 

reinserção social que ocorreria no Programa SEJUS Mais Perto do Cidadão. Isto posto, foi possível alcançar, 

pela manhã, 514 pessoas.  

Na mesma data, pela tarde, foram atingidos 51 alunos, 7 professores, 3 servidores (lanche e secretaria) por 

meio da roda de conversa, totalizando 432 alunos, em sala de aula, orientados quanto as atividades de 

prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social. 

 

 

 

2. Avaliação do Objetivo  
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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 

  

Considerando a crise sanitária em âmbito mundial causada pela Covid-19 e suas mutações, as execuções das 

Políticas Públicas de Enfrentamento às Drogas estiveram, ao longo do ano de 2021, em constante adaptação. 

Isto posto, objetivando as devidas adequações de metodologia para sequência das ações previstas para o 

ano, buscou-se atuar de forma remota, por meio especialmente da realização de atividades online, como o 

acolhimento e o acompanhamento por meio de plataformas virtuais, lives, oficinas e campanhas 

publicitárias. Assim, em virtude da pandemia instaurada não foi possível grandes avanços nos dois primeiros 

quadrimestres do ano. No entanto com o avanço da vacinação e o retorno das atividades presenciais foi 

possível dar sequência as atividades com maior efetividade.  

No corrente ano foi lançado o Programa ACOLHE DF, que conta com uma equipe multidisciplinar formada 

por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e advogados. O objetivo é atender os dependentes químicos e 

seus familiares nos três eixos, sendo eles: prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social. 

É importante destacar que o fortalecimento de vínculos familiares tem como premissa compor políticas e 

diretrizes de serviços públicos, além de ser uma das medidas essenciais para o alcance de objetivos 

relacionados ao enfrentamento às drogas. 

É certo que uma política eficaz pode reduzir consideravelmente o nível de problemas relacionados ao 

consumo de drogas, evitando, com isso, que se assista passivamente o fluxo e o refluxo de tal problema. 

Quando se efetivam ações de políticas públicas comprometidas com a prevenção, tratamento e reinserção 

social, na perspectiva da produção da autonomia das pessoas, o sofrimento inerente ao impacto das drogas 

tende a diminuir em escala expressiva. 

Para isso, o estabelecimento de ações intersetoriais tem o propósito de alavancar as contribuições para a 

solução dos problemas. Um dos objetivos traçados pela SEJUS é reforçar ações transversais unindo 

segmentos, fortalecendo projetos, para com isso reduzir significativamente o consumo de drogas, lícitas e 

ilícitas no Distrito Federal. 
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3. Metas 

METAS 2020-2023 
Quantidade alcançada 

(meta quantitativa) 
Situação do atributo 

Razão da 

situação do 

atributo 

M309 - PROMOVER 80 ATIVIDADES INSTRUTIVAS PREVENTIVAS 

CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR E 

COMUNIDADE (SEJUS) 

49 

- Meta em andamento 

conforme o previsto 

  

Não se aplica  

M310 - PADRONIZAR 12 PLANOS DE TRABALHO DA AFERIÇÃO 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

(SEJUS) 

16 - Meta concluída Não se aplica 

M311 - PROMOVER 48 AÇÕES DE REINSERÇÃO SOCIAL E 

ECONÔMICA AOS ADICTOS (SEJUS) 
32 

- Meta em andamento 

conforme com o previsto 

  

Não se aplica 

 

3.1 Análise qualitativa 

M309 – Foram realizadas lives, cards e entrevistas com o objetivo de chamar atenção para o cuidado com 

a saúde, visto que o consumo de drogas pode causar doenças advindas do uso e abuso. Houve também 

algumas parcerias formalizadas com instituições públicas e privadas e organização da sociedade civil (OSC). 

Essas parcerias buscam a participação em eventos, a exemplo da ação “Sua Vida Vale Muito” e “Ação na 

Rodoviária de Brazlândia”, que na ocasião orientou e disponibilizou vagas para acolhimento, conforme 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no que diz respeito aos protocolos de 

enfrentamento à COVID-19. Durante a ação “SEJUS mais Perto do Cidadão”, houve visitação ao Museu das 

Drogas, curso de agente de portaria na Região Administrativa de Samambaia, distribuição de material gráfico 

(cartilhas com a temática: drogas) e jogos de mesa com objetivo de interagir com crianças e jovens e chamar 

a atenção para atividades saudáveis. Assim como, ocorreu a PALESTRA “NÃO PRODUZAM DEPENDENTES 

QUÍMICOS”, uma parceria da SEJUS junto ao grupo de auto e mútua ajuda “Amor Exigente e o Instituto 

Tocar”. A ação objetivou um enfoque familiar, atingindo um público de 15 pessoas, sendo 10 adultos e 5 

crianças. Ressalta-se que o Instituto Tocar do Guará é o único que acolhe famílias e emigrantes 

venezuelanos. Ademais, em virtude da pandemia instaurada pela COVID-19, não foi possível grandes 

avanços nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2021. No entanto com o avanço da vacinação e o 

retorno das aulas presenciais foi possível dar sequência às atividades de prevenção nas escolas, contando 

com cerca de 5.000 (cinco mil) integrantes da comunidade escolar atendidos após o retorno. Desta forma, 

foi possível atingir 24 (vinte e quatro) atividades instrutivas preventivas culturais, esportivas e sociais no 

âmbito escolar e comunidade no ano de 2021, que somadas às 25 (vinte e cinco) atividades do ano de 2020, 

totalizam 49 (quarenta e nove) atividades na presente meta, estando em conformidade com o previsto.  
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M310 – O Governo do Distrito Federal, atualmente, conta com 12 (doze) Termos de Fomento assinados com 

Comunidades Terapêuticas. O objetivo é a oferta de vagas para tratamento em regime de residência para 

pessoas diagnosticadas com problemas de uso e abuso de drogas. Com isso, a SEJUS tem por finalidade 

acompanhar, apoiar e orientar as comunidades parceiras, para desenvolverem suas atividades. As 

comunidades possuem um Plano de Trabalho a ser cumprido, de acordo com as especificidades de cada 

uma. Contudo, o Plano poderá sofrer alterações durante a parceria com objetivo de se adequar a realidade 

de cada Comunidade. Visando à lisura da parceria, até a presente data, foram apostilados 07 (sete) Planos 

de Trabalho, pois todas as Comunidades Terapêuticas solicitaram um novo apostilamento. Desta forma, 

somados as nove que ocorreram no ano de 2020, foram realizadas 16 (dezesseis) padronizações, estando em 

conformidade com o previsto.   

M311 - Esta meta objetiva ações que visem à reinserção social e econômica do dependente químico, algo 

que tem demandado muitos esforços de todos envolvidos para que sejam superados diversos obstáculos, 

sobretudo de ordem emocional, além do preconceito e o descrédito da sociedade de um modo geral. A 

SEJUS tem buscado parceiros públicos privados, mas tem se esbarrado na crise financeira devido às 

consequências da pandemia. A solução até o momento foi trabalhar dentro das comunidades que ofertaram 

cursos de panificação e pizaiollo, computação e horta comunitária. Houve também inscrição em alguns 

cursos on-line. Ademais, em virtude da pandemia instaurada pela COVID-19 não foi possível grandes avanços 

nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2021. No entanto com o avanço da vacinação conjuntamente 

com as medidas de protocolo sanitário e, consequente, a reabertura das instituições, foi possível 

desenvolver novas ações de reinserção social, por meio da garantia da cidadania e com parcerias 

estabelecidas ao longo do último quadrimestre, especialmente no que diz respeito a emissão de documento 

de identificação (RG) e cursos de qualificação profissional voltados para adictos acolhidos pelo Programa 

Acolhe DF e Comunidades Terapêuticas conveniadas a SEJUS.  Desta forma, foi possível atingir 13 (treze) 

ações de reinserção social e econômica aos adictos no ano de 2021, que somadas as 19 (dezenove) ações do 

ano de 2020, totalizam 32 (trinta e duas) atividades, estando esta em conformidade com o previsto.  

 

4. Indicadores 

INDICADORES 

Índice 

alcançado 

(indicador)  

Situação 

do atributo 

Razão da 

situação do 

atributo 

DENOMINAÇÃO DO 

INDICADOR 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

ÍNDICES 

DESEJADOS 
 TENDÊNCIA   FONTE  

UO 

RESPONSÁVEL 

Apurado em 

2021 
  

IN10231 - TAXA DE 

EGRESSOS QUE 
PERCENTUAL 

2021 >= 

5,00 

Maior, 

Melhor 
SUBED 44101 (SEJUS) 6,5% 

Indicador 

alcançado 

Não se 

aplica  
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CONCLUÍRAM O 

TRATAMENTO CONTRA 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA  

IN10232 - NÚMERO TOTAL 

DE FISCALIZAÇÕES NAS 

COMUNIDADES 

TERAPÊUTICAS (MENSAL) 

UNIDADE 2021 = 144 
Maior, 

Melhor 
SUBED 44101 (SEJUS) 146 

Indicador 

alcançado 

Não se 

aplica  

 

4.1 Análise qualitativa 

IN10231 - Mesmo com todo cenário apresentado por conta da pandemia, após revisão dos Relatórios 

apresentados pelas Comunidades Terapêuticas, percebeu-se que 26 (vinte e seis) acolhidos, que estavam em 

tratamento, receberam alta terapêutica. Levando em consideração que o Plano Terapêutico tem a duração 

de quatro a nove meses para a alta terapêutica, que é definida como sendo o êxito: a conclusão do 

acolhimento/tratamento da dependência química em regime de residência. Assim, esses acolhidos estão 

aptos ao retorno de suas residências para o convívio familiar e social. Nesse sentido, percebeu-se que no 

período, aproximadamente, 400 (quatrocentos) homens e mulheres foram acolhidos pela Parceria das 

Comunidades Terapêuticas com a SEJUS. Desta forma, a metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é a 

quantidade de egressos que concluíram o tratamento contra dependência química sob a quantidade total 

estimada de acolhidos nas Comunidades Terapêuticas. Assim, o índice alcançado superou o desejado com 

uma margem de 1,5% a mais.  

IN10232 - O objetivo das visitas às Comunidades Terapêuticas é verificar se o recurso disponibilizado ou 

utilizado tem sido aplicado a contento no que diz respeito ao tratamento para recuperação dos internos 

acolhidos de cada comunidade conveniada. Assim, como são 12 (doze) comunidades que 

atualmente possuem termo de fomento com a SEJUS, foram realizadas visitas presencias no mês de janeiro. 

Depois houve a suspensão por motivo da pandemia e, portanto, com as orientações e os protocolos 

disponibilizados em relação à pandemia da COVID 19, as visitas presencias foram substituídas por vídeo 

conferência de fevereiro a maio. Em junho e julho foram realizadas visitas presenciais. Em agosto houve, 

novamente, a suspensão devido a alguns servidores serem acometidos pela Covid-19. Considerando o 

avanço da vacinação e a diminuição das restrições sanitárias de enfrentamento à COVID-19, conforme 

Decreto estabelecido, as visitas passaram a ser presenciais e realizadas pelos respectivos gestores, bem 

como pelos demais Programas e Diretorias atinentes às Políticas de Enfrentamento às Drogas. Assim, a fim 

de garantir a execução plena da parceria, foram realizadas cerca de três visitas mensais em cada 

Comunidade Terapêutica, perfazendo um total de 146 visitas em 2021. Desta forma, o índice alcançado 

superou o desejado.  
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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) 

05 
- ANO em andamento 

conforme o previsto 
Não se aplica  

AN10295 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATUANTES NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS (SEJUS) 
14 

- ANO em andamento 

conforme o previsto 
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, a SEJUS ciente desta demanda se encontra em tratativas junto a 

Secretaria de Trabalho (SETRAB) para formalização de portaria conjunta para encaminhar os adictos para o 

programa Renova.  A parceria visa à qualificação dos egressos de Comunidades Terapêuticas com fito na 

reintegração do adicto ao mercado socioeconômico ativo. Outra parceria em andamento com o Ministério 

da Justiça tem a intenção de realizar profissionalização de forma itinerante dentro das Comunidades 

Terapêuticas, pois os acolhidos se encontram em tratamento em regime de residência. O processo está na 

fase de elaboração do chamamento público. Ademais, a Secretaria de Justiça e Cidadania e a instituição 

Salve a Si- Casa Maria de Magdala, na data do dia 16/12, lançou o projeto “Empoderamento Feminino” que 

atenderá 40 (quarenta) acolhidas na instituição. O projeto vai oferecer cursos de capacitação na área de 

beleza e bem-estar a mulheres dependentes químicas que estejam em fase final do tratamento de 

recuperação, com o intuito de proporcionar a elas reintegração no mercado de trabalho. Desta forma, foi 

possível atingir três realizações de parcerias com instituições públicas e privadas para ofertar cursos para os 

adictos que receberam alta do tratamento (SEJUS) no ano de 2021, que somadas às duas ações do ano de 

2020 totalizou cinco atividades na presente ação não orçamentária, estando esta em conformidade com o 

previsto. 

AN10295 - A qualificação foi realizada em parceria com o Programa de Atenção ao Dependente Químico 

(PADQ) para os servidores do Acolhe e Gabinete. A capacitação ocorreu de forma on-line e teve como 

objetivo dar subsídios quanto ao tratamento de servidores do Governo do Distrito Federal que são 

dependentes químicos. A segunda formação ocorreu por meio da WebPalestra: Tabagismo: Prevenção e 

Tratamento, promovida pela Escola de Aperfeiçoamento do SUS (EAPSUS) em 31/08/2021 às 19h30. Desta 
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forma, foi possível atingir duas capacitações de servidores atuantes nas políticas públicas de enfrentamento 

às drogas (SEJUS) no ano de 2021, que somadas às doze ações do ano de 2020, totalizou 14 (quatorze) 

atividades na presente ação não orçamentária, estando esta em conformidade com o previsto. 

 

6. Informações Complementares  

A SEJUS tem se esforçado para elevar o trabalho em rede e, para isso, foram realizadas diversas tratativas 

com órgãos públicos e privados para trabalhar a temática da drogadição com mais segurança visando à 

garantia de direitos. 

Parceria com o Ministério da Cidadania - SENAPRED (Acordo de Cooperação) 

  

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

A utilização de drogas segundo estudos não se restringe a um único padrão populacional, o que acarreta um 

grande desafio no que diz respeito ao acolhimento/tratamento e monitoramento. 

As dificuldades em virtude da pandemia se tornaram bastante problemáticas, pois o número de moradores 

de rua aumentou consideravelmente, o que não se pode dizer que todos sejam usuários de drogas, mas que 

se tornam suscetíveis a querem experimentar devido ao estado de vulnerabilidade. 

Com isso, os desafios são constantes para garantir a política de assistência aos que buscam tratamento. 
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Subsecretaria de Políticas para Idoso (SUBIDOSO) 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS 

  

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 que trabalhou junto à 

Secretaria de Saúde na vacinação contra a COVID-19, tendo sido realizadas 28 edições do programa para a 

vacinação e realizados atendimentos, especialmente, aos idosos residentes nas ILPIs. O Programa completou 

um ano em agosto de 2021, contabilizando a marca de 10 mil atendimentos em saúde e cidadania no 

Distrito Federal e tendo sido realizadas 4 edições da Etapa Itinerante do programa no ano de 2021. 

Os servidores participaram da "Jornada de Qualificação da Política de Atendimento ao Idoso", realizada nos 

dias 28/01 e 02, 04, 09 e 11/02/2021, que foi promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 

O projeto da Capoterapia foi amplamente trabalhado durante o ano, a fim de implantar o projeto no Distrito 

Federal. A implantação do Projeto Capoterapia está em andamento de execução e oferecerá gratuitamente 

o acesso a esta atividade (capoeira adaptada) como forma de inclusão social a atividade física, esporte, 

cultura e social para idosos. Com isso, proporcionar-se-á 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 dos idosos. 

A 5ª Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa debateu avanços e desafios da Política Distrital do 

idoso e demais assuntos diante dos desafios do crescente envelhecimento da população brasileira no século 

XXI, para avaliar a efetividade das atividades em execução, discutir e propor medidas que garantam os 

direitos fundamentais da pessoa idosa, garantindo um envelhecimento digno, bem como medidas para o 

fortalecimento do Conselho dos Direitos do Idoso na efetivação das políticas públicas e de seu controle 

social. 
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O mês de junho foi voltado ao combate à violência contra a pessoa idosa. Em 15 de junho foi celebrado o Dia 

Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, data que alerta para a responsabilidade de 

cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos 60+. Neste mês, a SEJUS 

buscou levar informação e divulgação do evento, de forma a conscientizar a população idosa. Foi feita 

entrevista em jornal local para divulgar as ações do GDF neste movimento. 

A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos promoveu uma capacitação aos servidores da SEJUS de forma a 

dinamizar e agilizar a tramitação dos processos oriundos das denúncias do Disque 100. 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 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. 

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 6 edições do Programa 

ao longo do ano de 2021. 

No Dia de Finados foram oferecidos acolhimento e atendimentos aos visitantes em ação especial nos 

cemitérios do Distrito Federal. 

2. Avaliação do Objetivo                                                  

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. 

 

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 
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respeito e à dignidade, lazer, cultura e esporte, saúde, benefício de prestação continuada (BPC), direito ao 

trabalho, habitação, transporte coletivo urbano e interestadual, estacionamento e 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 pelos idosos, 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. 

Assim, nota-se que, no ano de 2021, houve intensa diligência da pasta na garantia desses direitos, 

especialmente, no contexto de emergência em saúde pública, com remanejamento de recursos e esforços 

para atendimento da situação sanitária, 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 
Quantidade alcançada 

(meta quantitativa) 
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) 

72 Meta concluída Não se aplica 

M272 - CONSTRUIR 1 NOVA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) (SEJUS) 
0 

Meta em andamento 

conforme o previsto  
Não se aplica 

M274 - CONSTRUIR O CENTRO DIA DO IDOSO (SEJUS) 0 
Meta em andamento 

conforme o previsto  
Não se aplica 

M301 - CAPACITAR 60 PESSOAS DA COMUNIDADE NAS AÇÕES 

RELACIONADAS AOS DIREITOS DOS IDOSOS (SEJUS) 
0 

Meta em andamento 

conforme o previsto 
Não se aplica 

M302 - CAPACITAR 50 SERVIDORES EM PREVENÇÃO À 

VIOLÊNCIA E GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS (SEJUS) 
64 Meta concluída Não se aplica 
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3.1. Análise qualitativa  

M271 – Foi realizado o acompanhamento à vacinação contra a COVID-19 ocorridas nas ILPIs de todo o 

Distrito Federal, totalizando 28 ações realizadas ano de 2021. Desta forma, foram vacinados os idosos das 

ILPIs, bem como os funcionários destas instituições. A partir do mês de fevereiro de 2021, os servidores 

participaram das 28 edições do Programa Sua Vida Vale Muito – Vacinações, e 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. Somando-se às 10 ações realizadas no ano de 2020, tem-se o total de 72 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. Ao envelhecer, as pessoas 

passam por alterações físicas, psicológicas e sociais que podem trazer limitações e declínio de capacidades 

funcionais. Essas alterações podem ser prevenidas e resgatadas por meio de ações que promovam o 

envelhecimento ativo, tais como alimentação saudável, atividade física, estímulo da mente e integração 

social. 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 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. 

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, na região de Ceilândia e seu entorno. Ao envelhecer, as pessoas passam por alterações 

físicas, psicológicas e sociais que podem trazer limitações e declínio de capacidades funcionais. Essas 

alterações podem ser prevenidas e resgatadas por meio de ações que promovam o envelhecimento ativo, 

tais como alimentação saudável, atividade física, estímulo da mente e integração social. 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 
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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. 

M301 – Esta ação está sendo planejada para execução em 2022. 

M302 – Em 2021, 36 servidores foram 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, nos 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. Foram também capacitados 8 servidores 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. Somando-se aos 

Em 20 servidores capacitados em 2020, tem-se o total de 64 servidores capacitados.  

 

4. Indicadores 

INDICADORES 

Índice 

alcançado 

(indicador) 

Situação 

do 

atributo 

Razão da 

situação 

do 

atributo 

DENOMINAÇÃO DO 

INDICADOR 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

ÍNDICES 

DESEJADOS 
 TENDÊNCIA   FONTE  

UO 

RESPONSÁVEL 

Apurado 

em 2021 
    

IN150 - TAXA DE 

DENÚNCIAS DE 

VIOLAÇÕES DE 

DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA 

PERCENTUAL 

2020 <= 

25,00 

Menor, 

Melhor 

SUBIDOSO/DIRETORIA 

DE PROGRAMAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DE 

FAMILIARES 

44101 (SEJUS) 25,86% 

Indicador 

sem 

índice 

desejado 

Outros 

2021 <= 

24,00 

2022 <= 

23,00 

2023 <= 

22,00 

IN151 - TAXA DE 

VIOLAÇÕES DO 

DIREITO DOS 

PERCENTUAL 

2020 = 

50,00 
Menor, 

Melhor 

SUBIDOSO/DIRETORIA 

DE PROGRAMAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DE 

44101 (SEJUS) 51,36% 

Indicador 

sem 

índice 

Outros 

2021 = 
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IDOSOS 

COMETIDOS POR 

FILHO (A) 

48,00 FAMILIARES desejado 

2022 = 

46,00 

2023 = 

44,00 

IN156 - TAXA DE 

VIOLAÇÕES DO 

DIREITO DAS 

IDOSAS (SOFRIDAS 

PELAS IDOSAS DO 

SEXO FEMININO) 

PERCENTUAL 

2020 <= 

60,00 

Menor, 

Melhor 

SUBIDOSO/DIRETORIA 

DE PROGRAMAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DE 

FAMILIARES 

44101 (SEJUS) 71,93% 

Indicador 

sem 

índice 

desejado 

Outros 

2021 <= 

58,00 

2022 <= 

56,00 

2023 <= 

54,00 

  

4.1 Análise qualitativa 

IN150 – A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria 

Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o 

ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.696) divididos pelo número de 

denúncias totais no Distrito Federal (6558), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, de todas 

as denúncias registradas, 25,86% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se os dados obtidos em 

2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa em 

2020 (2.020) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2020 (8.138), tendo como 

resultado um índice de 24,85%. Sendo assim, pode-se observar que houve um aumento no índice que pode 

estar relacionado 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. 

IN151 – A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria 

Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o 

ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) (871) 

divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (1.696), ocorridas no 

ano 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 51,36% delas 

foram cometidas pelo filho(a). Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os 

seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) em 2020 
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(1.045) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2020 

(2.020), tendo como resultado um índice de 51,68%. 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. 

IN156 – A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria 

Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o 

ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (1.220) 

divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (1.696), ocorridas no 

ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 71,93% delas 

foram contra idosas do sexo feminino. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, 

obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas contra idosas do sexo 

feminino em 2020 (1.428) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito 

Federal em 2020 (2.020), tendo como resultado um índice de 70,62%. Sendo assim, observamos que não 

houve uma grande variação no índice. Entretanto, a realidade em 2021 pode estar relacionada 

ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos. Outro fator a ser 

considerado 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). 

  

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 

ESTADO DE SAÚDE PARA PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS 

IDOSOS DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA (BPC) (SEJUS) 

28 

ANO em 

andamento 

conforme o 

previsto 

outros 
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AN10251 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PARCERIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

VAGAS GRATUITAS AOS IDOSOS EM ACADEMIAS DE ESPORTES (SEJUS) 
0 ANO não iniciada; outros 

AN10252 - INSTITUIÇÃO DE COMITÊS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS PARA 

IDENTIFICAR AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO IDOSA (SEJUS) 
0 ANO não iniciada;   outros 

  

5.1 Análise qualitativa 

AN10249 – O Programa Sua Vida Vale Muito - Etapa Itinerante realizou 28 edições com mais de 42 mil 

atendimentos nas ações itinerantes e percorreu diversas Regiões Administrativas do DF, como Itapoã, 

Recanto das Emas, Ceilândia, Estrutural, São Sebastião, Rodoviária do Plano Piloto. 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. 

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, que oferecerá gratuitamente o acesso a 

esta atividade pelos idosos, como forma de inclusão social a atividade física, esporte, qualidade de vida aos 

idosos encontra-se na fase final para a execução por meio de emendas parlamentares. 

AN10252 – Esta ação não pode ser realizada em virtude do quadro pandêmico e da necessidade do 

distanciamento social, bem como do afastamento das atividades presencias nos diversos órgãos da 

administração pública, que ocorreram durante os dois primeiros quadrimestres de 2021.  Aguardamos a 

reabertura dos Centros de Convivência para Idosos nas Regionais para dar andamento à esta ação. 

  

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 a formação, qualificação e 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 para 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 idoso no Programa referido. 
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7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

Durante o ano de 2021, foram realizadas as ações propostas e, também, outras ações como, por exemplo, 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. No mês de janeiro e fevereiro de 2021 foram visitadas 28 (vinte e 

oito) Instituições de Longa Permanência para Idosos no Distrito Federal (ILPI’s) onde foram feitos os 

acompanhamentos das vacinações contra a COVID -19. Ao final das visitas, foi elaborado um Relatório com o 

objetivo de descrever o diagnóstico observado nas instituições visitadas. Vale ressaltar que das 28 (vinte e 

oito) ILPI’s atualmente apenas 15 (quinze) tem registro no CDI/DF e 2 (duas) estão aguardando renovação do 

registro; 9 (nove) são particulares; 9 (nove) são filantrópicas, sendo 5(cinco) são conveniadas com o GDF e 10 

(dez) atuam sem registro no CDI/DF. 

O eixo central das ações da SEJUS foi em torno do Programa Sua Vida Vale Muito em sua Etapa Itinerante, 

bem como o acompanhamento e apoio às ações que foram realizadas para vacinação da população contra a 

COVID-19, atendendo a mais de 42 mil pessoas em todo o Distrito Federal. 

 O Projeto Capoterapia está em execução e oferecerá gratuitamente o acesso a esta atividade (capoeira 

adaptada), como forma de inclusão social a atividade física, esporte, cultura e social, para idosos. Com isso, 

proporcionar-se-á 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 dos idosos. 

  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

113  

Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (SUBAV)   

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS 

 

1. Realização por Programa  

Uma das atividades do Distrito Federal a fim de promover às Políticas de Apoio às Vítimas de Violência é 

coordenar e gerenciar a execução das atividades relativas ao Programa Pró-Vítima, com a finalidade de 

oferecer assistência psicológica e social às vítimas de crimes violentos, de forma a apoiar e restabelecer o 

equilíbrio mental e emocional dos cidadãos vitimados e seus familiares. 

Em meio às restrições causadas pela pandemia decorrente do Covid-19 e medidas governamentais para 

enfrentamento da emergência de saúde pública, os serviços prestados pelo Programa Pró-Vítima se deram 

presencialmente e por meio de plataformas virtuais, haja vista necessidade de adequação de conveniência e 

oportunidade de cada atendido/beneficiário destes serviços.  

No período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, foram realizados 5.767 (cinco mil, 

setecentos e sessenta e sete) atendimentos psicológicos e de serviços sociais. 

No âmbito das ações de apoio a vítimas de violência, foi formalizada parceria por meio do Acordo de 

Cooperação Técnica e Operacional firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a 

Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, com o objetivo de desenvolver ações de prevenção, 

enfrentamento e redução dos índices de violência intrafamiliar e doméstica, por meio da inserção de 

mulheres em Grupos Reflexivos, no âmbito do Projeto RenovAÇÃO da DPDF. As atividades da primeira turma 

de grupo reflexivo tiveram como público as mulheres atendidas no Programa Pró-Vítima e foram realizadas 

no período de 09 de março a 27 de abril de 2021, totalizando a participação de 28 mulheres atendidas pelo 

Programa Pró-Vítima. A segunda turma foi o  RenovAÇÃO Mulheres Servidoras (Rede), para mulheres da 

rede de apoio às vítimas de violência doméstica e aberta às outras profissionais da área. Os encontros da 

referida turma tiveram início no dia  09/03/2021 e término no dia 11/05/2021, com 31 participantes, sendo 

que 12 servidoras da SEJUS. 

Com vistas ao empoderamento das vítimas, foi firmada a parceria entre Caixa Econômica Federal e a 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, para colaboração na realização de ações que visem a criação de 

um ambiente favorável à independência financeira das mulheres e a inclusão bancária. Dessa forma, houve a 

realização, no dia 29 de março de 2021, da 1ª oficina “O Caminho das Contas”, capacitando 38 pessoas, 
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sendo 12 participantes do Banco de Talentos e atendidas pelo Programa Pró-Vítima, e 26 servidores da 

SEJUS.  

Em conformidade com o Decreto nº 36.178, de 23 de dezembro de 2014, que institui, no âmbito do Poder 

Executivo, a Política e Plano Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (art. 10, Inciso I), o Governo do 

Distrito Federal, resolve, por meio do Decreto de 07 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal nº 05, em 08 de janeiro de 2021, designar membros titulares e suplentes em face da 

necessidade de recomposição do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, sob a 

coordenação da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, com atribuições de propor normativas distritais 

e elaborar instrumentos reguladores 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 âmbito do Distrito Federal, em conformidade com a Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituída pelo Decreto nº 7.901, de 4 de fevereiro de 2013. Assim, em 

23 de fevereiro de 2021, no Auditório da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal, ocorreu a 1º Reunião Ordinária do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres 

Humanos. E, posteriormente, de forma virtual, ocorreram nos meses de março e abril, respectivamente, a 

segunda e a terceira reunião ordinária, conforme determinação do Regimento Interno do Colegiado. 

Seguindo o mesmo contexto, no intuito de fortalecer a Política e o Plano Distrital de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e dar visibilidade à temática, em articulação com a Polícia Rodoviária Federal, foi 

realizada “Operação Carnaval”, na data de 12/02/2021, com início às 09h e término às 13h, na Unidade 

Operacional da PRF, BR-020, KM 37-DF. A campanha de mobilização pelo enfrentamento ao tráfico de seres 

humanos foi realizada por meio da distribuição de cartilhas informativas voltadas à divulgação e à 

sensibilização sobre a temática de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito do Distrito 

Federal. 

No mesmo intento, em 27 de abril de 2021, na modalidade virtual, foi realizada capacitação sobre a temática 

"Tráfico de Pessoas", atingindo um público de 89 (oitenta e nove) pessoas, sendo 23 servidores da SEJUS. Na 

ocasião foram apresentados os principais conceitos de tráfico de pessoas, contextualização de casos e o 

papel das Organizações da Sociedade Civil no enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 

2. Avaliação do Objetivo 

OBJETIVO 

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

  

As Políticas Públicas de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Distrito federal, assim como todo o 

sistema de governo nacional, vem atravessando diversos entraves ocasionados pela pandemia biológica 

instalada pelo vírus COVID-19, o que compromete das ações e trabalhos executados. Para não haver 

interrupção do atendimento psicossocial especializado às vítimas de violência, o Governo do Distrito Federal 

estabeleceu que os serviços do Programa Pró-Vítima deverão ser realizados presencialmente, conforme 

Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Para os atendidos que optarem por não estar 

presencialmente, foi adotado o método de atendimento online. 

Quanto à pauta de prevenção e combate à violência, não foi possível a realização de nenhuma feira 

presencial, mas estamos em articulação para que aconteça no segundo quadrimestre, tendo em vista que 

alguns parceiros sinalizaram positivamente para tal. 

Como resultados alcançados, destacamos as capacitações realizadas pelos projetos: Maria de Penha Vai à 

Escola, Projeto RenovAÇÃO e Mentes em Movimento, todos firmados com outras instituições (M222). 

Ainda, pode-se destacar a constituição do Comitê para os Migrantes, Refugiados e Apátridas no âmbito da 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, que está em tramitação e instrução 

processual, 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. 

Como estratégias para estudos, implantação, revisão e/ou correção de projetos, programas e ações 

utilizamos o 5W2H, como ferramenta de gestão, assim conseguimos detectar riscos e oportunidades 

diversas. 

Um obstáculo encontrado, que acarreta na não efetividade de algumas ações, é o diminuto orçamento 

liberado para a promoção das Políticas Públicas de Prevenção e Enfrentamento à Violência, entretanto 

busca-se a captação de recursos externos para implantação de novos projetos, dentre eles o Pró-Vítima 

Itinerante. 

  

3. Metas 

METAS 2020-2023 
Quantidade alcançada 

(meta quantitativa) 
Situação do atributo 

Razão da situação 

do atributo 
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M219 - NSTALAR DE 4 NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO 

DO PRÓ-VÍTIMA (SEJUS) 
04  - Meta concluída   - Não se aplica 

M220 - CAPACITAR 20 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO 

PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA (SEJUS) 
39  - Meta concluída   - Não se aplica 

M222 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS VOLTADOS À 

PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS 

(SEJUS) 

06  - Meta concluída   - Não se aplica 

M223 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

DADOS DO PRÓ-VÍTIMA (SEJUS) 
00 

 - Meta em andamento 

conforme o previsto 
 - Não se aplica 

M312 - REALIZAR 4 SEMINÁRIOS SOBRE TRÁFICO DE 

PESSOAS E APOIO AO MIGRANTE E REFUGIADO (SEJUS) 
03 

 - Meta em andamento 

conforme o previsto 
 - Não se aplica 

  

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 e dá outras providências, 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, foi abrangida para 8 (oito). 

M220 - No exercício de 2021, foram promovidas diversas capacitações para os servidores na temática 

Promoção do Apoio às Vítimas de Violência, sendo elas: Webinário - “Orientação sobre escuta especializada 

de crianças e adolescentes”, realizado em 25/02/2021, contou com a participação de 21 (vinte e um) 

servidores; Webinário- “Lei Maria da Penha e suas inovações”, realizado em 25/02/2021, contou com a 

participação de 14 (quatorze) servidores; Projeto RenovAÇÃO Mulheres Servidoras (Rede), realizado 

de  09/03/2021 a 27/04/2021, contou com a participação de 15 (quinze) servidoras; Webinário - “Como 

potencializar suas vendas a qualquer tempo”, realizado em 16/03/2021, contou com a participação de 24 

(vinte e quatro) servidores; 1ª Oficina “O caminho das Contas”, realizado pela Caixa Econômica Federal, 

realizado em 19/03/2021, contou com a participação de 09 (nove) servidores; Webinário- Atuação da Equipe 

Multidisciplinar na Avaliação de Risco no Contexto de Violência Doméstica e Familiar, realizado em 

29/04/2021, contou com participação de 23 (vinte e três) servidores; 2ª Oficina “O caminho das Contas”, 

realizado pela Caixa Econômica Federal, realizado em 19 de maio de 2021, contou com a participação de 15 

(quinze) servidores; Webinário - “Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Idosa e o Trabalho em 

Rede”, em conjunto com o TJDFT, realizado em 16 de julho de 2021, participando 20 (vinte) servidores; 3ª 
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Oficina “O caminho das Contas”, realizado pela Caixa Econômica Federal, realizado em 03 de agosto de 2021, 

contou com a participação de 12 (doze) servidores. 

M222 – Em 2021, foram executados 04 (quatro) projetos: 1) Banco de Talentos: que visa a independência e 

autonomia financeira de mulheres que foram atendidas pelo Programa Pró-Vítima por meio de cursos de 

capacitação voltados ao empreendedorismo e realização de feiras.  2) Maria de Penha Vai à Escola: Este 

projeto visa a concretização de espaços contínuos de reflexão e ações propositivas - como painéis, diálogos, 

congressos 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; 3) Projeto RenovAÇÃO: Firmado por meio de Acordo de Cooperação Técnica 

e Operacional em parceria com a DPDF, que visa união de esforços para realizar ações de prevenção, 

diminuição e enfrentamento das violências domésticas e intrafamiliares sofridas por mulheres. Destaca-se o 

RenovAÇÃO Mulheres Servidoras (Rede) e Projeto RenovAÇÃO Mulheres; 4) Mentes em Movimento: O 

projeto prevê a promoção de atividades terapêuticas em grupo (livres e/ou temáticas) para as mulheres 

vítimas de violência atendidas pelo Programa Pró-Vítima. No mês de março, foi realizada ação no Núcleo de 

Atendimento do Pró-Vítima Guará. Em abril foram executadas ações nos Núcleos de Atendimento do Pró-

Vítima Guará e Paranoá. Juntamente com os 02 (dois) projetos realizados em 2020, esta meta totaliza 06 

projetos. 

M223 – O Sistema de Informações de Vítimas de Violência - APOIAR, passou por uma série de ajustes e está 

em fase final, desde a demanda inicial, restando apenas a publicação de Portaria. Com isso, pode-se 

considerar que 90% da meta foi alcançada. Atualmente 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 – Em 2021, foram executados 03 (três) seminários, são eles: 1) Capacitação sobre Prevenção ao 

Tráfico de Pessoas e à Importunação Sexual: o seminário explica sobre o tráfico de pessoas e a importunação 

sexual e orienta como os funcionários devem agir em caso de suspeita dessas violências. Sua realização 

ocorreu no dia 06 de junho 2021, no auditório do Parque da Cidade Sarah Kubistchek; 2) Live “Conhecendo o 

tráfico de pessoas”: visou apresentar o conceito, as finalidades e o modo de agir dos aliciadores aos 

servidores do Na Hora. Sua realização ocorreu em 23 de julho de 2021, na modalidade virtual; 3) 1º Talk 

Show com o tema “Desmistificando o tráfico de Pessoas”: objetivando apresentar uma abordagem sobre o 

tráfico humano e as políticas públicas para a prevenção ao crime e para proteção e assistência às vítimas, na 

perspectiva dos direitos humanos. Realizado no dia 28 de julho de 2021, com transmissão ao vivo pelo canal 

da SEJUS no Youtube e pelas redes sociais. Para além das ações citadas, foi efetiva a Blitz educativa 

da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, intitulada “Não dê carona para o tráfico de 
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pessoas”, vários motoristas e passageiros que trafegavam pela BR-020 receberam orientações e material de 

apoio sobre a prevenção, os riscos e os impactos gerados por este crime. Ao todo, 86 veículos, e 569 pessoas 

foram abordados. 

  

4. Indicadores 

INDICADORES 

Índice 

alcançado 

(indicador)  

Situação do 

atributo 

Razão da 

situação do 

atributo 

DENOMINAÇÃO DO 

INDICADOR 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

ÍNDICES 

DESEJADOS 
 TENDÊNCIA   FONTE  

UO 

RESPONSÁVEL 

APURADO EM 

2021  

 

 

IN154 - NÚMERO DE 

ATENDIMENTOS 

REALIZADOS PELO PRÓ-

VÍTIMA 

UNIDADE  
2020 = 

2.000,00 

Maior, 

Melhor 
SUBAV 44101 (SEJUS) 5767 

Indicador 

com índice 

alcançado 

  

IN155 - TAXA DE EVASÃO 

DO PROGRAMA PRÓ-

VÍTIMA 

PERCENTUAL 
2020 <= 

25,00 

Menor, 

Melhor 
SUBAV 44101 (SEJUS)  19% 

Indicador 

com índice 

alcançado 

  

 

4.1 Análise qualitativa 

IN154 - Com a meta estipulada de 2.000 (dois mil) atendimentos para o ano de 2021, a quantidade de 

atendimentos realizada pelos núcleos do Pró-vítima foi atingido com sucesso, visto que 5.767 (cinco mil, 

setecentos e sessenta e sete) atendimentos foram atingidos entre de janeiro e dezembro. 

IN155 - Se considera 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, não atende as ligações e nem 

responde aos recados e decide abandonar o acompanhamento ou quando marca atendimento por 3 (três) 

vezes e não comparece. Em relação índice de Evasão foi estipulado o quantitativo de até 25%. No ano de 

2021 atingimos o quantitativo de 19%, o que é menor que o estipulado, porém preocupante, pois 225 

(duzentos e vinte e cinco) pessoas atendidas desistiram de dar continuidade ao acompanhamento 

psicossocial. 

  

5. Ações não orçamentárias 

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS: 
Quantidade 

alcançada 

Situação do 

atributo 

Razão da 

situação do 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

119  

atributo 

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

(SEJUS) 
 100% 

 - ANO 

concluída  
  

AN219 - REALIZAÇÃO DE PARCEIRAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APOIO A 

PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 

(SEJUS) 

 100% 
 - ANO 

concluída  
  

AN220 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA 

ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA (SEJUS) 
 100% 

 - ANO 

concluída  
  

AN221 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E EXECUTAR AÇÕES DE APOIO A 

MIGRANTES E REFUGIADOS. (SEJUS) 
60% 

- ANO em 

andamento 
  

  

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, conforme relatórios dos processos n°s 

00400-00033908/2019-32 e 00400-00001432/2021-95. Considerando o descrito nas Metas M219, M220 e 

M222 e, ainda, parceria firmada com a 6ª Delegacia de Polícia Civil do Paranoá, no qual versa sobre a 

capacitação dos agentes de polícia no acolhimento e tratamento das vítimas de violência, esta meta foi 

atingida com êxito. 

Ainda como fortalecimento da rede de apoio, a SEJUS participou da Jornada Genposs: Rede em Roda - 

Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência, promovida pela Universidade de Brasília - UNB. 

AN219 - A SEJUS se reúne com órgãos governamentais com a finalidade de buscar apoios para as atividades 

em seus espaços, visando o aprimoramento e implementação de políticas públicas de enfrentamento e 

prevenção da violência e na construção de redes intersetoriais de combate e prevenção a violência. 

Justamente em razão dessas articulações, ingressou no projeto Maria da Penha vai à Escola - que propõe 

levar a metodologia do Programa Pró-Vítima às escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal para 

promoção de ações que possibilitem aos/às discentes que praticam autoviolência, recuperarem sua saúde e 

sua integridade física e emocional por meio do autocuidado - a SEJUS que atuava como membro convidado, 

alçou o posto de membro titular, à convite do organizador da Ação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios - TJDFT, com a assinatura do respectivo com assinatura de termo de adesão. 

AN220 - A Sejus, por meio da Diretoria de Prevenção e Combate à Violência (Dicomb), desenvolve o Projeto 

Banco de Talentos que tem por objetivo apoiar o empreendedorismo feminino  e empoderar 

economicamente mulheres atendidas nos núcleos do Programa Pró-Vítima, mulheres em situação de 

vulnerabilidade social e mulheres migrantes, por meio de cursos de formação e capacitação, oficinas de 
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geração de renda, assessoria sobre o ingresso ao mercado de trabalho e sobre empreendedorismo, além da 

realização de feiras para a comercialização dos produtos e serviços por elas produzidos. 

O Projeto Banco de Talentos foi idealizado ao se observar que a grande maioria das pessoas atendidas pelo 

Programa Pró-Vítima eram mulheres em situação de violência doméstica. Assim, pensou-se na possibilidade 

de implementação de atividades que pudessem contribuir para a autonomia econômica das mulheres em 

situação de violência, que buscavam o Pró-Vítima, mulheres em situação de vulnerabilidade social e 

mulheres migrantes, no sentido de incentivar o empreendedorismo feminino, auxiliando-as a romper com o 

paradigma da dependência econômica e serem protagonistas da sua própria história, se afastando da 

situação de vulnerabilidade ou da dolorosa experiência de ser vítima de violência e garantindo-lhes 

igualdade de oportunidades e condições de acesso, remuneração e permanência no mundo do trabalho. 

Nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro não aconteceu a feira do 

Banco de Talentos devido a pandemia do COVID-19. Apesar disso, foram realizados, virtualmente, cerca de 

15 cursos, alcançando aproximadamente 32 mulheres por curso. 

A retomada das atividades presenciais pós-pandemia em junho de 2021 possibilitou a realização de um total 

de 14 (QUATORZE)  dias de feiras, sendo que 12 (doze) foram realizadas no âmbito do Programa Sejus mais 

Perto do Cidadão e 2 (duas) foram realizadas no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, em que foi 

vendido um valor total de R$ 14.453,56 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 

seis centavos). E, ainda, vem buscando ampliar a feira por meio de parcerias para concessão de espaços 

públicos e privados para sua realização. Essa ampliação é fundamental para o fortalecimento do Projeto e do 

empreendedorismo feminino. 

A partir do dia 22 de dezembro de 2021 até o dia 20 de janeiro de 2022, 20 mulheres do Banco de Talentos 

estarão expondo, alternadamente, na feira que acontecerá no evento BRASÍLIA ILUMINADA. 

AN221 - A SEJUS tem atuado na interlocução para apoio a migrantes e refugiados em conjunto com a 

instituição Cáritas Brasileira, pertencente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Uma das 

respostas a essas articulações resultou no abrigamento das famílias indígenas, em 21 de janeiro de 2021, em 

abrigo coordenado pela Sedes e Cáritas Brasileira. 

Ainda considerando o apoio a Migrantes e Refugiados, a SEJUS participou da acolhida humanitária de juízas 

afegãs, seus familiares e crianças que se encontravam em situação de risco iminente, em virtude de ameaças 

de represálias pelas decisões proferidas no exercício da atividade jurisdicional daquele país. Nesse contexto, 

foram realizadas as articulações com as Secretarias de Estado de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e 

com Organizações/Entidades parceiras com o objetivo de montar uma força tarefa de forma a alcançar 

satisfatoriamente todos os eixos de atuação, quais sejam: saúde, educação e assistência social, destacando a 
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atuação da equipe psicossocial do Pró-vítima (psicólogos e assistentes sociais),  bem como a disponibilização 

de interpretes, por meio do Portal do Voluntariado da Sejus. Como ação a se destacar, citamos a proposta de 

criação de um Grupo de Trabalho que visa a constituição de um  Comitê voltado a Migrantes, Refugiados e 

Apátridas no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, que está em 

tramitação e instrução processual, 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. Cabe ressaltar que a formalização do 

Memorando de Entendimentos em trâmite nesta Pasta, com o objetivo firmar Termo de Cooperação 

Técnica, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), pertencente à ONU foi 

direcionado ao Escritório de Assuntos Internacionais do Gabinete do Governador tendo em vista a 

particularidade do termo em questão. 

  

6. Informações Complementares  

No ano de 2021, foram firmados 02 (dois) Termos de Fomento, oriundos de Emenda Parlamentar 

Distrital, sendo eles: 

 Termo de Fomento (MROSC) Nº 5/2021 (73903465) - Firmando entre essa SEJUS e Organização da 

Sociedade Civil - Ação Social Renascer, cujo objeto é a execução do Projeto “Curso de Capacitação 

Renascer - Fábrica de Pães”, que tem por 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. 

 Termo de Fomento (MROSC) Nº 11/2021 (76949664) - Firmando entre essa SEJUS e a Organização da 

Sociedade Civil - Movimento Comunitário do Jardim Botânico, cujo objeto é a 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. 

  

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No que se refere aos problemas que interferiram destacamos a crise pandêmica, que afetou diretamente as 

ações que envolvem a participação de mais pessoas e, com a cautela e obediência às orientações dos órgãos 

de saúde, decidiu-se por não realizar certas ações, ou realizar em menor escala, porém virtualmente. 

Outro fator que também impactou negativamente foi a limitação de recursos orçamentários. 
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É desejado atingir em 2022 as demais metas não contempladas neste exercício. 
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Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (SUBSIS)   

  

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS 

 

1. Realização por Programa  

1. Inauguração, construção ou locação de novas unidades do Sistema Socioeducativo 

Em janeiro de 2021, foi realizada a transferência de 60 socioeducandos para a nova Unidade de Internação 

de Brazlândia (UIBRA), construída para 180 vagas. A UIBRA encontrava-se em funcionamento temporário em 

espaço físico da Unidade de Internação de São Sebastião (UISS), até que seu local próprio fosse inaugurado. 

Em agosto, foi realizado concurso de remanejamento dos servidores da carreira socioeducativa, quando foi 

possível adequar as equipes da UIBRA ao maior quantitativo de socioeducandos.  Após essa adequação 

houve a transferência de mais 12 jovens para a Unidade. 

A inauguração formal do espaço está planejada para o início do ano de 2022. Destaca-se que, ao longo do 

ano, foi adquirido mobiliário, eletrodomésticos e veículo para a unidade com recursos fruto de convênio 

com o Governo Federal.  

Em relação às Unidades de Semiliberdade, estão em andamento processos para construção de 04 Unidades 

de Semiliberdade com recurso proveniente do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 

Federal (FDCA-DF), após decisão judicial proferida em sede de Ação Civil Pública (autos de nº 583/26) 

ajuizada pelo MPDFT em face do Distrito Federal. O projeto arquitetônico foi elaborado com a participação 

de servidores e especialistas na temática do sistema socioeducativo. Atualmente, 03 terrenos foram 

disponibilizados para a SEJUS (em São Sebastião, Ceilândia e Sobradinho 2) e outros 02 estão com solicitação 

de transferência de carga patrimonial em andamento para este fim. Os projetos arquitetônicos 

complementares para iniciar a etapa de licitação para construção da Unidade em São Sebastião já estão em 

fase de finalização. 

Em 2021, foram finalizados os processos de locação dos novos espaços de atuação das Unidades de Meio 

Aberto do Núcleo Bandeirante e do Paranoá. Os espaços alugados a partir do chamamento público, atendem 

aos critérios exigidos para viabilizar o atendimento socioeducativo e são próximos dos equipamentos 

públicos de proteção social e acesso aos transportes públicos. Destaca-se que novos processos de aluguel 

para as Unidades de Meio Aberto de Santa Maria, Taguatinga e Gama foram iniciados em 2021. 

2. Programa de Acompanhamento aos Egressos do Sistema Socioeducativo 
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Em 2020, foi publicado o Edital de chamamento público para selecionar projetos a serem financiados 

integral ou parcialmente com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 

– FDCA/DF e apresentados por organizações da sociedade civil interessadas em celebrar termo de 

colaboração entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF e o Conselho de Direitos da Criança e 

do Adolescente do DF. 

As Organizações da Sociedade Civil desenvolverão atividades culturais, esportivas, educacionais, 

profissionalizantes, além de ofertar atendimentos psicossociais, de forma a complementar às políticas 

públicas no DF. O público contemplado são 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 mínimo de 18 meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos. Serão ofertadas, no 

mínimo, 200 vagas/mês e cada adolescente/jovem poderá ser acompanhado por no máximo de 12 meses, 

período em que receberão bolsas de ajuda de custo mensais no valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). 

O projeto vem, ainda, adequar o Distrito Federal às previsões legais do Estatuto da Criança e do Adolescente 

que determina a manutenção de programa de atendimento a egressos do sistema socioeducativo.  

No período de janeiro a dezembro de 2021, foram realizadas diversas atividades visando à implementação 

do Projeto, dentre as quais: seleção de propostas encaminhadas pelas OSC’s do Distrito Federal; adequações 

de planos de trabalho e demais documentos necessários à habilitação das Instituições; publicização do 

processo de seleção; elaboração de documentos de orientação para as Instituições selecionadas; reuniões 

com as equipes socioeducativas e das instituições selecionadas; dentre outras.  

 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”. A primeira recebeu o recurso, no valor de R$ 

1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) no dia 17/12/2021. Assim, iniciará o atendimento aos 

egressos ao final do mês fevereiro de 2022, conforme previsto no cronograma de execução pactuado. Já 

com relação à segunda OSC, está sendo finalizado o processo de habilitação para celebração do termo de 

fomento e repasse do recurso, também na ordem de R$ 1.600.000,00. A previsão é que o atendimento aos 

egressos  pelo CEDECA inicie em meados de março de 2022.  

3. Educação  

Por meio dos servidores da Secretaria de Educação que atuam no Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), 

foram realizados 224 requerimentos de matrícula na rede de ensino do Distrito Federal, entre os meses de 
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janeiro e outubro de 2021. Ao todo foram 185 matrículas efetivadas dos adolescentes apreendidos em 

flagrante, a quem se atribui autoria de ato infracional. Dentre os desafios emergentes da pandemia, tem-se 

como necessários o acesso, a permanência ou a revinculação com a instituição escolar.  

Em 11/03/2020, por meio do Decreto nº 40.509, o Governador do Distrito Federal suspendeu atividades 

educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada em 

decorrência da pandemia. As aulas foram retomadas, de forma remota, em 13 de julho de modo que a 

extensão do ano letivo culminou com o encerramento em 28 de janeiro de 2021. Nesse contexto, nas 

Unidades de Internação e Internação Provisória, os adolescentes e jovens permaneceram com frequência no 

ambiente dos Núcleos de Ensino e com aulas realizadas no modelo não presencial, mediado por tecnologia, 

até 23 de agosto de 2021.  

Foram necessárias, portanto, diversas adequações para efetivação da modalidade não presencial no 

contexto das Unidades, a fim de garantir a continuidade do processo de escolarização. Alguns estudantes 

tiveram aula online, por meio de aplicativos de comunicação por vídeo, outros por aulas gravadas e exibidas 

em televisores ou projetadas em data show, e ainda houve estudantes com acesso aos conteúdos escolares 

por meio de atividades impressas. Todas essas modalidades foram pactuadas com os Núcleos de Ensino das 

Unidades de Internação e Internação Provisória.  

Em agosto, as aulas presenciais foram retomadas, em conformidade com o decreto nº 42.253 de 

30/06/2021, e com o documento da Secretaria de Educação “Orientações para a retomada das atividades 

presenciais/híbridas nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal”. O retorno se deu 

com todos os cuidados relativos aos protocolos institucionais de prevenção ao coronavírus. As aulas 

ofertadas nos Núcleos de Ensino (NUEN) 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, no primeiro semestre de 2021, as aulas da rede 

pública de ensino prosseguiram por meio do ensino remoto ou por entrega sistemática de atividades 

pedagógicas impressas. No entanto, a partir de 09 de agosto, as aulas foram retomadas de forma presencial 

ou híbrida, conforme o Decreto nº 42.253/2021, com adoção de medidas para prevenção à disseminação da 

COVID-19, entre elas, a divisão das turmas em dois blocos com revezamento semanal entre presencial e 

remoto, mediado pelo uso de  equipamentos tecnológicos. 

Os jovens/adolescentes vinculados às medidas em meio aberto estão matriculados em unidades escolares 

próximas às suas residências, sendo acompanhados pela equipe multidisciplinar que visa garantir o acesso e 

permanência destes no sistema educacional por meio de orientações e supervisões sistemáticas. No caso 

dos adolescentes/jovens em cumprimento de semiliberdade, após a retomada gradual do cumprimento 

presencial da medida, com a revogação da Portaria nº 15 da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, 
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de 30 de julho de 2021, passaram a ser matriculados em escolas próximas à unidade de cumprimento da 

medida.  

Em 2021, foram retomados os exames promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Assim, em abril, foi divulgado o edital do Exame Nacional Para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade- ENCCEJA - PPL. Nas 

unidades de internação foram inscritos 428 adolescentes e jovens para a participação no ENCCEJA, cujo 

impacto é o de visibilidade e oportunidade de inclusão, permitindo corrigir a distorção idade/série dos 

alunos que, por motivos diversos, não conseguiram estudar dentro da faixa etária prevista para cada etapa 

escolar. Considerando que alguns dos adolescentes e jovens inscritos no ENCCEJA-PPL, até a data de 

realização da prova, em 13 e 14 de outubro, foram liberados da medida socioeducativa, efetivamente, 356 

socioeducandos fizeram a prova. Os resultados ainda não foram divulgados pelo INEP.  

Outro exame realizado pelo INEP com provas específicas às pessoas privadas de liberdade é o Exame 

Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade - ENEM - PPL. Há a possibilidade de que os 

alunos participem do exame na qualidade de treineiros, com o intuito de avaliarem o seu conhecimento e 

entenderem como funciona o referido exame, preparando-se para o momento em que poderão realizar a 

prova e pleitear uma vaga em curso de graduação.  Neste foram inscritos 273 jovens/adolescentes, 

sendo que três cursam o 3º ano do ensino médio e podem utilizar a nota para acessar o ensino superior e os 

demais participarão como treineiros. As provas serão aplicadas nos dias 09 e 16 de janeiro de 2022. 

Os jovens e 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. No ENCCEJA regular, aplicado no dia 29 de agosto de 2021, foram inscritos 191 

adolescentes e jovens que cumprem medida em meio aberto e  62 em  cumprimento de semiliberdade. 

4. Profissionalização 

Em que pese às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o ano de 2021 foi marcado por avanços na 

parceria com o Sistema S e aumento no quantitativo de cursos de qualificação ofertados.  

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 cinco Unidades de Internação. A partir da inserção nesse 

Programa, os socioeducandos acessam qualificação profissional, percebendo renda por hora trabalhada, 

com a garantia de direitos e proteção trabalhistas.  
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Em 2021, foram realizadas seis turmas de Aprendizagem ofertadas pelo SENAI e 11 turmas de Aprendizagem 

ofertadas pelo SENAC, distribuídas da seguinte forma: 

Curso Unidade 
Instituição 

formadora 

Quantidade de 

socioeducandos(as) 

participantes 

Período de realização do 

curso 

02 turmas em Assistente 

Administrativo – II 
UNIRE SENAI 27 concluintes 03/11/2020 a 24/09/2021 

02 turmas em Pedreiro 

Revestidor 
UNIRE SENAI 19 concluintes 03/11/2020 a 20/10/2021 

02 turmas em Assistente 

Administrativo 
UISM SENAI 29 concluintes 20/08/2020 a 09/07/2021 

01 turma em Aprendizagem 

Profissional Comercial em 

Serviços Administrativos 

UNIRE SENAC 17 matriculados 

iniciada em 23/08/2021 e 

com previsão de término 

para  23/06/2022 

04 turmas em Aprendizagem 

Profissional Comercial em 

Serviços Administrativos 

UIP SENAC 

Turmas 1 e 2: 23 

concluintes no total 

Turmas 3 e 4: 23 

matriculados no total 

02 turmas: 17/08/2020 a 

28/06/2021 

02 turmas iniciadas em 

23/08/2021 

04 turmas em Aprendizagem 

Profissional Comercial em 

Serviços Administrativos 

UISS SENAC 

Turmas 1 e 2: 

29 concluintes no total 

Turmas 3 e 4: 

27 matriculados no total 

02 turmas: 17/08/2020 a 

28/06/2021 

02 turmas iniciadas em 

23/08/2021 

02 turmas em Aprendizagem 

Profissional Comercial em 

Serviços Administrativos 

UIBRA SENAC 27 matriculados 

iniciadas em 22/02/2021 e 

com previsão de término para 

13/01/2022 

Assim, 127 adolescentes e jovens concluíram cursos de Aprendizagem Profissional nas Unidades de 

Internação do Sistema Socioeducativo em 2021 e 94 encontram-se matriculados em turmas que estão em 
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andamento, com previsão de término para 2022. Outrossim, o início de novas turmas está sendo pactuado, 

mantendo o fortalecimento das ações relacionadas ao eixo de profissionalização e trabalho.  

 

Além da Aprendizagem Profissional, foram realizados cursos de qualificação nas Unidades de Internação, 

também ministrados pelo SENAC e SENAI: 

Curso Unidade 
Instituição 

formadora 

Quantidade de 

socioeducandos(as) 

participantes 

Período de realização do curso 

Curso de 

Planejamento e 

estratégia de 

empreendedorismo 

para o comércio 

UIFG SENAC 14 
01 turma: 04/01/2021 a 

17/01/2021 

Curso de 

maquiagem 
UIFG SENAC 8 

01 turma: 01/06/2021 a 

20/07/2021 

Curso da Trilha de 

Habilidades 

Socioemocionais 

(Trabalho em 

equipe; 

Pensamento 

Crítico; 

Comunicação; 

Atitude 

Sustentável; e 

Criatividade) 

UIFG SENAC 12 
01 turma: 23/08/2021 a 

28/09/2021 

Curso Auxiliar de 

Garçom  –I 
UNIRE SENAC 17 

02 turmas: 22/02/2021 a 

14/05/2021 

Curso Auxiliar de UNIRE SENAC 20 02 turmas: 17/05/2021 a 
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Garçom – II 20/07/2021 

Qualificação em 

Assistente de 

Recursos Humanos 

UNIRE SENAI 21 
02 turmas: 25/10/2021 a 

22/12/2021 

Qualificação em 

Almoxarife de 

Obras 

UNIRE SENAI 19 
02 turmas: 25/10/2021 a 

22/12/2021 

Curso de Pizzaiolo UIP SENAC 23 
02 turmas: 04/01/2021 a 

17/03/2021 

Curso de Salgadeiro UIP SENAC 23 
02 turmas: 29/03/2021 a 

29/05/2021 

Curso de Pizzaiolo UISM SENAC 24 
01 turma: 28/01/2021 a 

22/04/2021 

Curso de Pizzaiolo UISM SENAC 24 
01 turma: 28/07/2021 a 

30/09/2021 

Curso de Salgadeiro UISM SENAC 24 
01 turma: 04/05/2021 a 

01/07/2021 

Curso de Salgadeiro UISM SENAC 22 
01 turma: 19/10/2021 a 

20/12/2021 

Qualificação 

Pizzaiolo 
UISS SENAC 24 

02 turmas: 27/07/2021 a 

23/09/2021 

Qualificação 

Salgadeiro 
UISS SENAC 24 

02 turmas: 07/10/2021 a 

14/12/2021 

 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, por meio do lançamento de 

agenda de repactuação da Bolsa-Formação e reconhecendo a importância do fomento na ampliação de 
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oportunidades para adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, alinhou junto à 

Secretaria a execução do Programa Novos Caminhos nas Unidades Socioeducativas.  

O programa tem por objetivo oferecer oportunidades de formação inicial continuada (FIC) em profissões 

demandadas pelo mercado de trabalho. A iniciativa faz parte de um processo de repactuação de vagas do 

Programa que se estende até 2023. O cronograma prevê a abertura de novas turmas dos cursos de Copeiro, 

Agente de Limpeza e Conservação e de Vendedor em unidades de internação socioeducativa, totalizando-se 

140 vagas. Há como encaminhamento de articulação o redirecionamento de vagas para unidades que 

executam medidas socioeducativas em meio aberto, sendo que neste formato tem-se a possibilidade de 

participação de familiares dos jovens.  

A Unidade de Internação de Saída Sistemática foi a estreante nesta repactuação do Programa, 

recepcionando uma turma de Vendedor, com carga horária de 160h e 10 jovens matriculados, que 

participaram da qualificação e perceberam a título de incentivo valor por hora-aula, totalizando mais de 

trezentos e vinte reais. 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, os quais são executados sob a coordenação de servidores das próprias 

Unidades ou em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - 

EMATER. Cabe destacar que está em andamento um Acordo de Cooperação Técnica com a empresa em 

comento, o qual visa a efetivação da parceria por cerca de 36 meses. Da mesma forma, está em andamento 

outro acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. O objetivo destas parcerias é 

fomentar os projetos de horticultura das unidades socioeducativas e oferecer capacitação aos servidores 

e jovens. Além das hortaliças e dos legumes, algumas unidades cultivam flores comestíveis e ervas 

medicinais, visando ao aproveitamento completo dos produtos. No total, 07 unidades desenvolveram 

atividades de horticultura em 2021. 

 Por meio da Portaria Conjunta nº 05, de junho de 2021, da Secretaria de Estado de Justiça Cidadania 

e Direitos Humanos - SEJUS e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, foi possível a 

instituição do Programa ‘Passaporte para o Futuro’ e execução do Projeto Include na Unidade de Internação 

de Santa Maria - UISM. Em 1º de julho foi inaugurado o laboratório de robótica da Unidade promovendo a 

inclusão digital para os adolescentes, com aulas duas vezes por semana. Em 2021, participaram, no total, 47 

adolescentes no Programa.  

 O curso “O futuro do trabalho”, ofertado pela instituição Junior Achievement, foi realizado em 

plataforma virtual por meio da metodologia “aprender-fazendo”, com o objetivo de preparar jovens para o 

mercado de trabalho. Houve o total de 26 participantes.  
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Outros cursos livres realizados no contexto da medida socioeducativa de internação em 2021, foram: 

 Curso Potência Feminina – Empreendedorismo e  Empregabilidade, ministrado pelo Instituto Rede 

Mulher Empreendedora, para adolescentes e jovens da Unidade de Internação Feminina do Gama. 

 Curso de Massoterapia, ministrado pela ONG Filhos do Brasil, para adolescentes e jovens da Unidade 

de Internação Feminina do Gama. 

 Oficina de Panificação realizada na Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE. 

 Projeto Acolher e Multiplica e projeto Crescer, coordenados pela D&M Assessoria e Consultoria 

Social e Educacional/IEL, foram realizados em sete Unidades e tiveram por objetivo promover reflexão 

referente à temática de Direitos e Cidadania. 

 Curso “Mais de 10 anos de Educação em Direitos”, ofertado pela Defensoria Pública do DF, também 

foi realizado na maioria das Unidades de Internação e com o objetivo de formar multiplicadores da educação 

para a cidadania. 

 Curso de Empregabilidade, realizado pelo IECAP (Agência de Transformação Social); 

 Cursos de Arbitragem, Operador de Câmera, Vivência e Prática  para o Mundo do Trabalho, Edição 

de Vídeo, Pilotagem de Drones e Empregabilidade, ofertados pela ONG Transforme para mais de 150 

adolescentes e jovens. 

 Projeto Redação Ostentação, consiste na capacitação e preparação dos socioeducandos para prova 

do ENEM-PPL e ENCCEJA-PPL, realizado na Unidade de Internação de Saída Sistemática, na Unidade de 

Internação do Recanto das Emas e na Unidade de Internação de Brazlândia, totalizando 59 participantes que 

puderam aprimorar sua prática de leitura, interpretação e escrita para os exames nacionais.  

 Curso de Tatuador, ministrado por artista plástico e tatuador, Taion, para 10 adolescentes da 

Unidade de Internação de São Sebastião - UISS. 

Ainda com referência ao eixo da profissionalização, mais especificamente nas medidas de meio aberto e 

semiliberdade, foram desenvolvidos cursos em formato virtual pela Agência de Transformação Social - IECAP 

com 55 adolescentes e jovens participando de cursos profissionalizantes como, por exemplo, cuidador de 

idosos e assistente administrativo. Para além da qualificação, o instituto realiza um trabalho de apoio e 

suporte para inserção no mercado de trabalho, ofertando palestras e oficinas sobre empregabilidade. 

No que tange à inserção em programas de aprendizagem, há um direcionamento de vagas que são 

pactuadas por meio de Termo de Ajuste de Conduta junto ao MPT. Nesses casos, as empresas que cumprem 

cotas sociais realizam-nas por meio de contratações de jovens e adolescentes que se encontram em medida 

socioeducativa. A aprendizagem profissional torna-se um mecanismo de promoção do incentivo à 
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continuidade dos estudos, de acesso a renda e de profissionalização formal que aborda a parte formativa e 

vivencial no mercado de trabalho. No ano de 2021, contabilizam-se aproximadamente 200 inserções de 

jovens e adolescentes vinculados às medidas de meio aberto e semiliberdade na condição de aprendiz. 

Também em relação às Unidades de meio aberto e semiliberdade, os adolescentes e jovens vinculados a 

essas medidas, participam de atividades de iniciação profissional disponíveis na comunidade. Nesse sentido, 

faz-se importante a ação de outros entes públicos e privados para inserção na rede externa. No entanto, 

dados relacionados ao perfil dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

semiliberdade e de meio aberto sinalizam os desafios encontrados para este eixo. Dentre eles, destacamos: 

a situação de pobreza e vulnerabilidade extrema vivenciada por grande parte dos socioeducandos; 

adolescentes matriculados, porém em significativa de distorção idade-série, com baixo aproveitamento ao 

longo da trajetória escolar; situação de exclusão digital, adolescentes mães, responsáveis pelos cuidados 

com o lar e com os familiares; adolescentes em situação de exploração da sua força de trabalho: tráfico de 

drogas e trabalho infantil, trabalhos informais, irregulares e precários. 

Semelhantemente ao que ocorre nas unidades de internação, algumas unidades em meio aberto e 

semiliberdade desenvolvem projetos de horticultura, expandindo o leque de ofertas aos adolescentes e 

jovens vinculados a estas medidas, estão envolvidos em todas as atividades realizadas nas hortas, desde 

manejo do solo até a colheita da produção. Essas unidades também são beneficiadas pelo 

supracitado Acordo de Cooperação Técnica da Secretaria de Justiça e Cidadania com a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER. A atividade em tela, oportuniza um 

contato direto com a cultura de hortaliças e leguminosas, trazendo um viés terapêutico, ocupacional, 

profissionalizante e abertura ao mercado de trabalho, que potencializa a vinculação do adolescente e jovem 

às medidas socioeducativas.  

Nesse cenário, observa-se que a política de profissionalização nas medidas de semiliberdade e em meio 

aberto, diante da situação de crise sanitária, trouxe desafios, principalmente, no que tange a permanência 

dos adolescentes e jovens nas oportunidades seja pela impossibilidade de acesso às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) ou ainda por não apresentarem perfil requerido para a oferta. 

A identificação de oportunidades de cursos profissionalizantes e outras atividades de iniciação profissional e 

estágios acontece a partir da busca ativa das equipes em seus territórios e de articulações da Subsecretaria 

pautadas em estudo dos dados sobre o público atendido nas unidades socioeducativas. As equipes das 

Unidades acompanham os encaminhamentos e o desenvolvimento das atividades pelos adolescentes e 

jovens. Em razão da pandemia, parte das parcerias nesse Eixo foram realizadas na modalidade virtual, como 

as ações do Projeto Edulivre - que consiste em proporcionar conhecimento e desenvolvimento em 

competências socioemocionais aos adolescentes e jovens por meio da oferta de cursos gratuitos com vistas 
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ao desenvolvimento de habilidades e capacitação profissional; o Projeto Renovação - parceria com a 

Defensoria Pública do DF; o Projeto Acolher e Multiplicar - com a Associação Esporte é Vida financiado pelo 

FDCA, que oferece oficinas de formação e qualificação; a parceria com Embrapa para o curso de Hortas em 

pequenos espaços, como exemplo a execução da medida socioeducativa de prestação de serviço à 

comunidade, na Gerência de Atendimento em Meio Aberto de Brazlândia, e cursos de plantas aromáticas e 

condimentares, ofertado à unidade de semiliberdade; IECAP - que busca promover o potencial 

transformador das pessoas, com destaque para apoio estratégico à projetos voltados aos adolescentes, e 

criar oportunidades por meio de ações plurais e transversais. 

Além dessas ações, também foi desenvolvido, em parceria com o Instituto Espírito de Luz (IEL), o Projeto 

Crescer - construção do projeto de vida, com adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto e de 

algumas Unidades de internação, por meio de plataforma digital, na modalidade de acompanhamento 

remoto. Os espaços físicos e equipamentos das Unidades de Semiliberdade e Meio Aberto têm contribuído 

para a participação dos socioeducandos que não possuem acesso ou apresentam dificuldades com o meio 

virtual.  

5.  Esporte, cultura e lazer 

As atividades esportivas, culturais e de lazer são importantes instrumentos no processo socioeducativo por 

favorecerem o desenvolvimento físico, mental, pessoal e social dos adolescentes. No âmbito das unidades 

de privação de liberdade, ao longo do ano de 2021, foram realizadas ações de práticas esportivas, jogos 

recreativos, Torneios de xadrez e de Futsal do Sistema Socioeducativo. A pandemia inviabilizou a realização 

do 1º Torneio Externo do Sistema Socioeducativo, desse modo, como alternativa e objetiva a integração de 

todas as medidas, o referido Torneio é ação planejada e prevista para a realização no final do mês de janeiro 

de 2022. O Torneio se constitui uma ação preventiva que ajudam a canalizar a agressividade para o esporte e 

não para a violência.  

Ainda nesse eixo, os adolescentes e jovens das Unidades de Internação participaram do tour virtual da 

exposição “Egito Antigo: do cotidiano à eternidade”, CCBB Brasília, e da peça teatral “Tudo que fizerdes ao 

menor”, do Instituto Chico de Aquino realizada por meio de aporte de recursos provenientes para o Fundo 

de Amparo à Cultura, o qual foi possibilitado por meio de Edital da Secretaria de Cultura em que consta uma 

linha de atuação que insere o público do socioeducativo.  

Destacam-se ainda as aulas práticas de musicalização e percussão para todas as adolescentes da Unidade de 

Internação Feminina do Gama e aulas de piano, violão e produção musical na Unidade de Internação do 

Recanto das Emas - UNIRE e a articulação do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI com os Centros 

Olímpicos, visando encaminhamento dos adolescentes apreendidos em flagrante, a quem se atribua autoria 
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de ato infracional e não recebem medida de Internação Provisória, podendo acessar os recursos da 

comunidade. 

Quanto ao incentivo às artes visuais, em alusão ao dia 12 de Junho, dia de Combate ao Trabalho Infantil (Lei 

n° 11.542/2007), foi realizada arte utilizando grafite na Unidade de Internação de Brazlândia, em parceria 

com o Instituto Trabalho Decente (ITD) e  grafiteiros voluntários. A arte foi realizada em formato de oficina 

com jovens, utilizando-se do tema da campanha "Sementes", música cantada por Rael  & Negra Li. 

Um destaque de 2021 foi o Seminário "Arte e atendimento socioeducativo - perspectivas e possibilidades", 

nos dias 24, 25 e 26 de agosto, veiculado por meio do Canal da SEJUS no youtube. Constituiu-se ferramenta 

de promoção de  discussões que fomentam o caráter essencial das práticas artísticas no atendimento 

socioeducativo. Neste espaço virtual, os servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal e de outros 

estados (Pará e Bahia), arte-educadores, artistas, acadêmicos e professores universitários, promoveram o 

diálogo e o compartilhamento de saberes e boas práticas deste eixo.  

Dentre as ações provenientes de articulação, é válido apresentar a parceria com a Subsecretaria de 

Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE), por meio da Revista Com Censo: Estudos 

Educacionais do Distrito Federal, que promoveu chamada para trabalhos e publicação da Revista nº 27 a fim 

de dar visibilidade à pauta da Arte-educação no socioeducativo e toda a potencialidade para a promoção do 

processo de ressocialização. A edição contemplou trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por diversos 

profissionais e de diversas especialidades (agentes e especialistas socioeducativos, professores, etc) que 

atuam nas unidades socioeducativas.  

Outra ação de destaque foi a inauguração do Espaço Literário Sandrox, na Unidade de Internação de Santa 

Maria (UISM), em 30/08. A sala de leitura, com mobiliário e acervo adequados para atender os estudantes 

da unidade, é produto direto do clubinho de leitura que se formou na unidade em maio de 2021.  

É importante frisar que a realização de ações nesse eixo, contudo, foi impactada pelas medidas de 

prevenção e controle da disseminação do coronavírus, em especial pela necessidade de distanciamento 

social e impossibilidade da entrada de grupos e voluntários nas Unidades de privação de liberdade, durante 

o primeiro semestre de 2021, que muitas vezes eram responsáveis por atividades artísticas e culturais.  

A oferta de oportunidades relacionadas ao eixo cultura, esporte e lazer também sofreu limitações no âmbito 

das medidas socioeducativas em meio aberto e de semiliberdade em decorrência da necessidade de 

manutenção do distanciamento social, especialmente por estarem em acompanhamento remoto nos seis 

primeiros meses deste ano. Os jovens e adolescentes acessam às referidas políticas por meio de 

equipamentos disponíveis na sua comunidade ou territórios, sejam da Secretaria de Cultura ou Secretaria de 
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Esportes e Lazer, entretanto, em decorrência da pandemia, diversos espaços mantiveram as atividades 

presenciais suspensas e sem previsão de retorno. 

Vale considerar ainda que a permanência da autorização da Vara de Execução de Medidas Socioeducativa, 

por meio de  Portarias determinando a priorização do atendimento aos adolescentes na modalidade remoto, 

as atividades de grupo, os atendimentos presenciais de rotina e diversas atividades relacionadas a este eixo 

foram suspensas como medida de prevenção a disseminação da Covid-19. Ainda assim, as unidades 

realizaram atividades sobre a temática da cultura por meio virtual com os adolescentes, dentre as principais 

ações:  

 Concursos de produção visual sobre temáticas educativas para divulgação em redes sociais;  

 Oficinas de leitura, com a criação do clube do livro na Unidade de Semiliberdade de Taguatinga II;  

 Realização do “Projeto Cabeça” com a produção de réplicas dos rostos dos adolescentes, discutindo 

a sua auto-imagem; e “Projeto Metamorfose” com a proposta de teatro de bonecos e musicalidade, na 

Unidade de Semiliberdade de Santa Maria;  

 Oficina poética com as adolescentes e jovens da Unidade de Semiliberdade do Guará, com a 

realização de oficinas em grupo, ou individuais, para a reflexão de temas trabalhados na rotina pedagógica 

da unidade e realização das leituras poéticas que inspiram diálogos e a escrita das adolescentes; 

 Criação do “Espaço Criativo Casulo de Asas” na Unidade de Semiliberdade do Guará, que 

transformou o espaço comunitário da unidade em um local atrativo e inspirador para as adolescentes com 

acervo literário composto de literatura escrita por mulheres e mulheres negras; 

 Realização do “CineUama” pelas Unidades de Atendimento em Meio Aberto, com apresentação de 

filmes e seguidos de debates; 

 A Unidade de Atendimento em Meio Aberto de Ceilândia Norte desenvolveu o projeto “Frase na 

Parede”, em que os adolescentes encaminharam mensagens aos servidores da Unidade, por meio de 

mensagem de texto, para posterior pintura na parede na Unidade;  

 Projeto “Veste a Visão”, da Unidade de Atendimento em Meio Aberto do Paranoá, que trabalha com 

a criação de designs de camisetas e planejamento para venda dos produtos, promovendo a geração de 

renda e estimulando o desenvolvimento de novas habilidades e competências; 

 Projeto de Grafite, realizado na Unidade de Atendimento em Meio Aberto de Planaltina, onde foi 

realizado um curso de grafite para os adolescentes por meio de uma parceria com um grupo de artistas da 

localidade. As oficinas do projeto aconteceram na própria Unidade e foram utilizados os próprios muros e 

paredes da Unidade; 
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 Concurso de Fotografia realizado pela Unidade de Atendimento em Meio Aberto do Plano Piloto;  

 Oficina Boxe, realizada na Unidade de Meio Aberto de Santa Maria, que propôs atividade esportiva e 

cultural supervisionada, que possibilita à promoção da saúde, física e mental e o desenvolvimento de 

habilidades inerentes às práticas coletivas; 

 Oficinas das Unidades de Atendimento em Meio Aberto de Taguatinga e Gama, que confeccionam 

vasos de concreto, buscando possibilitar um contato dos participantes com uma atividade manual com a 

finalidade de proporcionar um momento de lazer e bem-estar, desenvolver a criatividade, e, eventualmente, 

servir como complemento de renda às famílias interessadas. 

Outra aquisição de impacto às atividades culturais se deu por meio da compra dos equipamentos de pintura 

para execução do “Projeto Guerreiros da Periferia”.  

É possível afirmar que as ações relacionadas ao eixo esporte, cultura e lazer, constituem tripé estruturante 

do sistema socioeducativo, proporcionando maior vinculação dos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas de semiliberdade e meio aberto e viabilizando melhores condições à execução das 

ações programáticas durante o período que adolescentes e jovens estão sob acompanhamento das equipes 

multiprofissionais do sistema socioeducativo. 

6.  Saúde e Combate à disseminação do novo Coronavírus 

Em 2021, realizou-se diversas ações de saúde no âmbito das Unidades Socioeducativas visando o combate à 

disseminação do novo Coronavírus. Destaca-se a distribuição de 50 mil Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI contra a Covid-19, a exemplo de máscaras, faceshields e óculos, para cerca de 2000 servidores do 

sistema socioeducativo, que atuam nas unidades de internação, semiliberdade e meio aberto. Os itens 

foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares de 2020.  

Em articulação com o Governo do Distrito Federal, promoveu-se a inclusão dos servidores do Sistema 

Socioeducativo no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 dos profissionais das forças de 

segurança, vacinando todos os servidores. As Unidades de Internação têm seguido o Plano de Imunização do 

Distrito Federal e, atualmente, o efetivo completo dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação iniciaram a vacinação contra a COVID-19, de acordo a sua faixa etária e prazo 

para a realização das 2ª doses e doses de reforço, seguindo as recomendações pela Secretaria de Saúde a 

respeito dos diversos imunizantes. Por sua vez, as medidas de semiliberdade e de meio aberto acessaram a 

imunização por meio das Unidade Básica de Saúde - UBS de referência. Deve-se ressaltar que a articulação 

com o território tem sido essencial para a imunização dos jovens e adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa. Por meio dessa articulação, cerca de 1.302 adolescentes e jovens do sistema 

socioeducativo foram vacinados.  
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No que se refere ao Plano Nacional de Imunização (PNI), iniciou-se em junho a 23º Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Influenza (H1N1), conforme calendário da Secretaria de Estado de Saúde. A ação é 

realizada anualmente e, em 2021, aconteceu entre os dias 09 de junho e 12 de julho. A articulação com a 

Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar, da Secretaria de 

Estado de Saúde (GEVITHA/DIVEP/SVS/SES-DF) e SEJUS possibilitou que a campanha contemplasse 

servidores e adolescentes e jovens do Sistema Socioeducativo promovendo a vacinação contra H1N1 e 

atualização da carteira de vacinas deste público. 

O ano de 2021 foi marcado ainda por ações de capacitação das equipes de saúde. Foram realizadas oficinas 

intersetoriais a fim de qualificar os servidores, quais sejam: 

 “Olhares sobre a violência sexual no Sistema Socioeducativo: construindo caminhos de prevenção", 

com enfoque na formação dos profissionais do sistema socioeducativo sobre temas relacionados à saúde e à 

violência sexual de adolescentes atendidos e na viabilização de um espaço para a contribuição desses 

profissionais à elaboração do fluxo de encaminhamentos de situações de violência sexual, identificadas ao 

longo da permanência no socioeducativo. 

 Oficina Protagonismo Juvenil em Saúde, realizada para os adolescentes representantes do Grupo 

Gestor do Plano Operativo Distrital (GGPOD), que objetivou qualificar a participação dos adolescentes 

representantes, munindo-os de informações sobre o funcionamento desse grupo, bem como sobre a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI). 

 Lançamento do Guia de Enfermagem na atenção aos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Este protocolo, construído de maneira conjunta entre Secretaria de Estado de Justiça e 

Cidadania e Secretaria de Saúde, visa ao atendimento adequado e padronizado pelos profissionais no 

Sistema Socioeducativo na atenção primária em saúde aos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

 Terceira Oficina Intersetorial em Saúde para o Meio Aberto com foco na publicação da Nota Técnica 

Conjunta Ministério da Cidadania e Ministério da Saúde - nº 42/2021, que versa sobre orientações gerais 

para a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a 

Lei (PNAISARI) para o meio aberto. 

 Curso de capacitação das equipes de saúde que atendem adolescentes nas unidades de 

atendimento inicial, internação e internação provisória, que objetivou promover a qualificação do 

atendimento em saúde de adolescentes do sistema socioeducativo e a capacitação adequada das equipes 

que prestam esse atendimento.  
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As discussões ocorridas no Grupo Gestor do Plano Operativo Distrital de Atenção à Saúde de adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas e internação provisória (GGPOD), ao longo de 2021, 

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 das relativas à saúde mental.  

A PNAISARI prevê a elaboração de um Plano de Ação Anual, que contém os compromissos firmados 

anualmente entre gestores da saúde, do socioeducativo e equipes de referência em saúde para atenção aos 

adolescentes em regime de internação, internação provisória e semiliberdade. Nesse intuito, foi realizada 

Oficina Intersetorial com o objetivo de promover uma aproximação entre as equipes das unidades 

socioeducativas e suas equipes de referência da atenção primária à saúde, vinculadas a Secretaria de Saúde 

do DF, e fornecer subsídios ao planejamento de ações conjuntas e intersetoriais a serem realizadas em 2022. 

Essas ações são compiladas e enviadas ao Ministério da Saúde. 

Em relação às medidas de semiliberdade e de meio aberto, as Unidades tiveram suas rotinas de trabalho e 

metodologias de atendimento socioeducativo adaptados às instruções normativas promovidas pelo 

Ministério da Saúde (MS), contempladas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal (SES), nas notas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nas Portarias 

relacionadas a prevenção do Covid-19 expedidas pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - 

VEMSE; e em outros documentos circulares internos com diretrizes para organização das unidades. 

Com vistas a qualificar os atendimentos realizados aos adolescentes, foram executados ou estão em vias de 

execução processos de aquisição de equipamentos da área da saúde no sistema socioeducativo para as 

Unidades de Atendimento Inicial, Unidades de Internação e Unidade de Internação Provisória. Em outubro 

completou-se a aquisição das macas e colares cervicais, por meio de um evento de entrega na Unidade de 

Internação de Saída Sistemática - UNISS. Em novembro, foi dado início à etapa de execução dos contratos de 

aquisição de diversos equipamentos de saúde, com verba oriunda do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Ainda, foi feito processo licitatório para aquisição de desfibriladores, que encontra-se na etapa 

de designação de executores. 

Foram realizadas, também, as duas edições do Projeto Férias ConVida, em fevereiro e em julho, atentando-

se às orientações de distanciamento social e uso de EPI. Este projeto ocorre como uma ação de atenção à 

saúde mental dos jovens que cumprem medida socioeducativa. Tendo em vista que o período de férias 

escolares costuma ser considerado crítico no que se refere ao aumento da ociosidade, da ansiedade e de 

sofrimentos psíquicos nas unidades socioeducativas, foi planejada essa ação de prevenção em saúde com o 

intuito de contribuir para a redução do número de ocorrências relacionadas à violência contra a vida.  
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A partir do alinhamento entre estado e sociedade civil, o projeto oferta uma Carta de Serviços com 

atividades esportivas, culturais, de lazer e de desenvolvimento pessoal, as quais buscam promover saúde 

mental e integral de adolescentes e jovens que cumprem medida socioeducativa em unidades de meio 

aberto, semiliberdade, internação e internação provisória. O projeto deve ser proposto pelos voluntários e 

deve abarcar temáticas que sejam de interesse dos adolescentes e jovens e que os ajudem a desenvolver 

habilidades socioemocionais importantes nesta fase de desenvolvimento humano.  

Ademais, as Unidades de Internação foram beneficiadas com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 

59/2019) firmado pelo Conselho Regional de Farmácia do DF frente ao Ministério Público do Trabalho, a se 

realizado por meio da Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares (APEF). Esse acordo oportuniza 

a contratação de dois aprendizes pelo Conselho e garante a compra de medicamentos psicotrópicos para as 

Unidades de Internação. Em 09/08/2021 foi realizada uma audiência administrativa telepresencial e 

repactuado o acordo de cumprimento do TAC N°59/2019. A partir de outubro de 2021 as tratativas com a 

APEF foram alinhadas e foi definido um novo fluxo com a APEF e as Unidades, garantindo a atenção à saúde 

mental no que se refere à medicalização.  

Ainda relacionado à política de saúde, e mais especificamente à saúde mental, figura 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, publicado no DODF n 199, de 22 de outubro de 

2021, que tem por objetivo a implementação de ações conjuntas que assegurem o desenvolvimento e 

compartilhamento de estudos, pesquisas, projetos de extensão, e ensino, bem como a produção técnica de 

interesse comum. Dentre os objetivos específicos tem-se a garantia da 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/as ao sistema 

socioeducativo, além de possibilitar a realização de pesquisas acadêmicas sobre o sistema socioeducativo no 

DF. 

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

Quanto ao eixo destinado a promover o fortalecimento dos vínculos familiares e contribuir para o bem-estar 

social, foram realizados projetos para minimizar os efeitos nocivos decorrentes do isolamento e das 

condições de vulnerabilidade social, tendo em vista que milhares de famílias perderam suas fontes de renda 

e passaram a contar, exclusivamente, com a ajuda de doações. 

Cabe destacar a Ação Solidária do Dia da Família com o tema ALIMENTE-SE CONTRA O COVID-19 com frutas, 

verduras e hortaliças que fortalecem o sistema imunológico. Nessa ação, alimentos doados pela CEASA, Feira 

do Produtor e comércio local do Recanto das Emas, foram entregues às famílias dos socioeducandos da 
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Unidade de Internação de Saída Sistemática. Ao todo, 43 cestas foram entregues às famílias.  Outras 

Unidades de Internação também desenvolveram projetos de doação de cestas básicas para as famílias dos 

socioeducandos, em especial por ocasião do dia das mães, em maio do ano em curso.  

Nas Unidades de Semiliberdade e de Meio aberto, ações relacionadas às repercussões sociais nas famílias 

dos adolescentes devido a 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, as equipes estiveram à disposição para realizar 

atendimentos e encaminhamentos remotamente e prestar auxílio no que diz respeito ao cumprimento da 

medida socioeducativa. As Unidades de Meio Aberto desenvolveram diversos projetos de doação de cestas 

básicas, itens de higiene, máscaras e hortaliças, em parceria com organizações da sociedade civil. 

No que tange à articulação intersetorial, contabiliza-se um avanço no que se refere ao início dos 

teleatendimentos das famílias de jovens e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que 

possuíam demandas relacionadas ao Cadúnico, desde o acolhimento à atualização para acesso aos 

benefícios da Pasta da assistência social. Neste mapeamento realizado identificou-se a existência de 670 

usuários dentro do perfil, sendo: 74 atualizações efetivadas entre 2020 e 2021, 453 para nova inscrição e 

143 para atualização de cadastro. Devido à comunicação com as famílias, a demanda foi atendida. Outra 

formalização importante frente à política de assistência social, refere-se à capacitação dos servidores do 

socioeducativo para inserção e acesso ao Sistema de CADÚNICO a fim de potencializar a qualificação da 

demanda a ser encaminhada para a proteção social básica e proteção social especial.  

Destaca-se ainda o projeto "Em casa com dignidade", com recursos no valor de R$ 1.699.635,00 

provenientes do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF.  Dados de 2020, mostraram que, 

aproximadamente, 70% do efetivo de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação, semiliberdade e meio aberto possuíam renda familiar abaixo de três salários mínimos, sendo 

consideradas famílias de baixa renda. Com o cenário vivenciado pela pandemia, agravou-se a situação de 

vulnerabilidade socioeconômica desse grupo. Assim, o objetivo do projeto foi adquirir, de forma 

excepcional, cestas básicas contendo alimentos e itens de limpeza e higiene pessoal, para distribuição aos 

responsáveis dos jovens/adolescentes vinculados às Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, 

Semiliberdade e Internação, que estejam vivenciando situação de privação socioeconômica e com impacto 

no acesso à alimentação adequada devido ao contexto apresentado no período de pandemia da COVID-19. 

Para tanto, foi formalizado Contrato para aquisição das 10.500 cestas de alimentos e itens de limpeza e 

higiene pessoal, fornecida em 6 remessas mensais de 1.750 cestas. 

8. Segurança 
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Em abril de 2021, foram entregues 305 rádios comunicadores, para as nove unidades de privação de 

liberdade e para a Diretoria de Serviço de Segurança, Transporte e Acompanhamento Externo - 

DISSTAE. Essa ação tornou a comunicação entre os servidores, tanto nas atividades rotineiras quanto nas 

operacionais, mais segura e eficiente. 

Os equipamentos foram adquiridos em contrato de prestação de serviços de locação, que envolve ainda 

manutenção preventiva e emergencial e treinamento. No mês de abril, 105 servidores da carreira 

socioeducativa receberam curso de capacitação para a utilização dos rádios comunicadores. Também foram 

adquiridos algemas e coletes balísticos.  

A capacitação no Eixo Segurança do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo fundamenta-se nas 

legislações vigentes que disciplinam o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo. 

Assim, em outubro de 2021, foi realizado o Curso de Habilitação de Operadores/Instrutores em Sprays 

Incapacitantes Não Letais, através do Programa de Treinamento POLYDEFENSOR TNL-MPD - 

SUBSIS/SEJUS/DF 2021. O curso foi realizado na sede da DISSTAE e teve a duração de 6 horas. Foram 

inscritos 158 servidores da carreira socioeducativa, os quais, após cumprimento dos requisitos do curso, 

receberam a certificação de operador/multiplicador em Spray. Ressalta-se que o spray é um dos poucos 

instrumentos que incapacita temporariamente sem limitar a capacidade respiratória, não causando qualquer 

lesão ao adolescente ou risco de morte. 

9. Qualificação da gestão, valorização e visibilidade para boas práticas 

Foi realizada a “Semana de Visibilidade da Prestação de Serviços à Comunidade - Execução em Tempos de 

Pandemia e as Estratégias do Meio Aberto”, entre os dias 23/03/2021 a 25/03/2021, com a participação de 

servidores do Sistema Socioeducativo e representantes do Sistema Judiciário. O evento teve a finalidade de 

promover um espaço de intervisão e diálogo sobre os projetos de execução direta elaborados e executados 

pelas Gerências de Meio Aberto para o cumprimento da medida de PSC durante a pandemia. Salienta-se a 

participação dos servidores da medida de meio aberto no “Chamamento Público para apresentação de Boas 

Práticas no âmbito da Política de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto nos municípios brasileiros”, 

organizado pela Visão Mundial e Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os projetos selecionados 

foram apresentados em um Webnário no dia 13 de dezembro de 2021. 

Evidencia-se também o 2º Café de Boas Práticas do Sistema Socioeducativo entre os meses de setembro e 

outubro de 2021, que teve como finalidade proporcionar um espaço de troca de experiências entre os 

servidores do Sistema Socioeducativo, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às boas práticas na 

socioeducação. Os encontros ocorreram de forma online e integrada entre as medidas socioeducativas, 

unindo servidores e gestores das unidades de internação, semiliberdade e meio aberto. Foram submetidos 
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50 projetos de diferentes frentes de atuação, dos quais 24 foram selecionados, apresentados e compuseram 

o Caderno de Resumos, que trouxe um resumo dos projetos e se propõe fortalecer a cultura do registro, 

compartilhamento e valorização das boas práticas de trabalho no Sistema Socioeducativo.   

Em dezembro de 2021 foi lançado o Projeto “Reiniciar”, que reúne diversas ações para melhorar as 

condições de trabalho dos servidores e o atendimento aos adolescentes do Sistema Socioeducativo no 

Distrito Federal. Algumas das iniciativas incluídas no programa são o acompanhamento aos egressos e a 

distribuição de cestas básicas às famílias dos adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

já citados neste documento. 

Além de atender os socioeducandos, o Projeto Reiniciar trouxe medidas de valorização da carreira 

socioeducativa e de equipagem das unidades, que foram beneficiadas com a entrega de nove veículos 

novos, materiais esportivos, mobiliários, eletrodomésticos, telas de projeção, projetores multimídia e caixas 

de som.  

Ademais, foi criada a Escola Distrital de Socioeducação em dezembro de 2021, que tem em sua estrutura a 

Unidade de Treinamentos Operacionais (UNITOP) e visa o aperfeiçoamento e formação contínua dos 

servidores do sistema socioeducativo do DF. 

A nomeação de servidores da carreira socioeducativa do concurso realizado em 2015, também fez parte do 

esforço da Secretaria de Justiça e Cidadania em aprimorar e fortalecer o Sistema Socioeducativo. De 2019 

até agora, a pasta contabiliza 640 nomeações dessa Carreira, sendo 296 em dezembro de 2021. 

10. Execução de Emendas Parlamentares 

No ano de 2021, foram recebidas 5 (cinco) emendas parlamentares distritais, bem como foi executado o 

Convênio Federal com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com recursos 

provenientes de emenda de bancada. Ao longo do ano, uma das emendas distritais foi cancelada a pedido 

da instituição que executaria o projeto, totalizando, assim, 4 (quatro) emendas distritais e o convênio 

federal. 

Desta forma, foram executadas 100% das emendas recebidas. 

A partir do valor, foi possível adquirir 1.455 itens entre materiais e equipamentos esportivos, audiovisual, 

mobiliário, eletrodomésticos e veículos para as unidades de internação, semiliberdade e meio aberto do 

sistema socioeducativo do Distrito Federal. Ademais, foram reformados dois módulos da Unidade de 

Internação do Recanto das Emas. 

As aquisições e a reforma permitem dotar as unidades com estrutura para o atendimento eficiente dos 

socioeducandos e suas famílias; oferecem aos servidores e socioeducandos das unidades instalações físicas 
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em condições adequadas para o pleno desenvolvimento de suas atividades; promovem amplo acesso dos 

jovens aos programas, projetos e ações ofertados com a proposta de garantir os direitos das crianças e 

adolescentes; bem como buscam garantir o transporte e movimentação digna e segura dos jovens e 

servidores no desempenho de suas atividades. 

 

2. Avaliação do Objetivo  

OBJETIVO 

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. 

 

Durante o ano de 2021, 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 ações desenvolvidas nesse período deram continuidade 

àquelas realizadas ao longo do ano de 2020, 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.  

No período em que foi vivenciado o pico da pandemia, constatou-se a dificuldade das famílias no acesso às 

diversas políticas públicas e recorrente acionamento para intermediação junto à gestão central das 

Secretarias relacionadas às diversas políticas. A adoção de reuniões sistemáticas com as Secretarias de 

Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social propiciou o fortalecimento da pauta do socioeducativo, 

assim como a visibilidade do público e de suas famílias, conhecimento de particularidades e demandas 

latentes para o exercício de seus direitos e à manutenção de condições de sobrevivência que possibilite a 

dignidade humana. 

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, no último quadrimestre de 2021, com o 

movimento de retomada das atividades presenciais por direcionamento do Governo do Distrito Federal, 

foram realizadas as adequações para o alcance dos objetivos e para a adaptação frente ao cenário que 
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requer responsabilidade, atenção e cuidados de todos no que se refere ao controle da disseminação do 

coronavírus no âmbito das Unidades Socioeducativas.  

Por meio de ações articuladas e considerando a incompletude institucional, buscou-se efetivar para os 

socioeducandos diversos tipos de 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.  

Ademais, foram realizadas articulações com o Governo Federal e o Poder Legislativo Distrital visando a 

obtenção de novos recursos. Assim, foi possível a realização de diversos projetos pra aprimorar o sistema 

socioeducativo do DF, com foco nos socioeducandos, suas famílias e servidores. 

  

3. Metas 

METAS 2020-2023 

Quantidade 

alcançada (meta 

quantitativa) 

Situação do atributo 
Razão da situação 

do atributo 

M208 - ADEQUAR 29 ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO ÀS NORMATIVAS LEGAIS NACIONAIS 

E DISTRITAIS (SEJUS) 

29 
Meta em andamento conforme 

o previsto 
Não se aplica 

M212 - AMPLIAR A TAXA DE INSCRIÇÕES DE 

ADOLESCENTES EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 

PROFISSIONALIZAÇÃO DE 32% PARA 60% (SEJUS) 

30,54% 

Meta em andamento 

em desconformidade com o 

previsto 

Outros 

M215 - MODERNIZAR 3 UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE (SEJUS) 
0 

Meta em andamento em 

desconformidade com o 

previsto 

Administrativa 

M218 - OFERTAR 80 CURSOS POR MEIO DA ESCOLA 

DISTRITAL DE SOCIOEDUCAÇÃO (SEJUS) 
1 

Meta em andamento 

em  desconformidade com o 

previsto 

Administrativa 

M549 - CONSTRUIR 24 UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

(SEJUS) 
2 

Meta em andamento 

em  desconformidade com o 

previsto 

Administrativa 

 

3.1 Análise qualitativa 

M208 - A análise da adequação das estruturas físicas foi realizada a partir de sua adequação às normativas 

legais vigentes. Sendo consideradas no resultado da meta atual 8 unidades de internação, 15 unidades de 
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meio aberto e 6 unidades de semiliberdade. Cumpre-nos destacar que em relação a esta adequação, dentre 

outros fatores, encontra-se a ocupação máxima permitida. No indicador IN141, demonstra-se que o 

percentual da taxa média de ocupação das unidades socioeducativas de internação encontra-se em 60,32%, 

mostrando adequação da taxa média de ocupação em relação ao número de vagas totais disponíveis no 

sistema socioeducativo, durante o ano de 2021. Em que pese a existência de necessidade de adequação nas 

estruturas físicas 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 física de suas unidades no 

Sinase, considerando que como não há restrição de liberdade, o acompanhamento dos socioeducandos é 

realizado em horário comercial, pois os jovens permanecem em convívio familiar. Assim, as estruturas atuais 

mostram-se adequadas para o desempenho das atividades. 

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. No comparativo do ano de 2020 em relação a 2021, tem-

se a diminuição das restrições e a retomada das ofertas de vagas que permitiram o crescimento de 22,30% 

para 30,54% no ano corrente. Ao analisar o resultado da meta por cada uma das medidas (Meio aberto, 

19,42%; Semiliberdade, 22,83%; e Internação, 47,38%), nota-se valores menores nas medidas de 

semiliberdade e meio aberto, o que é justificado pelo contexto de pandemia que vivenciamos desde 2020. É 

importante frisar que a construção da meta, cujo valor reflete no IN142, foi realizada considerando 

patamares anuais, a saber: 2020, 42%; 2021, 49%; 2022, 56%; e 203, 60%. Assim, o valor da meta 

apresentado demonstra seu resultado considerando os dados de 2021.  

M215 - A meta foi criada para quantificar o número de unidades com o sistema de monitoramento 

implantado (Circuito Fechado de Televisão - CFTV), sendo a meta para 2023 a implantação do sistema em 3 

(três) unidades socioeducativas. 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, sendo objeto de solicitações às áreas competentes. Assim, em 2021 foram realizadas tratativas 

com a área técnica para viabilizar a implementação do sistema. Assim, a partir do Documento de 

Oficialização de Demanda, a área técnica está elaborando o Estudo Técnico Preliminar da contratação. 
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M218 - Em dezembro de 2021, foi instituída a Escola Distrital de Socioeducação por meio do Decreto nº 

42.839, de 20/12/2021, publicada no DODF nº 103-A. Entretanto, anteriormente à criação da Escola, o 

Núcleo Gestor Distrital da Escola Nacional de Socioeducação - NUGEDS, estabelecido por meio da Portaria 

SEJUS nº 494, de 09/07/2021, conduziu um curso de aperfeiçoamento intitulado "Socioeducação como meio 

de responsabilização e emancipação de adolescentes". A ação formativa é parte integrante do "Projeto de 

Fortalecimento da Escola Distrital de Socioeducação" elaborado e encaminhado pela SEJUS, como resposta 

do Governo do Distrito Federal, por meio de seu Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) à convocatória 

da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI). Após aprovação, o projeto recebeu financiamento 

internacional para realização do curso em Socioeducação como meio de responsabilização e emancipação de 

adolescentes, sob coordenação pedagógica da Universidade de Brasília. O curso é uma iniciativa de 

formação continuada orientada ao aprimoramento e aperfeiçoamento da atuação profissional dos 

servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, bem como agentes públicos que atuam 

diretamente com a socioeducação em cidades membros da UCCI no Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro). 

Foram, portanto, disponibilizadas 150 vagas, sendo 124 destinadas para os servidores da carreira 

socioeducativa do DF e 26 destinadas às cidades parceiras da UCCI. 

M549 -  A meta foi estabelecida em conformidade com o  Termo de Compromisso nº 01/2012, firmado entre 

o DF, o CNJ, o TJDFT e o MPDFT. No entanto, desde a edição de tal acordo, nota-se redução no contingente 

de adolescentes e jovens atendidos pelo sistema socioeducativo. Nesse sentido, em 25/03/2021, foi 

solicitada readequação da meta de forma a contemplar a necessidade de construção, principalmente, de 

unidades de semiliberdade. Atualmente, em relação à meta prevista, 2 unidades socioeducativas foram 

construídas e inauguradas: em 15/04/2020, foi inaugurada a Unidade de Internação Feminina do Gama e, 

em 13/01/2021, foi entregue a Unidade de Internação de Brazlândia. Quanto à construção de unidades de 

semiliberdade, ressalta-se que em Junho de 2020, o TJDFT efetuou o pagamento de R$ 14.546.136,14 ao 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (FDCA/DF), relativo ao precatório PCT 

2000 00 2 002392-3, expedido em 23/05/2000, decorrente da execução de valores de multa diária pelo 

descumprimento do acórdão nº 63835, proferido na Ação Civil Pública nº 583/26 de 1992. Esta transferência 

orçamentária será utilizada para construção das unidades de semiliberdade, que compõem a presente meta. 

Sobre essas construções cabe ressaltar que o projeto arquitetônico foi elaborado com a participação de 

servidores e especialistas na temática do sistema socioeducativo e há 03 terrenos disponibilizados: São 

Sebastião, Ceilândia e Sobradinho II.  

 

4. Indicadores 
INDICADORES Índice Situação Razão da 

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/pjij-menu/277-diversos/1364-acoes-civis-publicas
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alcançado 

(indicador)  

do 

atributo 

situação do 

atributo 

DENOMINAÇÃO DO 

INDICADOR 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

ÍNDICES 

DESEJADOS 
 TENDÊNCIA   FONTE  

UO 

RESPONSÁVEL 

Apurado 

em 2021   

IN141 - TAXA MÉDIA 

DE OCUPAÇÃO DAS 

UNIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

DE INTERNAÇÃO  

UNIDADE  
2021 <= 

90,00 

Menor, 

Melhor 
SUBSIS 44101 (SEJUS) 60,32% 

Indicador 

com 

índice 

alcançado 

Não se aplica 

IN142 - TAXA DE 

SOCIOEDUCANDOS 

ATENDIDOS EM 

ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E 

CAPACITAÇÃO  

PERCENTUAL 
2021 = 

49,00 

Maior, 

Melhor 
COORPSAU/DIPROF 44101 (SEJUS) 30,54% 

Indicador 

sem 

índice 

desejado 

Outros 

IN148 - TAXA DE 

UNIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS 

COM USO DO 

SISTEMA 

INFORMATIZADO DE 

ACOMPANHAMENTO 

E MONITORAMENTO 

DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO 

PERCENTUAL 
2021 = 

50,00 

Maior, 

Melhor 
SUBSIS/DINFO 44101 (SEJUS) 0% 

Indicador 

sem 

índice 

desejado 

Administrativa 

 

4.1 Análise qualitativa 

IN141 - A análise da adequação das estruturas físicas foi analisada 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 60,32% encontra-se abaixo da previsão feita para 2023. Entretanto, ressalta-se que, em vistas da 

incidência do novo Coronavírus, a depender da situação, a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, 

optou pela liberação ou suspensão da medida socioeducativa visando a proteção à saúde do adolescente e 

jovem acautelado e seus familiares. Assim, com o retorno das atividades de forma gradual, é concebível que 

haverá aumento no percentual. 

IN142 - O percentual atingido de 30,54% representa o enfrentamento da condição de vulnerabilidade do 

público com o fortalecimento da política de trabalho, profissionalização e empregabilidade. A pandemia 
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impactou negativamente na ampliação do público, dada à continuidade das restrições quanto à oferta de 

atividades presenciais e coletivas nas diversas medidas, impossibilitado, assim, o alcance do índice desejado 

para o período de 2021 de 49%. Ainda assim, calcula-se que o avanço de 2020 para 2021 (de 22,30% para 

30,54%) foi potencializado com a realização de cursos que estão sendo ministrados em formato virtual ou 

híbrido. Ressalta-se que a condição de vulnerabilidade do público e as dificuldades de acesso a recursos 

tecnológicos impuseram óbices ao alcance de um maior percentual de socioeducandos. O início da vacinação 

dos jovens, a partir de julho de 2021, permitiu o gradativo alargamento da oferta dessas atividades. 

IN148 - Dada a complexidade técnica da construção e implementação de um sistema de informações nas 

unidades socioeducativas, o cronograma estabelecido requer avaliações anuais, que refletem a conclusão 

das etapas de implementação. Não sendo possível, portanto, neste período, a alteração percentual quanto o 

alcance de implementação, uma vez que o sistema se encontra em fase intermediária de elaboração. 

Conforme esperado, no final de 2021, o módulo administrativo da Unidade de Atendimento Inicial foi 

concluído e encontra-se em fase de testes. Da mesma forma, o protótipo do módulo administrativo da 

Central de Vagas foi concluído e a etapa de elaboração iniciada com previsão de conclusão em abril de 2022. 

Espera-se que até o final de 2022 o Sistema Jornada esteja com todos os módulos concluídos e em 

operação.  

  

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) 
65% 

ANO em andamento em 

desconformidade com o 

previsto 

Outros 

AN213 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NAS UNIDADES DE 

INTERNAÇÃO (SEJUS) 
88,8% 

ANO em andamento 

conforme o previsto 
Não se aplica 
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5.1 Análise qualitativa 

AN10276 - Em 20 de Dezembro de 2021 foi instituída a Escola Distrital de Socioeducação por meio do 

DECRETO Nº 42.839, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, publicada no DODF nº Nº 103-A.  

AN207 - Em 2021, foram retomados os exames promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP e operacionalizados pela Fundação Getúlio Vargas e pela Secretaria de 

Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS. O ENCCEJA - PPL certifica estudantes com defasagem idade-

série, avaliando habilidades e competências básicas para a promoção escolar e, em especial com o público 

do socioeducativo, minimizando os danos provenientes de trajetórias marcadas pela fragilidade de  vínculo 

com a instituição escolar. O ENEM - PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de 

Liberdade) objetiva 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 superiores privadas e 

públicas. O ENEM – PPL 2020 foi realizado nos dias 23 e 24/02/2021 nas unidades socioeducativas de 

internação estrita, sendo inscritos 4 estudantes habilitados  com alcance de 100% da Ação Não 

Orçamentária relacionada. Considerando que todos os jovens aptos para participarem no ENCCEJA-PPL e 

ENEM-PPL, até o momento, foram inscritos nos exames, atingiu-se 100% da ação não orçamentária. Os 

jovens e adolescentes das medidas de semiliberdade e meio aberto participam dos exames ENCCEJA e ENEM 

regulares. No ENCCEJA regular foi aplicado no dia 29 de agosto de 2021 foram inscritos 253 jovens e 

adolescentes das referidas medidas de semiliberdade e meio aberto e no  ENEM 2021 foram 03 

adolescentes inscritos em cumprimento de medida em meio aberto, sendo compreensível o não acesso do 

público de semiliberdade pelo perfil de baixa escolaridade. 

AN211 - Em 2021, foram ofertados 23 cursos para os servidores do sistema socioeducativo. A previsão 

interna era de 60, o que gerou um indicador de 65% de alcance da ação. A oferta de cursos de capacitação 

restou prejudicada diante do contexto pandêmico, cuja orientação foi de restrição de atividades práticas e 

presenciais. No entanto, foram ofertados pelo setor institucional de capacitação 11 cursos para um total de 

344 servidores, visando à qualificação operacional, técnica e teórica daqueles que atuam neste sistema. Cita-

se, como exemplo de cursos ofertados o evento de capacitação e compartilhamento de boas 

práticas “Semana de Visibilidade da Prestação de Serviços à Comunidade – Execução em Tempos de 

Pandemia e as Estratégias do Meio Aberto”, o Seminário: Arte e atendimento socioeducativo - perspectivas 

e possibilidades, o Curso de Habilitação de Operadores/Instrutores em Sprays Incapacitantes Não Letais e o 

curso "Socioeducação como meio de responsabilização e emancipação de adolescentes", com financiamento 

da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) e parceria com a Universidade de Brasília, um passo 

importante para implementação da Escola Distrital em Socioeducação. Destaca-se ainda a consolidação 
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do Banco de Instrutores Internos da Sejus, que selecionou servidores nas áreas de comunicação, 

comportamento e relações humanas no trabalho; direito; ferramentas administrativas; segurança; gestão; 

saúde; orçamento público; concepções e práticas em socioeducação. 

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 a garantia de assistência religiosa 

nas unidades de internação. Atualmente, adolescentes e jovens de oito unidades de internação recebem 

assistência religiosa. 

  

6. Informações Complementares 

N/A 

  

  

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

Ao longo do ano de 2021, em que pese a situação de emergência imposta pelo novo coronavírus desde o 

ano de 2020, foram contabilizadas diversas realizações com o intuito de fortalecer o Sistema de Garantia de 

Direitos. Destaca-se a inauguração da Unidade de Internação de Brazlândia, o combate à disseminação do 

coronavírus nas unidades do sistema socioeducativo por meio da vacinação de servidores e socioeducandos, 

bem como a realização do concurso de remanejamento para os servidores do sistema socioeducativo, entre 

outros. 

Em dezembro de 2021, foi assinado Termo Aditivo do Convênio Federal prevendo a aquisição de veículos 

para as unidades de semiliberdade. Assim, para 2022 está prevista a continuidade da execução do convênio 

federal, visando a equipagem das unidades de internação e semiliberdade. Outro ponto que merece 

destaque é a previsão para o próximo ano de implantação do CFTV nas unidades socioeducativas, bem como 

do sistema Jornada. Ademais, será dada continuidade nos esforços para construção das unidades de 

semiliberdade. 

Projeta-se para o próximo ano ações relacionadas à política de saúde. Dentre elas, a realização VI Seminário 

De Atenção Integral À Saúde De Jovens e Adolescentes no Sistema Socioeducativo e a segunda edição do 

Curso De Capacitação No Protocolo De Suicídio. No intuito de aprimorar a articulação e os fluxos com a rede 

de saúde, pretende-se realizar ainda Oficinas Intersetoriais de Saúde, promovendo o fortalecimento da 

garantia do direito de acesso dos jovens e adolescentes do Sistema Socioeducativo aos cuidados e a atenção 
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à saúde. Uma das ações preventivas relacionadas à atenção da saúde mental  jovens que cumprem medida 

socioeducativa é a 1ª Edição 2022 do "Férias Convida". 
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Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes (SUBPCA) 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS 

 

1. Realização por Programa  

1.1 Disque 125 

Em maio de 2021, a SEJUS implementou o Disque 125, canal exclusivo e gratuito para recebimento de 

denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. As chamadas são recebidas pela Coordenação 

do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente (CISDECA) e as denúncias 

repassadas para análise e apuração do Conselho Tutelar do local da ocorrência. O 125 está disponível para a 

população do Distrito Federal, diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A 

implantação do canal foi uma adequação à norma estabelecida pela Lei nº 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, 

que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal. 

1.2 Formação sobre o SIPIA para servidores e das Unidades de Apoio Administrativo dos Conselhos 

Tutelares 

Entre junho e agosto de 2021, visando avançar na implementação do SIPIA no Distrito Federal, a 

CISDECA realizou oficina de formação para os servidores das Unidades de Apoio Administrativo (UAAs) dos 

Conselhos Tutelares do Distrito Federal.  

Nesse sentido, formar os servidores que lá atuam para utilizarem o SIPIA como ferramenta de trabalho 

cotidiana, contribuirá tanto com os processos de organização e funcionamento dos conselhos tutelares 

quanto com a produção de dados e informações sobre os atendimentos prestados e as violações de direitos 

de crianças e adolescentes ocorridas no âmbito do Distrito Federal. 

A formação foi realizada em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

1.3 Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos – SINDH 

Em agosto de 2021, foi firmada a Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e o Governo do Distrito Federal com objetivo de acelerar o 

encaminhamento e monitorar as denúncias de violações de direitos humanos feitas pela população do 

Distrito Federal.  
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As denúncias de violações de direitos humanos recebidas pelos canais vinculados à Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos, como Disque 100, Ligue 180, Telegram, Whatsapp e pelo aplicativo Proteja-se do GDF, 

serão encaminhadas diretamente, via Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos – SINDH, à rede de 

enfrentamento às violações do Distrito Federal, que inclui a Coordenação do Sistema de Denúncias de 

Violação de Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares. 

1.4 Novas sedes dos Conselhos Tutelares 

Em 2021, foi dado andamento nos processos de locação para abrigar as novas sedes dos Conselhos Tutelares 

de Ceilândia III, Jardim Botânico, Núcleo Bandeirante, Planaltina I, Ceilândia I, Sobradinho I e 

Sudoeste/Octogonal. 

No referido período conseguiu a cessão de terreno localizado no endereço: Av. - da WL 02 Setor 

Administrativo — CEP: 73.301-970 — Planaltina-DF Brasília/DF, com objetivo de construção da sede do 

Conselho Tutelar de Planaltina II, conforme processo SEI nº 00400-00058558/2019-17. 

Com relação aos Conselhos Tutelares de Santa Maria II, Sol Nascente/Pôr do Sol e Estrutural, a SEJUS possui 

os terrenos com o objetivo de construção das sedes dos Conselhos Tutelares supracitados e o processo 

encontra-se em fase de licitação para contratação de empresa. 

Atualmente existem 08 (oito) processos em tramitação onde solicitamos a cessão de terrenos para 

construção das sedes dos Conselhos Tutelares, do Guará, Jardim Botânico, Planaltina I, Recanto das Emas, 

Santa Maria I, São Sebastião, Sobradinho I e Sobradinho II. 

Também, está em andamento o processo para construção do Conselho Tutelar do Núcleo Bandeirante, o 

qual já possui a cessão do terreno. Atualmente, os esforços estão voltados para a captação de recursos 

financeiros visando à construção. 

 

1.5 Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes 

No primeiro e segundo quadrimestre de 2021, que compreende o período de 01/01/2021 a 31/08/2021, 

foram realizadas políticas públicas governamentais com foco na Proteção Integral às Crianças e aos 

Adolescentes. Tais políticas deram-se de forma integrada entre o Estado, a família e a sociedade, de forma 

orientada à proteção, assim como de prevenção às ameaças e às 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. Todavia, as principais dificuldades referem-se à 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=38820509&id_procedimento_atual=70442388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020372&infra_hash=fae2dd7bbc21166cd7ae94fc40b788e05d3f8d3a9c8cf9e1ad444cdb9a8c08f5
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impossibilidade de realizar ações presenciais e de alcançar grande número de crianças e adolescentes nas 

ações educativas virtuais. 

Dentre as atividades realizadas que não estão descritas nas metas, pontuamos: 

 Atuação no Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 

 Execução do Termo de Fomento junto à OSC Esporte e Vida, para execução do Projeto Acolher e 

Multiplicar - Capacitação em Direitos Humanos.  

 

 Adesão ao Programa Selo Social do DF 2021 voltado à cerificação de projetos sociais alinhados aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS's;  
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 Participação e seleção de projeto na 18º Edição do Prêmio Innovare (objetivo: identificar, divulgar e 

difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil).  

 

 

1.6 – Trabalho voltado à Prevenção 

A Cartilha de Prevenção de Acidentes Domésticos com Crianças e Adolescentes (CARTILHA: CASA SEGURA - 

CRIANÇA PROTEGIDA) foi atualizada e revisada para publicação impressa e online. Até 31/08/2021, 

atualizamos o conteúdo da cartilha que foi impressa e distribuída aos 40 conselhos tutelares do DF, além dos 

conselheiros do CDCA, no total de 1.000 exemplares. 

Foi elaborada cartilha sobre o ECA - Estatuto da Criança e Adolescente, em formato de revistinha, contendo 

direitos da criança e do adolescente, com linguagem acessível às crianças.  

Foi criado o CURSO DE DISCIPLINA POSITIVA: EDUCAÇÃO SIM, PUNIÇÃO NÃO - O Curso disponibilizado na 

plataforma da Escola SEJUS visa a propagação de ferramentas, associada à metodologia da temática aos 
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profissionais da área, responsáveis, cuidadores e educadores com o objetivo da promoção da 

responsabilidade, autonomia, atitudes positivas e habilidades de vida às crianças e aos adolescentes. 

1ª Edição da Roda de Debates com Adolescentes do Comitê consultivo do CDCA 

Tema: Prevenção ao Trabalho Infantil.   

Convidados/participantes: especialista para instigar o debate; adolescentes do comitê consultivo; 

conselheiros tutelares; comunidade do DF. 

Público: adolescentes do comitê do CDCA; conselheiros tutelares; comunidade em geral. 

Quando: 08/06/2021, às 14h30, em ambiente virtual. 

2ª Edição da Roda de Debates com Adolescentes do Comitê consultivo do CDCA 

Tema: Uso Seguro da Internet; ciberbullyng; cultura do cancelamento; envio não autorizado de 

imagens/nudes 

Convidados/participantes: especialista para instigar o debate; adolescentes do comite consultivo; 

conselheiros tutelares; adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; comunidade do DF. 

Público: adolescentes do comitê do CDCA; conselheiros tutelares; comunidade em geral. 

Quando: 13/07/2021, às 14h30, em ambiente virtual. 

Foi realizado o apoio operacional na campanha: “Educar para Prevenir” - Combate à Gravidez na 

Adolescência - Mês de Fevereiro/2021 - O Governo do Distrito Federal – GDF, de acordo com suas 

atribuições e dentro de seu planejamento estratégico, estabelece a meta de prevenir vulnerabilidades, 

garantir promoção social e o direito de jovens à juventude. Assim, cabendo ao Estado proteger a população 

em casos de violação de seus direitos, riscos reais ou potenciais e promover a redução de desigualdades, a 

partir de um ciclo evolutivo: prevenir, proteger e promover. Em seu planejamento estratégico (2020 a 2023), 

o GDF destaca metas de promover ações educativas e preventivas à gravidez na adolescência.  Como parte e 

de forma colaborativa, mobilizamos a participação dos adolescentes do Comitê Consultivo do CDCA. Eles 

participaram da Live, no dia 04/02/2021, apresentada ao vivo pelo Instagram SEJUS. O evento contou com a 

convidada e especialista psicóloga Patrícia Castro de Oliveira e Silva. A Live tinha como objetivo esclarecer 

algumas dúvidas que são comuns entre os adolescentes sobre a gravidez na adolescência. Eles 

realizaram perguntas e alguns questionamentos sobre o tema para a especialista, que de forma didática, 

buscou responder todas as perguntas.  

Campanha  - Dia Mundial da Internet Segura #Euprotejonaweb - Mobilização de 08/02 a 12/02/2021 - 

Mobilização da sociedade do DF em torno do tema, com objetivo de trabalhar a proteção das crianças e 

adolescentes, tendo em vista o crescimento no número de pessoas que hoje estão conectadas e utilizam a 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

157  

internet, seja para socialização e, agora, por conta da pandemia, para estudos online. Foram convidados 

especialistas das Organizações: Intervozes; Safernet Brasil; Childhood; Instituto ALLANA  e IBIDEM para 

ministrarem pequenos tutoriais sobre o assunto. Também foram selecionados vídeos de duas adolescentes 

que relataram um pouco sobre as violações de direitos que ocorreram com elas enquanto navegavam na 

web. Os vídeos foram postados nas mídias sociais da SEJUS. Também houve grande repercussão na mídia 

local.  

Os vídeos podem ser acessados através dos links:  

https://www.youtube.com/watch?v=k3D4EEqRRdE&t=42s;   

https://www.youtube.com/watch?v=uAANyLKfAMM 

https://www.youtube.com/watch?v=woAQwPP_cow 

https://www.youtube.com/watch?v=MIPV-ngPq50 

https://www.youtube.com/watch?v=YpOUbSjFcPY 

https://www.youtube.com/watch?v=YHt4GDUTgqw 

https://www.youtube.com/watch?v=FB7rSczmPLY 

Apoio operacional na Campanha de Carnaval 2021 -13/02 a 17/02/2021 - Mobilização na busca da proteção 

das Crianças e Adolescentes no feriado de carnaval de 2021.  

Apoio operacional à Campanha 18 de Maio. 

Apoio à Campanha de 12 de Junho - Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil 

Apoio à Campanha Alusiva aos 31 anos do ECA.  

Nova campanha para divulgação do Disque 125, em alusão ao ECA. 

Apoio operacional aos eventos: Sejus mais próximo do cidadão  

Campanha de Divulgação do Novo Canal 125 - número para denúncias de violações de direitos de crianças e 

adolescentes - julho de 2021. 

Campanha em comemoração à Semana Distrital do ECA - ações de mídia e atividades realizadas durante a 

semana do ECA de 02 a 06/08, inclusive com a Feira da Cidadania da Criança e Adolescente que ocorreu no 

SEJUS Mais Perto do Cidadão, em Samambaia; 

Campanha dos 31 anos do Estatuto da Criança e Adolescente - ações de mídia e atividades realizadas no 

13/07/2021, com a realização do Seminário sobre os 31 anos do ECA, que contou com a participação de 

diversos atores da rede de atendimento, proteção e cuidado e também com a sociedade civil. 

https://www.youtube.com/watch?v=k3D4EEqRRdE&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=uAANyLKfAMM
https://www.youtube.com/watch?v=woAQwPP_cow
https://www.youtube.com/watch?v=MIPV-ngPq50
https://www.youtube.com/watch?v=YpOUbSjFcPY
https://www.youtube.com/watch?v=YHt4GDUTgqw
https://www.youtube.com/watch?v=FB7rSczmPLY


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL  

158  

Assim, conseguimos atingir as crianças e adolescentes do Distrito Federal, bem como suas famílias. 

Formação sobre o SIPIA para servidores das Unidades de Apoio Administrativo dos Conselhos Tutelares 

É atribuição da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente – 

CISDECA, entre outras, implementar, administrar e monitorar o Sistema de Informação para a Infância e 

Adolescência- módulo Conselho Tutelar, conforme disposto no Art. 59° do Decreto 37.896, de 27 de 

dezembro de 2016. 

O SIPIA tem 03 (três) principais objetivos:  

 Operacionalizar  a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar a mais objetiva e 

completa leitura possível da queixa ou situação da criança ou adolescente, por parte do Conselho Tutelar; 

 Encaminhar a aplicação da medida mais adequada com vistas ao ressarcimento do direito violado 

para sanar a situação de risco em que se encontrar crianças ou adolescentes 

 Subsidiar as demais instâncias - Conselhos de direitos e autoridades competentes - na formulação e 

gestão de políticas de atendimento, conforme descreve o artigo 86 ao 88 da Lei Federal nº 8.069/90. 

Visando avançar na implementação do SIPIA no Distrito Federal e, considerando que cada Conselho Tutelar 

do Distrito Federal conta com uma Unidade de Apoio Administrativo, a qual compete prestar o suporte 

administrativo necessário ao funcionamento do Conselho, executando os serviços de recepção, acolhimento 

e telefonia, bem como de arquivamento, pesquisa e elaboração de documentos, a CISDECA deu início a um 

programa de formação voltado para os servidores das referidas Unidades. 

O programa de formação foi executado em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, compondo-se de 24 oficinas de 

capacitação (8h/a cada), exercícios práticos, suporte técnico e supervisão. 

Estava prevista, ainda, a realização em novembro de 2021 de oficina de atualização de conteúdos sobre o 

SIPIA para os conselheiros tutelares, entretanto, devido às restrições impostas pela pademia da COVID-19, o 

cronograma de execução foi reprogramado para o ano de 2022. 

 

 2. Avaliação do Objetivo 

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 
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NÃO HAJA NENHUM TIPO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AOS SEUS DIREITOS. 

 

Em 2021, houve intensa diligência da pasta com o intuito de fortalecer a Políticas de Crianças e 

Adolescentes, enfatizando a concepção fundamental do ser humano como titular de direitos civis e sociais 

que favorecessem sua dignidade.  

Nesse contexto, as ações desenvolvidas nesse período deram continuidade àquelas realizadas ao longo do 

ano de 2020, tudo alinhado com as ações e metas estabelecidas no PPA. 

Por meio de ações articuladas, buscou-se efetivar as políticas públicas de forma a alcançar o objetivo. 

Cumpre destacar que a situação de emergência imposta pelo novo coronavírus impactou no 

desenvolvimento de várias ações, sendo necessárias adequações para continuidade dos objetivos desta 

pasta e, ao mesmo tempo, adaptação ao cenário atual, sobretudo à necessidade de ênfase às ações de 

saúde e controle da disseminação e infecção pelo coronavírus no âmbito das atividades a serem 

desenvolvidas no Distrito Federal. 

 

3. Metas 

METAS 2020-2023 
Quantidade alcançada 

(meta quantitativa) 
Situação do atributo 

Razão da 

situação do 

atributo 

M183 - PADRONIZAR A ESTRUTURA FÍSICA EM 100% DOS 

CONSELHOS TUTELARES (SEJUS) 
17,5 

 - Meta em andamento 

conforme o previsto  
 - Não se aplica 

M184 - CAPACITAR 200 CONSELHEIROS TUTELARES (SEJUS)  263   - Meta concluída  - Não se aplica 

M185 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS DE POLÍTICAS DE 

PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SEJUS) 
 05  - Meta concluída  - Não se aplica 

M186 - PROMOVER 20 DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA (SEJUS) 
 22  

 - Meta em andamento 

conforme o previsto  
 - Não se aplica 

M857 – PROMOVER 40 ENCONTROS COM A PARTICIPAÇÃO 

DOS ADOLESCENTES DO CONSELHO CONSULTIVO DO CDCA 
20 

- Meta em andamento 

conforme o previsto  
- Não se aplica 
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3.1 Análise qualitativa 

 M183 - Até a presente foi realizada a padronização de 07 (sete) Conselhos Tutelares sendo os de Ceilândia 

IV, II e Águas Claras, Lago Norte, Santa Maria II, S.I.A e Arniqueiras. Pode-se destacar que se encontra em 

andamento os processos de locação para abrigar as novas sedes dos Conselhos Tutelares de Ceilândia 

III, Jardim Botânico, Núcleo Bandeirante, Planaltina I, Ceilândia I, Sobradinho I e Sudoeste/Octogonal. Foi 

concedida a cessão de terreno localizado no endereço: Av. - da WL 02 Setor Administrativo — CEP: 73.301-

970 — Planaltina-DF Brasília/DF, com objetivo de construção da sede do Conselho Tutelar de Planaltina II. 

Com relação aos Conselhos Tutelares de Santa Maria II, Sol Nascente/Pôr do Sol e Estrutural, a SEJUS possui 

terrenos sob o domínio com o objetivo de construção das sedes próprias dos Conselhos Tutelares 

supracitados, o processo encontra-se em fase de licitação para contratação de empresa para realização da 

obra. Atualmente existem 08 (oito) processos em tramitação nos quais foram solicitadas as cessões de 

terrenos para construção das sedes dos Conselhos Tutelares do Guará, Jardim Botânico, Planaltina I, Recanto 

das Emas, Santa Maria I, São Sebastião, Sobradinho I e Sobradinho II. Assim, pode-se dizer que a meta não 

foi atingida em virtude do andamento dos diversos processos de padronização. Desta forma, tendo em vista 

que existe atualmente no Distrito Federal o total de 40 (quarenta) Conselhos Tutelares e, apenas, 07 estão 

padronizados, esta meta alcançou um total de 17,5% do previsto. 

M184 – Em 2021, um total de 63 Conselheiros Tutelares foram certificados no Curso de Capacitação no 

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e do Família Solidária, 

realizado pela Sejus em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e territórios (MPDFT). O curso 

foi realizado na modalidade de Ensino à Distância (EAD) e dividido em 4 módulos. Foram elaboradas mais 

ações de capacitação para conselheiros tutelares a serem realizadas em 2022. Serão capacitações pautadas 

nos direitos fundamentais e proteção integral de crianças e adolescentes. Assim, esta meta foi atingida, visto 

que em 2020 todos os conselheiros tutelares foram capacitados (200), atingindo um total de 263 

capacitados. 

 M185 – Em 2021, foram implementados 4 Projetos: 1) O projeto virtual de rodas de debate que visa a 

participação de crianças, adolescentes, pais e/ou responsáveis e toda a rede de apoio e proteção. Trata-se 

de roda de debate em que os adolescentes membros do Comitê Consultivo do CDCA escolhem um tema 

para ser abordado por convidados especialistas. O formato virtual foi escolhido como forma de conter a 

pandemia sem afetar as políticas de proteção de crianças e adolescentes. Foram realizadas 04 rodas de 

debates; 2) A SEJUS implementou o Disque 125, canal exclusivo e gratuito para recebimento de denúncias 

de violações de direitos de crianças e adolescentes e de repasse de orientações e pedidos de informação 

sobre temas relacionados aos direitos de crianças e adolescentes; 3) O ESPAÇO DF CRIANÇA é um espaço 

público permanente que tem como objetivo a promoção e proteção de direitos das crianças e 
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adolescentes através de atividades lúdicas, campanhas educativas, oficinas de leitura, apresentações 

culturais e produção de materiais com intervenções diretas; 4) Projeto de promoção da dignidade 

menstrual de adolescentes e jovens. A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 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. Assim, 

esta meta foi atingida em virtude de implementação de 5 projetos (1 em 2020 e 4 em 2021). 

M186 – Em 2021, foram realizadas 12 ações: 1) 3 Encontros do projeto "Jornada Fala, Adolescente!"; 2) 

"Prevenção da Gravidez na Adolescência - Educar para Preveni; 3) Publicações de peças educativas e 

preventivas no Instagram, em fevereiro de 2021; 4) Post do minidocumentário, "Gravidez na Adolescência - 

Educar para Prevenir"; 5) Divulgação de Estudo encomendada à Codeplan "Gravidez na Adolescência no 

Distrito Federal", por Live no YouTube; 6) Matéria no site Agência Brasília sobre a ação “Fala Adolescente!”, 

no dia 01/02/2021; 7) Questionário temático formulado junto aos adolescentes membros do Comitê 

Consultivo de Adolescentes do CDCA e por meio do Instagram; 8) 23/11 - 14h20, CED São Francisco - São 

Sebastião - 70 alunas; 9) 26/11, 14h30 - CEF 08 - Sobradinho II - 70 alunas; 10) 01/12 - 10h - CEM 01 - São 

Sebastião; 70 alunas; 12) 02/12 - 9h - CEM 03 - Ceilândia - 70 alunas. Assim, somando-se às 10 ações 

realizadas no ano de 2020, tem-se o total de 22 ações. 

M857 – Em 2021, Reuniões da comissão de acompanhamento do comitê consultivo de adolescentes: 14; 

Reuniões do Comitê Consultivo: 6; Total: 20 encontros. Meta não atingida em razão, primordialmente, no 

contexto provocado pela pandemia do coronavírus. Nesse sentido, algumas atividades demandaram 

reorganizações na logística, espaçando assim a frequência dessas atividades, tais como a publicação de novo 

edital para preenchimento das vagas remanescentes dos adolescentes do comitê consultivo, o adiamento da 

realização da cerimônia de posse, além da preparação para a roda de conversa sobre o dia da consciência 

negra e o encontro presencial do final de 2021. Em 2020 essa Meta não foi mensurada. Assim, tem-se o total 

de 20 ações. Entende-se que essa meta tem maior relação com as atividades realizadas pelo Fundo da 

Criança e Adolescente (FDCA), portanto, durante a revisão do PPA a ser realizado no ano de 2022, será 

proposta a migração de sua medição para o FDCA. 

 

4. Indicadores 

INDICADORES 

Índice 

alcançado 

(indicador) 

Situação do 

atributo 

Razão da 

situação 

do 

atributo 

DENOMINAÇÃO DO UNIDADE ÍNDICES  TENDÊNCIA   FONTE  UO Apurado em 
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INDICADOR DE MEDIDA DESEJADOS RESPONSÁVEL 2021 

IN128 - NÚMERO DE 

ATENDIMENTO A 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL 

UNIDADE  
2020 = 

200,00 

Maior, 

Melhor 

CENTRO DE 

ATENDIMENTO 

INTEGRADO 18 

DE MAIO. 

44101 (SEJUS)  234 

- Indicador 

com índice 

alcançado  

- Não se 

aplica 

IN130 - NÚMERO DE 

ADOLESCENTES 

ATENDIDAS NAS 

AÇÕES DE 

PREVENÇÃO À 

GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA 

UNIDADE 
2020 >= 

400,00 

Maior, 

Melhor 
 SEJUS/SUBPCA 44101 (SEJUS)  150 

 - Indicador 

sem índice 

desejado  

 - Outros 

 

4.1 Análise qualitativa 

IN 128 – No acumulado do terceiro quadrimestre foram agendados 113 solicitações perante o Centro 18 de 

Maio, sendo 29 canceladas ou ausentes por diversos motivos (suspeita de Covid, ausência de transporte CT, 

família não pode comparecer por problemas de saúde, dentre outros), perfazendo um total de 84 

atendimentos no 3º quadrimestre. Desta forma, alcançaram 234 atendimentos realizados ao longo do ano 

de 2021. A análise qualitativa realizada foi a partir dos atendimentos feitos de janeiro até o mês 

de dezembro. Importante ressaltar que com a queda da transmissibilidade do SARS-COV-2 os atendimentos 

do Centro passaram a ser realizados também na parte da manhã a partir de julho, passando para dois 

atendimentos por dia. Desta forma, a partir de agosto há um significativo aumento de atendimentos, que 

chegaram a aumentar em até 35% se comparados com os atendimentos realizados no 1º quadrimestre. Ao 

atingirmos 86 e 84 atendimentos dos dois últimos quadrimestres, superamos a meta de no mínimo 200 

atendimentos, chegando a um total de 234 atendimentos em 12 meses, ou seja, 17% a mais do previsto. De 

todos os atendimentos realizados, 154 foram crianças e 80 adolescentes. Desse total, 77% foram do sexo 

feminino e 23% do sexo masculino. Importante informar que a equipe técnica realiza não só os 

atendimentos a crianças e adolescentes, mas também aos seus responsáveis com entrevista psicossocial, 

perfazendo um total de 468 atendimentos. 

IN130 – Foram atendidos 150 adolescentes nas ações educativas e preventivas à gravidez na adolescência, 

de ambos os sexos. As atividades ocorreram virtualmente, em virtude das medidas de restrição social 

relacionadas à pandemia de coronavírus. Dentre público priorizado, destacam-se os adolescentes do Comitê 
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Consultivo do CDCA; adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; adolescentes negras de 

coletivos do DF e em situação de vulnerabilidade social. Também foram alcançados adolescentes por meio 

de ações de campanhas digitais. A pandemia impactou negativamente na ampliação do público, dada à 

continuidade das restrições quanto à oferta de atividades presenciais e coletivas, impossibilitado, assim, o 

alcance do índice desejado para o período de 2021. 

 

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) 
 55% 

- ANO em andamento 

conforme o previsto  

 - Não se 

aplica  

AN179 - ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA PARA CONSELHEIROS 

TUTELARES. (SEJUS) 
 50% 

 - ANO em andamento em 

desconformidade com o 

previsto  

- Outros 

AN180 - REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

CONSELHEIROS TUTELARES (SEJUS) 
 25% 

 - ANO em andamento 

conforme o previsto  

 - Não se 

aplica  

AN181 - MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DESENVOLVIDAS COM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MEIO DO PROGRAMA DF CRIANÇA 

(SEJUS) 

 50% 
 - ANO em andamento 

conforme o previsto  

 - Não se 

aplica  

 

5.1. Análise qualitativa 

AN178 - Considerando que a pauta de prevenção e erradicação do trabalho infantil possui caráter 

interinstitucional e que a pasta das políticas públicas para crianças e adolescentes atua no âmbito de suas 

competências no Sistema de Garantia de Direitos, foram realizadas articulações e ações conjuntas com o 

Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FPETI/DF, Coletivo integrado por representantes 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de conselhos e fóruns locais, organizações não 

governamentais, instituições de estudo e pesquisa, bem como cidadãos e cidadãs, inclusive crianças e 

adolescentes, que atuam na prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente 

trabalhador no DF. Foi realizada minuta de plano de ação estratégico. A iniciativa encontra-se em análise, 
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considerando a complexidade interinstitucional, bem como a oportunidade e conveniência institucional. A 

ANO ainda não foi atingida em virtude de estar em construção. 

AN180 – ACORDO DE COOPERAÇÃO com a SAFERNET BRASIL. Por meio do Acordo de Cooperação, a Safernet 

Brasil e SUBPCA/Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e demais unidades a ela 

vinculadas realizarão atividades de campanhas, projetos e ações que possam mobilizar, informar e educar a 

sociedade do DF para o uso seguro da internet por crianças e adolescentes. Um dos objetivos da parceria é 

capacitar, em até 2 anos, os 210 conselheiros tutelares e profissionais da área da Criança e do Adolescente 

no Curso: “Educando para boas escolhas on-line". Na mesma oportunidade buscou-se parceria com o 

IBDFAM-DF para a formação continuada dos conselheiros. Esta ANO ainda não foi atingida de forma integral 

em virtude da pendencia de formalização da parceria. 

AN179 - Entre janeiro e dezembro de 2021, o Código de Ética encontra-se minutado, mas em fase de 

validação pelo CDCA. 

AN181 - O monitoramento está sendo feito pela SEJUS/SUPCA, a qual vem buscado maneiras de 

implementar e aperfeiçoar o desejado por esta ANO. 

 

6. Informações Complementares  

Durante o período de janeiro a dezembro de 2021, permaneceram em execução as emendas parlamentares 

recebidas pela SEJUS para atendimento do público da criança e do adolescente, bem como de emenda federal 

com o mesmo fim. É importante destacar que foram realizados os procedimentos licitatórios para melhorias dos 

equipamentos para atendimento das demandas.  

 Atuação no Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 Gestão da parceria referente ao Termo de Fomento nº 06/2019 celebrado entre a SEJUS e a 

Associação Esporte e Vida para implementar o Projeto “Acolher e Multiplicar”, que visa promover a 

formação e qualificação de adolescentes para atuação na defesa dos direitos humanos, na cidadania e na 

valorização da cultura da paz. Resultado alcançado: Realização de 40 Oficinas Temáticas e 20 atividades de 

campo para formação de 20 adolescentes multiplicadores. 

 Adesão ao Programa Selo Social do DF 2021 voltado à cerificação de projetos sociais alinhados aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS's. Resultados alcançados: Elaboração de 1 projeto social 

"Qualifica Sociedade Civil", que visa ofertar gratuitamente capacitação de 50 Organizações da Sociedade 

Civil em conhecimentos sobre elaboração de projetos sociais e captação de recursos. O Projeto concorre à 

certificação do Selo Social no final do ano de 2021.  
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 Seleção de projeto na 18ª Edição do Prêmio Innovare: O Prêmio Innovare tem como objetivo 

identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil. 

Participam das Comissão Julgadora do Innovare ministros do STF, STJ, TST, desembargadores, promotores, 

juízes, defensores, advogados e outros profissionais de destaque interessados em contribuir para o 

desenvolvimento do nosso Poder Judiciário. 

 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 GLOBAL DOS RECURSOS VALOR GLOBAL PORCENTAGEM 

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% 

 

  

 Gestão da parceria referente ao Termo de Fomento nº 06/2019 celebrado entre a SEJUS e a 

Associação Esporte e Vida para implementar o Projeto “Acolher e Multiplicar”, que visa promover a 

formação e qualificação de adolescentes para atuação na defesa dos direitos humanos, na cidadania e na 

valorização da cultura da paz.  

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

TOTAL R$ 249.980,00. 

 

 

7. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade  

Ao longo do ano de 2021, em que pese à pandemia do novo coronavírus, 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 à pandemia, foi prejudicada trazendo desafios ainda maiores para a 
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promoção de direitos.  

Para 2022 está prevista a continuidade da execução das ações e metas elencadas no Planejamento 

Plurianual e Planejamento Estratégico Institucional, bem como o caderno de emendas prioritárias. 

 


