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44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF 

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Legislação Atualizada e Síntese das Competências 

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, criada pelo Decreto nº 

27.591 de 01/01/2007, cuja estrutura administrativa foi modificada pelos Decretos nº 32.716 

de 01 de janeiro de 2011, 33.185 de 06 de setembro de 2011, 34.320 de 26 de abril de 2013, 

36.236 de 01 de janeiro de 2015 e 37.032 de 30 de dezembro de 2015, é órgão de assistência 

direta e imediata ao Governador do Distrito Federal, e tem por finalidade básica a promoção 

do pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, 

mediante ação integrada entre o Governo do Distrito Federal e a sociedade, competindo-lhe: 

a) definir diretrizes para a política governamental, bem como a coordenação de sua execução 

nas áreas da proteção, da defesa, educação e orientação ao consumidor, da defesa dos 

direitos da cidadania; 

b) promover o relacionamento administrativo com os órgãos do Poder Judiciário; 

c) integrar ações com órgãos afins nos níveis federal, estadual, distrital, municipal e 

comunitário, visando à captação de recursos para o desenvolvimento de seus programas e o 

cumprimento de dispositivos institucionais; 

d) estabelecer as diretrizes e a proposição da política sobre drogas no Distrito Federal; 

e) viabilizar e executar a política de proteção, orientação, defesa e educação do consumidor 

no Distrito Federal, bem como promover sua divulgação; 

f) promover a modernização do atendimento imediato ao cidadão; 

g) promover assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas; 

h) promover a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que 

garantem plena cidadania às vítimas ou testemunhas ameaçadas; 

i) promover políticas públicas voltadas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

j) contribuir para a ressocialização de sentenciados, com reinserção no mercado de trabalho, 

na sociedade e na família, por meio de ações educativas, de formação e capacitação 

profissional e colocação no mercado de trabalho, contribuindo para uma mudança de vida; 

k) desenvolver outras atividades correlatas. 

Missão: Promover a justiça social e a defesa dos direitos humanos garantindo a cidadania da 

população no Distrito Federal. 

Visão: Ser referência na promoção, proteção, defesa dos direitos humanos, justiça e inclusão 

social para a consolidação da cidadania. 

Valores: Inovação, Comprometimento, Transparência, Integração, Ética, Excelência e 

Acolhimento. 

FORÇA DE TRABALHO 
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Servidores 
Atividade-Meio 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Meio 
(Sem cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo em 

comissão) 
Total 

Efetivos do GDF 27 15 29 233 304 

Comissionados sem 
vínculo efetivo 

108 92 0 0 200 

Requisitados de órgãos 
do GDF 

12 23 2 177 214 

Requisitados de órgãos 
fora do GDF 

0 0 0 0 0 

Estagiários 0 0 15 44 59 

Menor 
Aprendiz/Projeto 
Jovem Candango 

0 0 0 0 0 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 38 38 

Outros - especificar 0 0 0 0 0 

Subtotal 147 130 46 492 815 

(-) Cedidos para 
outros órgãos 

25 12 0 8 45 

Total Geral 122 118 46 484 770 

Informações encaminhadas pela Gerência de Atendimento ao Servidor - GEAT/DIGEP/SEJUS. 

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 

6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

2989 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA 

9688867,0 14461956,30 14461956,30 13444206,39 

0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

9688867,0 14461956,30 14461956,30 13444206,39 

3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE 
ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA 

10000,0 0,00 0,0 0 

0002 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE 
ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,00 0,0 0 

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE 
APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA 

1201161,0 638916,23 638916,23 537316,87 

0001 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE 
APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

1201161,0 638916,23 638916,23 537316,87 
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3077 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP 

49243198,0 0,0 0 0 

0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP-- SÃO 
SEBASTIÃO 

49243198,0 0,0 0 0 

2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, 
TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - 
PROVITA 

10000,0 0,0 0 0 

7080 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, 
TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - 
PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

2764 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

30000,0 0,0 0 0 

0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA-ENCAMINHAMENTO 
AO MERCADO DE TRABALHO DE JOVENS 
DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR-
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA-CASAMENTO 
COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA 

60183226,00 15100872,53 15100872,53 13981523,26 

Com o intuito de prestar ao cidadão serviços diversos, de forma articulada, com atendimento 

imediato e de excelência, em busca da realização da cidadania plena, visando ser referência 

em qualidade de atendimento ao cidadão no Distrito Federal, a gestão atual conseguiu realizar 

a reinauguração da Unidade NA HORA Sobradinho e a inauguração da Unidade NA HORA 

Brazlândia, após 7 anos sem novas inaugurações. 

No exercício 2018 iniciaram-se tratativas entre SEJUS/SEF com o objetivo de instalar 

Unidades do NA HORA em Sobradinho e Brazlândia. Por meio da Portaria Conjunta nº 03, 

publicada no DODF Nº 27 de 07/02/2018 definiu-se que estes postos de atendimento 

funcionariam nos prédios ocupados pelas Agências de Atendimento da Receita do Distrito 

Federal de cada uma daquelas cidades. 

A Unidade NA HORA/SOBRADINHO, reinaugurada em 1º de março de 2018, teve a 

transferência dos bens da Agência da Receita do DF para a carga da SEJUS consolidada em 

abril deste ano. Em maio, foram realizadas obras de reformas e adaptações no layout das 

instalações para receber os serviços prestados pelo NA HORA. 

Após 12 anos de reinvindicações, em cerimônia oficial, foi inaugurada a Unidade de 

Atendimento NA HORA/BRAZLÂNDIA com serviços dos seguintes órgãos: Secretaria de 

Estado de Fazenda - SEF/DF, DFTRANS e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal - SEJUS/DF, Ministério do Trabalho – MTb 

O NA HORA em conjunto com a NOVACAP e DFtrans, realizaram as reformas (maio a 

setembro) no sistema de climatização e prevenção de combate a incêndio, e providenciaram 

a mudança do layout da unidade NA HORA/RODOVIÁRIA para melhor atender o cidadão e 

garantir um serviço de excelência e qualidade.  
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Todos os servidores passaram por capacitação para operar o Sistema SEI-GDF e remanejados 

internamente com vistas a suprir carência de órgãos com defasagem de pessoal e/ou grande 

fluxo de atendimento em virtude dos serviços prestados. 

A unidade NA HORA/CEILÂNCIA foi ampliada e recebeu mais de 60 assentos para melhor 

receber o cidadão que procura seus serviços, o que reduziu a extensão das filas fora da 

unidade. Deste modo, o número de reclamações por espera também diminuiu. 

Com o objetivo de otimizar o atendimento, o NA HORA/GAMA  expandiu a sala de espera do 

1º com o remanejamento nos espaços de alguns de órgãos como a  CAESB, DEFENSORIA 

PÚBLICA, INSS e PROCON; criou-se uma sala de reuniões e mais dois pontos de atendimento 

dentro do posto do DETRAN, considerando o alto fluxo de atendimento daquele setor. 

Para modernizar as atividades e tornar mais eficiente o atendimento na unidade 

NAHORA/RIACHO FUNDO, a Secretaria de Justiça e Cidadania providenciou o remanejamento 

do posto do DETRAN – DF para sala da administração; implantou o guichê de parcelamento 

de débitos e viabilizou mais dois pontos para a instalação dos serviços de biometria que o 

órgão oferecerá em breve. Criou-se, ainda, o posto dos CORREIOS; o guichê de parcelamento 

de débitos do DETRAN e o sistema de agendamento para cadastramento de visitantes no 

posto da SESIPE. 

Sobre a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, o Contrato nº 004/2017 - FUNAP/SEJUS, 

objeto do emprego de mão de obra não especializada de 55 sentenciados oriundos dos 

sistema prisional do Distrito Federal, encerrou suas atividades em 2018 com uma força de 

trabalho de 36 presos e manteve a política de promover a reintegração social e a 

ressocialização do sentenciado, bem como, de fortalecer as ações de apoio à sua família. Para 

o próximo exercício, deseja-se a expansão do quantitativo de mão de obra, na conformidade 

demandada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. 

O Contrato nº 05/2015, firmado entre esta SEJUS e o Consórcio TIISA/CMT, que tem como 

origem de recursos o Contrato de Repasse nº 787.683/2013 firmado entre o Governo do 

Distrito Federal e o Ministério da Justiça, tem como objeto a construção dos Centros de 

Detenção Provisória - CDP1, CDP2, CDP3 e CDP 4 na Papuda-DF. O valor do Contrato de 

Repasse é da ordem de R$ 112.981.861,34 (cento e doze milhões, novecentos e oitenta e 

um mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), dos quais R$ 

80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) a ser aportado pela União, e R$ 32.981.861,34 

(trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e 

trinta e quatro centavos) como contrapartida do GDF. Informa-se que o Contrato de Repasse 

n.º 787.683/2013 foi sub-rogado em 29/12/2017 para a Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Paz Social – SSP/DF, órgão que dará continuidade à execução da obra. 

Acrescente-se, ainda, em relação ao Contrato nº 05/2015 firmado com o Consórcio 

TIISA/CMT, que este foi rescindido unilateralmente pela SEJUS em 05/03/2018, face às 

irregularidades e inconformidades constatadas pela NOVACAP no processo de fiscalização e 

execução da obra objeto do referido Contrato, e apuração por meio dos processos 

administrativos n.º 400.000.480/2017 e n.º 400.000.642/2017, e instauração do processo 

nº 400.000.603/2017 que versa sobre procedimentos preliminares adotados por esta 

Secretaria à luz da IN n.04/2016 – CGDF para verificar a existência dos requisitos legais para 

a instauração de Tomada de Conta Especial.  

Sobre os atendimentos relativos à proteção de vítimas, testemunhas e familiares (antes 

geridos pelo PROVITA/SEJUS, informe-se que foram federalizados em agosto de 2016 quando 

passaram à responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos – SDH, do Ministério da 
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Justiça e Cidadania. Deste modo, a Secretaria de Justiça e Cidadania continuou, em 2018, 

realizando a triagem dos casos para encaminhamentos àquele Ministério. 

A unidade responsável pelo Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares do 

Distrito Federal – CONDEL/DF apresentou, em 2017, novo projeto de planejamento de 

execução para retomada das atividades do PROVITA/DF e sugeriu modelos mais viáveis de 

convênios, entretanto, em razão de constantes alternâncias de gestão, não foi possível 

nomear o presidente do Conselho Deliberativo nem firmar convênios. 

Por meio da Junta Militar a SEJUS também desenvolveu atividades visando garantir 

atendimento a jovens que buscam incorporar ou ser dispensados do serviço militar no Distrito 

Federal. Em 2018 realizou-se: a emissão de 225 Certificados de Dispensa de Incorporação ao 

Serviço Militar (1ª via) e 178 Certificados de Dispensa de Incorporação ao Serviço Militar (2ª 

via); 3 pedidos de aditamentos; 43 Alistamentos Militares; 618 taxas decorrentes de serviços 

prestados pela Junta Militar e 508 multas relativas a atrasos no comparecimento ao serviço 

militar. 

Outro projeto da Secretaria é o Casamento Comunitário que se constitui em uma política 

pública de regularização do estado civil de casais hipossuficientes que já vivem em união 

estável ou não e que almejam realizar o rito como forma de promover a proteção da 

família.  O projeto pretende-se como instrumento de geração de direitos em relação aos 

efeitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários do casal, revela-se como experiência de 

inclusão social por garantir facilidade no trâmite e custas dos processos relativas 

à oficialização e à cerimônia, e concorre para o cumprimento do art. 226, §3º da Constituição 

Federal que preconiza ser do Estado o papel de facilitar a conversão das uniões em 

casamento, para fins de proteção familiar. 

Em 2018, a Secretaria de Justiça e Cidadania realizou duas edições do projeto. A 17ª edição 

(com 63 casamentos e 2 mil convidados) aconteceu no Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães em  24 de junho de 2018 e contou com a participação de diversos parceiros de 

entidades privadas e representantes da sociedade civil como casas de festa, salões de beleza, 

casas de decoração, lojas de vestido de noiva, fotografia, sorteio de estadias em hotéis de 

Brasília etc. As parcerias repetiram-se na 18ª edição e o evento ocorrido em 25 de novembro 

de 2018, no Museu da República, perfez um total de 92 casamentos e recebeu mais de 900 

convidados. 

 

17ª edição - Casamento Comunitário - Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães  

18ª edição - Casamento Comunitário - Museu da República 

  

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

3083 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE 
ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA 

20000,0 0,0 0 0 

0002 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO 
DO PRÓ-VÍTIMA-REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS 
POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA-
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

0003 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO 
DO PRÓ-VÍTIMA-ITINERANTE-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

3088 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

710000,0 700000,0 700000,0 700000,0 

0001 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO 
AO TRÁFICO DE PESSOAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA 
E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

0002 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO 
AO TRÁFICO DE P - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA 
DE REINSERÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS-EM 2018 - DISTRITO FEDERAL 

700000,0 0,0 0 0 

0004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO 
AO TRÁFICO DE PESSOAS-FORTALECIMENTO DA 
POLÍTICA DE REINSERÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO 
ÀS DROGAS EM 2018-DISTRITO FEDERAL 

0 700000,0 700000,0 700000,0 

TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM 
CIDADANIA 

730000,00 700000,00 700000,00 700000,00 

  

A SEJUS também desenvolveu projetos como: Mutirão da Criança, do Mutirão de Cidadania, 

Papo de Mulher, Papo de Homem. Tratam-se de ações voltadas para o combate à violência 

e proteção às vítimas dela decorrentes. O Mutirão da Criança, por exemplo, é uma ação 

continuada que conta com a parceria de entidades/órgãos públicos e representantes da 

iniciativa privada, reúne atividades de lazer (campeonatos esportivos e gincanas) de cultura 

(exposições oficinas de incentivo à leitura, projetos musicais, parcerias com companhias de 

teatro e etc.) e de saúde (com consultorias e atendimentos especializados nas áreas de 

psicologia, oftalmologia, fonoaudiologia, assistência social, assistência médica, nutricionista 

e odontologia). 

A distribuição de material informativo, palestras e as atividades desenvolvidas com as 

crianças e seus familiares ao longo do projeto tem enfoque na prevenção a todas as formas 

de violência, na prevenção de doenças e ao combate ao tráfico de pessoas. Os três Mutirões 

da Criança totalizaram uma média de 3100 participantes, com a realização de atividades 

diversas, atendimentos em diversas áreas e distribuição de material informativo. 

          DATA                                     LOCAL 

03/03/2018 Escola Classe 33 de Ceilândia/DF 

30/06/2018 Planaltina/DF 

10/10/2018 Núcleo de Santa Maria/DF 
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  2º Mutirão da Criança: Centro de Ensino Fundamental 03 - Buritis II – Planaltina/DF 

                              

 

3º Mutirão - Núcleo Santa Maria 

Além dos Mutirões mencionados, ocorreu a última edição de 2018 em 08 de dezembro no 

Regimento de Cavalaria e Guarda – RCG, localizado no Setor Complementar/Brasília – DF. O 

Mutirão da Criança é um evento que conta com a participação de órgãos públicos e privados. 

Na ocasião, haverá representantes da Escola Classe da Vila do Regimento de Cavalaria de 

Guardas – E.C RCG (escola inclusiva da Vila Militar que oferece atendimento educacional 

especializado a crianças com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista) 
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e de estudantes do 1º período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental das 

comunidades do Noroeste, Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN), Invasão 

das Manilhas, Setor de Oficinas Norte (SOF Norte) e da Vila do 1º RCG. 

A Secretaria também realizou Mutirões da Cidadania. A 7ª Edição, organizada pela 

Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência - SUBAV da SEJUS, aconteceu em 17/03/2018, 

na Escola Classe 831 em Samambaia Norte.  Entre as ações destacamos a prestação de 

serviços de atendimento odontológico, atendimento médico (aferição de pressão, dosagem 

glicêmica e de colesterol capilar, consultas voltadas para a saúde da mulher, do idoso e para 

o crescimento e desenvolvimento infantil), atendimento jurídico (consultoria para defesa dos 

direitos do consumidor) e de beleza (cortes de cabelo etc), além de orientações voltadas à 

prevenção ao uso de drogas, enfretamento à violência e ao tráfico de pessoas por meio de 

palestras e distribuição de material informativo e alcançou uma marca de aproximadamente 

1500 participantes. 

Por meio do Programa de Apoio às Vítimas de Violência – PRÓ-VÍTIMA, a Secretaria de Justiça 

e Cidadania também realizou o Projeto Papo de Mulher no qual as participantes puderam 

refletir e aprofundar em questões que envolvem violência contra a mulher, empoderamento 

feminino e pautas correlatas. Destacamos os encontros abaixo relacionados: 

  

08/03/2018 Local: Núcleo PRÓ-VÍTIMA Paranoá - Tema: "Novas alterações da Lei Maria da Penha" 

21/03/2018 Local: Núcleo PRÓ-VÍTIMA Ceilândia  - Tema: “Comece por Você" 

22/03/2018 Local: Núcleo PRÓ-VÍTIMA Guará/Estrutural  - Tema: "Tarde da Saúde e Beleza" 

22/03/2018 Local: Sede da SEJUS (Auditório) - Tema: "Aspectos importantes sobre a saúde da Mulher" 

28/03/2018 Local: Núcleo PRÓ-VÍTIMA 114 Sul - Tema: “Mulher singular pela sua e só sua capacidade 
notável e extraordinária de gerar outro ser" 

  

 

Papo de Mulher realizado em 22 de março na SEDE da SEJUS/DF   

                                 

O Projeto Papo de Homem, roda de debates realizada no auditório da sede da Polícia Civil – 

Asa Sul/DF, em setembro/2018, que reuniu policiais, servidores da SEJUS e um público 
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convidado de cerca de 100 pessoas transformou-se num espaço importante de sensibilização 

e de reflexão entre os debatentes a respeito da violência contra a mulher. 

14/09/2018 Local: Auditório do complexo da Polícia Civil - Tema: Refletindo sobre a Lei Maria da Penha 

 O Projeto Pró-Vítima nas Escolas aumenta o expectro do debate para outras formas de 

violência além daquela dirigida contra a mulher. Alunos, professores e funcionários de escolas 

da rede de ensino público do ensino fundamental e médio participaram de vários painéis de 

debates sobre a violência associada ao uso de drogas, a violência doméstica e outras formas 

de abuso contra pessoas vítimas de violência. 

 21 a 25/05 de 2018 IAQ 

17/05 de 2018 Centro de Ensino Especial Samambaia 

02/08 de 2018 
Local: Escola Classe 02 de Arapoangas – Planaltina Tema: 
Prevenção ao Suicídio e a automutilação 

Além dos postos do PRÓ-VÍTIMA já existentes na Sede da SEJUS, na 114 Sul, no Guará, na 

Ceilândia e no Paranoá, foram implantados novos núcleos nas Regiões Administrativas de 

Taguatinga, Planaltina, Santa Maria e São Sebastião. E, para o próximo exercício, já está em 

planejamento a instalação de novos núcleos em Sol Nascente e na Cidade Estrutural. 

 

 

Inauguração Núcleo de Planaltina em 13 de julho de 2018 
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Inauguração do Núcleo de Santa Maria 

 

 

Inauguração do Núcleo de São Sebastião 

Destaca-se ainda a implantação do Núcleo Móvel, em julho de 2018 cujo objetivo é o 

atendimento multidisciplinar de vítimas de violência e seus familiares, sobretudo, em regiões 

administrativas que possuem alto índice de violência e que ainda não possuem Núcleos 

instalados. 

A quantidade de pessoas atendidas em cada um dos postos do Pró-Vítima gira em torno de 

200 (duzentas) por mês. Considerando-se os 7 Postos, é possível perfazer uma média de 

16.800 (dezesseis mil e oitocentos) acolhimentos e encaminhamentos por ano. 

  

Núcleos do Pró-
Vítima 

Implantanção e/ou previsão Parcerias com órgãos públicos 

Taguatinga Implantado em Abril/2018 Administração Regional de Taguatinga 

Planaltina Implantado em Julho/2018 Fórum Planaltina 

Móvel Implantado em Julho/2018 Atendimento Móvel 

Santa Maria Implantando em Agosto/2018 Administração Regional de Santa Maria 
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São Sebastião Implantando em Setembro/2018 Administração Regional de São Sebastião 

Estrutural Em planejamento Em tratativas de espaço junto ao Posto de Saúde 
da Estrutural 

Sol Nascente Em planejamento Em tratativas de espaço junto ao Posto de Saúde 
da Sol Nascente 

A SEJUS, por meio do Atendimento Psicossocial às Famílias - NAPS também desenvolveu as 

seguintes açõs em 2018: 

 DATA  LOCAL  AÇÃO  

16/01/2018  Hall de 
entrada/SEJUS  

Inauguração do NAPS - Núcleo de Atendimento Psicossocial – NAPS  

10/04/2018  CAPS AD 
Ceilândia  

Realização de visita objetivando uma aproximação com a Rede de 
Atendimento e a divulgação/apresentação do trabalho realizado pelo Núcleo  

14/04/2018  CAPS AD 
Sobradinho  

Realização de visita objetivando uma aproximação com a Rede de 
Atendimento e a divulgação/apresentação do trabalho realizado pelo Núcleo  

19/04/2018  CAPS AD SANTA 
MARIA  

Realização de visita objetivando uma aproximação com a Rede de 
Atendimento e a divulgação/apresentação do trabalho realizado pelo Núcleo  

25/04/2018  Reunião Al-non  Realização de visita objetivando uma aproximação com a Rede de 
Atendimento e a divulgação/apresentação do trabalho realizado pelo Núcleo  

20/06/2018  Administração 
Regional do 
Riacho Fundo I 
(Área Central 3, 
lote 6, Riacho 
Fundo I)  

I Fórum Informativo: O Uso de Drogas e a Família: O evento visa proporcionar 
um espaço de apresentação de palestras e de reflexão às famílias das 
comunidades do Riacho Fundo I, tendo como objetivo principal contribuir e 
esclarecer no entendimento acerca do uso abusivo de substâncias psicoativas, 
sofrimento do familiar e a rede de atendimento/enfrentamento no Distrito 
Federal  

11/09/2018  Ginásio de 
Funções 
Múltiplas - 
Planaltina  

II Fórum Informativo com o tema Construindo Famílias Livres da Violência  

02/12/2018 
(Previsão) 

Comunidade 
Terapêutica em 
Ponte Alta de 
Cima – Gama/DF 

III Fórum Informativo e Educativo está previsto para DEZ/2018 e seu 
objetivo é prestar atendimento psicossocial aos familiares de dependentes 
químicos, de álcool e outras drogas. O Fórum traz palestras de profissionais 
que orientam familiares sobre o modo de lidar com a problemática do uso 
e abuso de drogas. Este evento contará com a presença de representantes 
da CAPS/AD e dos grupos de apoio Al-Anon, Nar-Anon. 

 

  

 

II Fórum Informativo: Construindo Famílias Livres da Violência -  SET/2018 – Planaltina/DF    
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Sobre o Termo de Cooperação firmado entre SEJUS e TJDFT, em novembro de 2017, que 

trata da utilização da metodologia da Justiça Restaurativa em ações do Programa Pró-Vítima, 

destacamos as seguintes ações em 2018: 

•  Apresentação do Programa Pró-Vítima para a equipe e toda a Coordenação do Núcleo de 

Justiça Restaurativa – NUJURES e TJDFT;  

• Encaminhamento das vítimas atendidas na Justiça Restaurativa para os núcleos do Pró-

Vítima; 

• Implantação de um espaço no Fórum de Planaltina (NUJURES) para encaminhamento de 

vítimas de violência ao Núcleo do Pró-Vítima de Planaltina (inaugurado em 13/07/2018). 

Desde a inauguração já foram realizados 186 atendimentos (4 em julho, 43 em agosto, 64 

em setembro e 75 em outubro); 

• Capacitação de servidor efetivo na metodologia da Justiça Restaurativa. 

• Capacitação de servidores para atuação na Justiça Reparativa       

O Programa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania que trata do combate ao tráfico 

de pessoas e apoio ao migrante visa garantir a promoção e execução de ações conforme o 

Decreto Federal nº 5.948 de 26/10/2006 e o Plano Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, constante do Decreto nº 36.178 de 23/12/2014. As ações incluem palestras, 

encontros temáticos, capacitações, oficinas e blitz preventivas, bem como atendimentos às 

vítimas, com acompanhamentos e monitorização dos casos.  

Em 2018 a SEJUS, por meio da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, promoveu 

ações diversas no combate ao tráfico de pessoas e à violência, de erradicação do trabalho 

escravo e de atenção aos migrantes e refugiados em situação de risco, conforme segue:  

Data/Local: Ação: Pessoas 
atingidas 

Material 
Distribuído: 

29/01/2018 
CRAS da Estrutural 

Palestra “Manhã Cidadã: Diga NÃO ao Trabalho Escravo” 90 500 

06/02/2018 
Memorial do 

MPF/Procuradoria-
Geral da República 

Participação no evento “Vozes da Escravidão 
Contemporânea: correntes invisíveis, marcas evidentes” 

100 - 

09/02/2018 
Rodoviária 

Interestadual de 
Brasília 

Ação de Prevenção ao Tráfico de Pessoas na véspera de 
carnaval, com distribuição de material informativo 

500 2.000 

09/02/2018 
Rodoviária do Plano 

Piloto 

Ação Integrada de Prevenção à Violências, com 
distribuição de material informativo 

750 750 

18/02/2018 
Casa da Cultura 

Cultura da América 
Latina 

Participação do 2º Fórum de Promotoras Legais Populares 
do DF e UNB - projeto de educação jurídica popular, que 
promove a capacitação de mulheres, por meio de 
oficinas, palestras e atividades de ensino, transmitindo 
conhecimentos teóricos e práticos sobre leis, com intuito 

de desenvolver nas participantes um olhar crítico diante 
de situações de violência e violação de direitos. 

30 0 

28/02/2018 
Escola Classe 33 de 

Ceilândia 

Ação de Capacitação de Professores acerca do Tráfico de 
Pessoas 

43 50 

03/03/2018 
Escola Classe 33 de 

Ceilândia 

Participação no Mutirão da Criança com a palestra sobre o 
Tráfico de Pessoas 

105 500 

10/03/2018 
Ginásio Sobradinho 

Dia Internacional da Mulher - foram expostos banners do 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Pró-Vítima e 
entregas de materiais informativos 

200 200 

14 e 15/03/2018 
Centro Cultural 

Brasília 

Participação no seminário de Capacitação para 
solicitantes de refúgio, refugiados, migrantes e apátridas 

50 - 
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22/03/2018 

Auditório da sede 
da SEJUS 

Participação na palestra sobre os Aspectos da Saúde da 

Mulher, organizado pela equipe do PRÓ-VÍTIMA Núcleo 
Sede 

50 50 

23/03/2018 
Faculdade Dulcina 
de Moraes - CONIC 

Debate sobre a exploração sexual e tráfico de mulheres 30 30 

17/03/2018 
Escola Classe 831 – 
Samambaia Norte 

Participação no Mutirão da Cidadania com a distribuição 
de material informativo 

100 100 

27/04/2018 
Escola Parque 308 

Sul 

Participação do VIII Seminário Nacional de Psicologia e 
Direitos Humanos 

100 0 

25/04/2018 
Centro 18 de Maio 

Participação da Reunião GT Enfrentamento à Violência 
Sexual de Crianças, Adolescentes e Mulheres 

- - 

03/05/2018 
Secretaria Nacional 

de Políticas para 
Mulheres da 

Presidência da 
República 
(SPM/PR). 

Participação de Reunião Técnica para Implementação do 
Protocolo da RMAAM para Atenção a Mulheres em 
Situação de Tráfico Internacional 

70 - 

21 a 25/05/2018 

Instituto Aprender 
de Qualificação - 

408 Sul (Federação 
Espírita do Distrito 

Federal) 

Realização de palestras de prevenção sobre o tráfico de 

pessoas para os jovens aprendizes do Instituto Aprender 
de Qualificação da 408 Sul 

300 300 

21/05/2018 
Administração 

Estrutural 

Realizou capacitação sobre tráfico de pessoas no Curso 
de Promotor de Polícia Comunitária promovido pela 
Secretaria de Segurança Pública, realizado na 
Administração da Vila Estrutural 

100 100 

22/05/2017 
ITAPOÃ - SESI 

Participou da Ação Global realizada pelo SESI no qual foi 
disponibilizada uma tenda para a SEJUS, onde foram 
expostos materiais informativos sobre a Campanha do 
Coração Azul de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
prevenção ao uso de drogas e Pró-vítima 

500 500 

12/06/2018 
Escola Proem 

Realização de palestra de motivacional com os alunos da 
escola Proem, a fim de motivar os adolescentes a 
participarem do jogo solidário, no dia 03/08/2018, com 
vistas a finalizar a programação em comemoração a 
quinta semana de mobilização contra o tráfico de 
pessoas. 

50 50 

29/06/2018 
Dulcina de Moraes 

Palestra de motivação/mobilização da faculdade Dulcina 
de Moraes. A mobilização com os alunos teve como 
finalidade motivar os estudantes da faculdade a 
contribuírem com apresentações artísticas no evento 
realizado nos dias 30/07 e 01/08/2018. 

50 50 

30/07/2018 
Rodoviária 

Interestadual de 
Brasília 

Abertura da 5ª Semana Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas no Distrito Federal no saguão principal 
da Rodoviária Interestadual de Brasília 

300 600 

01/08/2018 
Auditório DPU 

Realização do Simpósio referente a 5ª Semana Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito 
Federal 

150 300 

03/08/2018 
Escola Classe 

PROEM na 908 Sul 

Realização do Jogo Solidário “Jogue no time contra o 
Tráfico de Pessoas”, com o objetivo de divulgar e 
sensibilizar, principalmente, o público alvo de crianças e 
adolescentes quanto à importância do III Plano Nacional 
e do Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
por meio da mobilização de estudantes das redes de 
ensino, grupos comunitários e movimentos sociais de 
interesse, trabalhando as Campanhas do Coração Azul e 
da Fraternidade 2018: “Fraternidade e superação da 
violência” 

300 300 
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14/09/2018 

Auditório Ana Paula 
Crosara de 

Resende. Ed. 
Parque da Cidade 
Corporate Brasília- 

DF 

Participação no Seminário Internacional Crianças e 

Adolescentes Migrantes 

- - 

24/10/2018 
Gama 

Na operação realizada pela Polícia Federal, onde duas 
mulheres que eram mantidas presas, em condição 
análoga à de trabalho escravo foram libertadas em 
chácara em Ponte Alta do Gama, a Secretaria de Justiça e 
Cidadania (Sejus) foi contatada pela Polícia Federal para 
dar apoio às jovens. 

- - 

24 a 26/10/2018 
Auditório SEJUS 

Foram realizadas, no Auditório da sede da Secretaria de 
Justiça (Sejus), palestras sobre o tráfico de pessoas no 
Brasil. O público-alvo principal foram os servidores do 
órgão, especialmente psicólogos e assistentes sociais. O 
objetivo é a melhor compreensão sobre o tema, em 
termos de dados estatísticos e da atual legislação 
brasileira. 

  

  

 

 

Abertura da 5ª Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal 

-  Rodoviária Interestadual de Brasília - 
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Simpósio da 5ª Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal 

  

 

 

Jogo Solidário “Jogue no time contra o Tráfico de Pessoas” - Escola Classe PROEM – 908 Sul 

6228 - FAMÍLIAS FORTES 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
CONSELHO 

430000,0 456479,77 456479,77 456479,77 

0009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

CONSELHO-CONEN-DISTRITO FEDERAL 
420000,0 456479,77 456479,77 456479,77 
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0010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
CONSELHO-CONDEL-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

2737 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS 

10000,0 1596639,03 1592866,69 1592866,69 

0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS-
SEJUS-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 999732,03 995960,39 995960,39 

0003 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS-
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO 
SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO DF-
DISTRITO FEDERAL 

0 96907,0 96906,30 96906,30 

0004 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS--
DISTRITO FEDERAL 

0 500000,0 500000,0 500000,0 

TOTAL - 6228 - FAMÍLIAS FORTES 440000,00 2053118,80 2049346,46 2049346,46 

Em grande parte, as ações relacionadas ao Programa Famílias Fortes foi desenvolvido 

pela Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas, da Secretaria de Estado de Justiça e 

Cidadania do Distrito Federal (SUBED/SEJUS-DF), unidade orgânica criada por força do 

Decreto nº.  38.994, de 18 de abril de 2018, tem como missão institucional o enfrentamento 

às drogas, atuando em prol da sociedade brasiliense de acordo com as políticas públicas 

nacionais nos três eixos: 1) Prevenção; 2) Tratamento e; 3) Reinserção; de maneira a reduzir 

a oferta e a demanda por substâncias psicoativas, empoderando as famílias adoecidas pela 

dependência química e atuando na prevenção com jovens e com multiplicadores evitando 

assim que percamos mais vidas para o grande mal da sociedade denominado "Drogas".        

Sobre a Manutenção e Funcionamento do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito 

Federal (CONEN-DF), informamos que a referida ação foi devidamente cumprida ao longo do 

exercício, especialmente com o pagamento das remunerações dos conselheiros titulares do 

referido colegiado, a título de "JETONS", nos termos da Lei nº. 4.585/20. 

Foram implementados projetos com recursos oriundos de emendas parlamentares por meio 

de parcerias junto a entidades sem fins lucrativos, a saber: O Projeto “Ser Criança”, que 

consiste em desenvolver atividades culturais e educacionais, com temas voltados ao combate 

às drogas e violência contra crianças e adolescentes, em 80  escolas das diversas Regiões 

Administrativas que o compõem o Distrito Federal, com 174  intervenções e; O Projeto 

“RAPensando”, cujas atividades partem da reflexão e da prática dos princípios filosóficos e 

artísticos do HIP HOP como contribuição para a prevenção ao uso/abuso de drogas e redução 

de violências provenientes dele. A proposta tem caráter de inclusão e reinserção social, 

minimizando a discriminação e o preconceito resgatando jovens dos vários cenários de 

violências e prevenindo conflitos. O projeto agrega valores como trabalho em equipe, respeito 

e tolerância, que será desenvolvido em 25 escolas da rede pública de Ensino de Ceilândia/DF, 

sendo 02 intervenções por escola nos turnos matutino e vespertino, totalizando 50 

intervenções.  

Sobre os ajustes mencionados e convênios firmados pela SEJUS, segue detalhamento das 

medidas adotadas durante o Exercício/2018: 

Convênio nº 795992/2013 - Projeto “Ame, mas não sofra”, celebrado por meio do Fundo 

Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

do Distrito Federal, cujo objetivo consiste em informar e apoiar as famílias em geral, 

preventivamente, contra as drogas, formando 1.000 multiplicadores sociais, e atendendo à 
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população nas unidades de apoio, contribuindo para a elevação dos índices de recuperação 

da codependência. Vigência do ajuste: 31/12/2013 a 22/02/2019. Valor do Convênio: R$ 

1.111.111,50 ( um milhão e cento e onze mil, cento e onze reais e cinquenta 

centavos). Nenhuma meta foi implementada até a presente data. 

Convênio nº 819092/2015 - Convênio firmado entre esta SEJUS e a Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas/Ministério da Justiça, cujo objeto é estruturar, ampliar e fortalecer a 

rede de serviços de atenção à saúde e a rede de assistência social para o usuário de crack e 

outras drogas e seus familiares, como também, a urgência de qualificação dos profissionais 

que atuam no tratamento nas comunidades terapêuticas do Distrito Federal. Vigência do 

ajuste: 08/01/2016 a 24/11/2018. Valor do Convênio: R$ 2.434.091,58 (dois milhões 

quatrocentos e trinta e quatro mil, noventa e um reais e reais e cinquenta e oito 

centavos. Esta Secretaria solicitou junto ao Ministério da Justiça a prorrogação do referido 

Convênio e o mesmo foi aditado por 03 meses, o qual finalizar-se-á em 24/02/2019. 

Encontra-se em trâmite nesta Secretaria a contratação de instituição responsável e 

especializada em capacitação para qualificação dos profissionais gestores e monitores de 

comunidades terapêuticas, o qual culminará na execução do objeto.  

Termo de Fomento nº 01/2018 (MROSC) - Projeto "Ser Criança", celebrado com a Associação 

Vila dos Sonhos, cujo objeto é desenvolver atividades artísticas teatrais, com temas voltados 

à Orientação e Prevenção às Drogas em Escolas Públicas pré-agendadas nas cidades de: 

Planaltina,  São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho 

Fundo I e II, bem como Praças e/ou espaços destinados a realização de Eventos, a serem 

determinados pela SEJUS/DF, com vistas a realização de 174 apresentações, durante o 

período de novembro a dezembro de 2018. Vigência do ajuste: 06/11/2018 a 28/02/2019. 

Valor global da parceria: R$ 1.146.906,30 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, 

novecentos e seis  reais e trinta centavos). O presente ajuste encontra-se em plena 

execução.  
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Inauguração do Projeto Ser Criança no CAIC Assis Chateaubriand - Planaltina/DF 

Termo de Fomento nº 02/2018 (MROSC) - Projeto "RAPensando" firmado com a ACESSO- 

Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada, cujas atividades 

partem da reflexão e da prática dos princípios filosóficos e artísticos do HIP HOP como 

contribuição para a prevenção ao uso/abuso de drogas e redução de violências provenientes 

dele. A proposta tem caráter de inclusão e reinserção social, minimizando a discriminação e 

o preconceito, portanto, funciona como uma atividade saudável, resgatando jovens dos vários 

cenários de violências e prevenindo conflitos. O projeto agrega valores como trabalho em 

equipe, respeito e tolerância. Será desenvolvido em 25 escolas da rede pública de Ensino de 

Ceilândia/DF, sendo 02 intervenções por escola nos turnos matutino e vespertino, totalizando 

50 intervenções. Também será produzido um documentário relatando o histórico e as ações 

do projeto, sendo que o produto final será distribuído gratuitamente para a comunidade, as 

escolas atendidas e alguns órgãos públicos. Os elementos do Hip Hop são o rap(música), o 

Break (dança), o grafite (arte visual) e o DJ (arte dos toca discos). Vigência do 

ajuste: 08/11/2018 a 28/02/2019. Valor global da parceria: R$ 700.000,00 (setecentos mil 

reais). O presente ajuste encontra-se em plena execução.  
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Inauguração do Projeto "RAPensando" no CEF nº. 13 - Ceilândia/DF 

Além das ações orçamentárias realizadas, foram implementadas outras ações não-

orçamentárias: 1) No âmbito da Prevenção, além das atividades realizadas eventos como os 

Mutirões da Cidadania, Mutirões da Criança e Ações Globais, onde são realizadas palestras, 

distribuição de materiais da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e da Secretaria 

Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça e atendimentos visando posterior 

encaminhamento de dependentes químicos e de coodependentes (familiares que sofrem com 

o problema de seu ente querido) para serviços de saúde pública. 

Destaca-se ainda que está em fase de análise junto à Secretaria de Estado de Educação do 

DF a criação do Programa: “Embaixadores da Prevenção: Construindo uma Cultura sem 

Drogas no Distrito Federal”, que se trata de uma proposta interventiva voltada para a 

aproximação dos membros da Comunidade Escolar em harmonia com outros atores sociais 

visando à qualidade nos caminhos de prevenção às drogas dentro da escola e no perímetro 

escolar para a construção de uma Cultura de Paz sem Drogas que ressoe em toda a sociedade 

e em seus diversos espaços.  

No âmbito do tratamento, a SUBED/SEJUS, com o apoio do Conselho de Política Sobre Droga 

do Distrito Federal (CONEN-DF), mantém atualmente parceria com 11  entidades classificadas 

como Comunidades Terapêuticas, que possuem registro no Cadastro de Entes e Agentes 

Antidrogas do Distrito Federal (CEAAD-DF) e são custeadas com recursos do Fundo Antidrogas 

do Distrito Federal (FUNPAD-DF) para promover o acolhimento e o tratamento de 

dependentes químicos em regime de residência, por períodos que podem variar de 3 meses 

a 1 ano. Hoje aproximadamente 300  vagas estão sendo destinadas a pessoas que estão 

sendo acolhidas nessas instituições e esse número irá passar a 400 , após a assinatura dos 

novos instrumentos oriundos do Edital de Chamamento Público nº. 01/2017, lançado no final 

de outubro de 2017, e que está em fase final de instrução. 
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No âmbito da Reinserção, a SUBED/SEJUS propôs a criação e a concessão do Selo Empresa 

Parceira às empresas e organizações privadas que reservarem vagas para inserção de 

dependentes químicos no mercado de trabalho, de modo a possibilitar que as pessoas que já 

sofreram com dependência química possam recomeçar, construindo sua autoestima, ou seja, 

recomeçar a gostar de si mesmo, valorizar a vida, recuperar amigos, resgatando sua 

dignidade e autoconfiança. Esta política pública foi lançada na ocasião do “I Fórum Distrital 

de Enfrentamento às Drogas – Tema: Reinserção Social com Dignidade”, ocorrido no último 

dia 26/06/2018 (Dia Mundial de Combate às Drogas). 

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo 

Indicador Unidade 

Indíce 

mais 

recente 

Apurado Periodicidade 
Desejado 

1º Ano 

Alcançado 

1º Ano 

Desejado 

2º Ano 

Alcançado 

2º Ano 

Desejado 

3º Ano 

Alcançado 

3º Ano 
Fonte 

1668 - ALUNOS 
ALCANÇADOS PELAS 

AÇÕES DE 

PREVENÇÃO CONTRA 

O USO E ABUSO DE 
DROGAS  

PESSOA 0  31/12/2016 ANUAL  30.000 18.961 30.000 25.000 30.000 38180 

SUPRED/ 
SEJUS / UO 

44101 / OE 

5 / UO 

44101 / OE 
5 

Justificativa: 2016 - O índice foi alcançado através da articulação de ações integradas nas diversas áreas (saúde, educação, segurança pública, cultura, 

esporte e lazes) de modo a garantir a intersetorialidade da Política sobre Drogas; através do projeto escola compartilhada. Que tem como o objetivo e 

missão de desenvolver e coordenar as políticas sobre drogas voltadas para a melhoria da qualidade de vida de diversos alunos em escola publica e 
particular.  

2017 - A impossibilidade de alcance deste índice de desempenho deve-se, entre outras razões, por não haver equipe de pessoal em quantitativo 

suficiente à demanda de atendimentos indicados. Além da carência na área de qualificação técnica para a execução de atividades do Programa. Não 

obstante o exposto, as constantes alterações na gestão da Secretaria e as substituições de equipes inteiras por novos servidores também 
comprometeram a continuidade regular dos projetos.  

2018 - Este número foi superado especialmente devido à implementação de dois Projetos de Prevenção no combate ao uso de drogas: projetos "Ser 

Criança" e "RaPensando". O primeiro, com 174 (cento e setenta e quatro) intervenções de prevenção em 80 (oitenta) colégios de ensino pré-escolar; e o 

segundo, com 50 (cinquenta) intervenções em 25 (vinte e cinco) colégios de ensino fundamental da Região Administrativa da Ceilândia. 

1670 - DEPEDENTES 

QUÍMICOS 

INSERIDOS EM 

PROGRAMAS OU 
SERVIÇOS DE 

CAPACITAÇÃO OU 

INSERÇÃO SOCIAL  

PESSOA 0  31/12/2016 ANUAL  1.000 898 400 316 400 343 

SEJUS / UO 

44101 / OE 

5 / UO 
44101 / OE 

5 

Justificativa: 2016 - O indice foi alcançado, não como se pretendia. mas dentro geral foi bastatnte satisfatório. Garantiiu a implementação, efetivação e 

melhoria do programa, ações e atividades de redução da demanda (prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional) e redução de 

danos, levando em consideração os indicadores de qualidade de vida.  

2017 - Os resultados poderiam ter sido maximizados com a ampliação do efetivo de servidores e/ou a criação de novos cargos em comissão para 

compor a estrutura administrativa do CONEN. Além disso, os recursos orçamentários suplementares destinados ao Edital de Chamamento nº 01/2017 
somente foram liberados em SET/2017, o que reforçou sobremaneira a impossibilidade de alcance da meta do indicador.  

2018 - O cumprimento da meta fica correlacionada a uma maior oferta de vagas para acolhimento. Considerando que somente em Dezembro de 2018 

foram assinados novas parcerias por meio de Termos de Colaboração, espera-se o atingimento da meta para o exercício 2019. 

1669 - FAMÍLIAS 

ALCANÇADAS PELAS 

AÇÕES DO 

PROGRAMA "AME, 

MAS NÃO SOFRA" 
(DEPENDENTE 

QUÍMICO)  

FAMÍLIA 0  31/12/2016 ANUAL  1.000 1.341 200 120 200 228 

SUPRED/ 

SEJUS / UO 
44101 / OE 

5 / UO 

44101 / OE 

5 

Justificativa: 2016 - A superação da meta foi conquistada em virtude do programa de informação, apoio e orientação as famílias de dependentes 
químicos e de preservação ao abuso de drogas, por meio da unidade de apoio no qual são prestados orientações individuais às famílias; curso de 

multiplicadores sociais, composto por palestras de especialistas, depoimentos de grupos de apoio. Realizada campanha virtual prevenção da Rede, 

cartazes com intuito de sensibilizar as famílias p. o seu papel na prevenção das drogas.  

2017 - O indicador de desempenho relativo ao Programa AME, MAS NÃO SOFRA não foi alcançado como desejado porque também esbarra na 
insuficiência quantitativa de equipe de pessoal. Há também a carência de qualificação técnica para a execução das atividades do Programa, bem como, 

alterações constantes na gestão da Secretaria e substituições de equipes de pessoal por novos servidores, o que comprometeu o regular andamento das 

ações.  

2018 - Embora o número alcançado tenha superado o índice desejado de atendimentos, poder-se-ia ser maior caso a estrutura da Subsecretaria de 

Enfrentamento às Drogas, criada por força do Decreto nº. 38.994, de 18 de abril de 2018, tivesse contemplado em sua estrutura um Núcleo de 
Atendimento próprio para as famílias. Deste modo, o atendimento ocorre basicamente em ações de prevenções realizadas em Mutirões da Cidadania, 

Ações Globais, Mutirões da Criança e outros eventos realizados pela SEJUS. 

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM 
PECÚNIA 

326788,0 33723,01 33723,01 33723,01 

0004 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM 
PECÚNIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

326788,0 33723,01 33723,01 33723,01 
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9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES 

2418980,0 201185,17 201185,17 201185,17 

6978 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

2418980,0 201185,17 201185,17 201185,17 

TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO 
ESPECIAL 

2745768,00 234908,18 234908,18 234908,18 

Durante o Exercício/2018 esta Secretaria promoveu o Ressarcimento de 02 servidores cedidos 

e recebeu solicitação de 02  pedidos de Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia. 

6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

2396 - CONSERVAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS 

10000,0 0,0 0 0 

5355 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 59581266,0 53337650,15 53337650,15 53323858,64 

7019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

59581266,0 53337650,15 53337650,15 53323858,64 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES 

2373000,0 2730519,20 2730519,20 2730519,20 

6968 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

2373000,0 2730519,20 2730519,20 2730519,20 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS 

1347903,0 1751569,31 1751569,31 1599459,91 

7250 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

1347903,0 1751569,31 1751569,31 1599459,91 

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

12125,0 0,00 0 0 

0028 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

12125,0 0,00 0 0 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

10000,0 0,0 0 0 

2621 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10000,0 0,0 0 0 
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0043 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO 
E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL 

63344294,00 57819738,66 57819738,66 57653837,75 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Realizações extraordinárias. 

A Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência da SEJUS desenvolveu as seguintes 

atividades extraordinárias: 

Visando a divulgação e a melhoria contínua do Programa PRÓ-VÍTIMA, são realizadas ações 

diversas, tais como: reuniões semanais da equipe para análise dos casos e verificando quais 

as intervenções mais apropriadas a cada caso, a participação em cursos, palestras e 

seminários afetas ao tema, participação em reuniões com as redes assistenciais locais para a 

divulgação do programa e como forma de verificar meios de encaminhamento das vítimas, 

viabilizando o cumprimento dos seus direitos. 

De forma a exemplificar, listamos algumas das atividades desenvolvidas: 

DATA AÇÃO 

08/02/2018 Participação na reunião com a Rede de proteção às Mulheres do DF e Entorno na Casa da Mulher 
Brasileira, com o objetivo de divulgar o Programa (Juliana Carvalho). 

26/09/2018 Realização de reunião da equipe Multidisciplinar do Núcleo de Santa Maria com a Rede 
assistencial daquela região para divulgação do Programa. 

09/10/2018 Reunião da equipe Multidisciplinar de São Sebastião com a equipe da Escola Vila Nova para 
apresentar o Programa PRÓ-VÍTIMA e discutir demanda de encaminhamento. 

19/10/2018 Participação no II Encontro do Serviço Social CIEE e a Rede Socioassistencial no qual foram 
apresentadas as possibilidades de 

Além das ações realizadas durante o Exercício/2018, a SEJUS, por meio da Gerência de 

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, há projetos em andamento para implantação com entes 

públicos: 

Posto Humanizado de 
Atendimento ao Migrante 

Estão sendo realizadas tratativas com a Polícia Civil quanto a Instalação de 
Posto Humanizado de Atendimento ao Migrante em local estratégico de 
mobilidade humana 

Acordo de Cooperação Técnica 
SEJUS/IFB 

Formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre SEJUS e Instituto 
Federal de Brasília -IFB visando atendimento e capacitação do migrante e 
refugiado residente no DF. 

Renovação dos Acordos de 
Cooperação Técnica 

SEJUS/MJ e SEJUS e PGT/MPT 

01 ACT a ser revisto. 

A Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas/SEJUS também desenvolveu algumas atividades 

extraordinárias, a saber: 

Além das ações orçamentárias realizadas, foram implementadas outras ações não-

orçamentárias: 

1) No âmbito da prevenção, os Mutirões da Cidadania, Mutirões da Criança e Ações 

Globais realizaram palestras e distribuição de materiais da SEJUS e da Secretaria Nacional de 

Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça,  além de atendimentos com vistas ao posterior 

encaminhamento de dependentes químicos e de codependentes (familiares que sofrem com 

o problema de seu ente querido) aos serviços de saúde pública. 
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Ação Global ocorrido na Região Administrativa do Paranoá-DF 

2) No âmbito do tratamento, a SUBED/SEJUS, com o apoio do Conselho de Política Sobre 

Droga do Distrito Federal (CONEN-DF), mantém parceria com 11 entidades, classificadas 

como Comunidades Terapêutica,  que possuem registro no Cadastro de Entes e Agentes 

Antidrogas do Distrito Federal (CEAAD-DF) e são custeadas com recursos do Fundo Antidrogas 

do Distrito Federal (FUNPAD-DF) para promover o acolhimento e o tratamento de 

dependentes químicos em regime de residência, por períodos que podem variar de 3 meses 

a 1 ano. Hoje, aproximadamente 300  vagas são destinadas a pessoas que necessitam de 

tratamento; e este número deve passar para 400  após a assinatura dos novos 

instrumentos  que deverão originar-se do Edital de Chamamento Público nº. 01/2017, 

aguardado para o final do exercício de 2018. 
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Reunião educativa com os acolhidos da ONG Salve a SI 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício. 

Durante o exercício de 2018 foram realizadas diversas atividades voltadas para o pleno 

exercício da cidadania e da defesa dos direitos da pessoa. Considera-se, de forma geral, 

positivos os índices alcançados nas atividades, embora, contingenciamentos, bloqueios e 

cancelamentos ao orçamento trouxeram prejuízos ao regular andamento de algumas 

atividades  o que acabou inviabilizando a execução de algumas delas e dificultando o 

cumprimento de compromissos assumidos pela SEJUS. 

Soma-se a isto, problemas afetos à gestão de pessoal que englobaram a escassez de servidor, 

a alta rotatividade de equipes em cargos comissionados e a ausência de capacitação técnica. 

Além disso, o calendário do Governo do Distrito Federal também precisou adequar-se à 

agenda nacional que incluiu Copa do Mundo e Eleições em âmbito nacional, estadual e 

municipal. Frise-se que estas questões prejudicaram, sobremaneira, a continuidade e o ritmo 

dos trabalhos em 2018. 

Espera-se que estes apontamentos ajudem a nortear ou pelo menos a minimizar a repetição 

de intercorrências que prejudiquem a prestação de um serviço mais eficaz e eficiente para o 

próximo exercício. 

Deseja-se também aprimorar a gestão de atendimento integrado, por meio dos serviços 

ofertados pelas unidades do NA HORA mediante aplicação de ferramentas inovadoras e bem 

sucedidas que propiciem condições de desenvolvimento de técnicas e recursos de avaliação 

e desempenho institucional, por meio do aperfeiçoamento de sistemas informatizados e da 

promoção de capacitação técnica de pessoal e reciclagem. 

Além dos servidores que prestam serviço nas unidades do NA HORA, os servidores que 

trabalham nos postos do Pró-Vítima e na sede da SEJUS também  necessitam de capacitação 

nas áreas de contabilidade, administração, licitações, contratos, convênios e atendimento ao 
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cidadão de forma a se evitar erros e retrabalhos e a se garantir maior celeridade das 

burocracias processuais. 

Sobre o Contrato nº 004/2017, celebrado entre a FUNAP e a SEJUS, que trata da contratação 

de trabalhador preso, a Secretaria de Justiça e Cidadania  aponta como dificuldades a 

ausência de seleção dos trabalhadores para atendimento em áreas específicas da Secretaria. 

Embora a contratação de presos não preveja a oferta de mão de obra especializada, percebe-

se que a escolha e distribuição alheatória desses trabalhadores dificulta e/ou reduz a 

capacidade de otimizar a qualidade dos serviços nas equipes integradas por pessoal da FUNAP 

nesta Secretaria. 

Sobre o Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, a SEJUS orgulha-

se de suas ações terem alcançado as metas desejadas por meio de articulações firmadas com 

a rede de parceiros locais e nacionais que permitiram a promoção de atividades e a 

mobilização e participação popular em 2018, assim como em 2017. 

Como pontos frágeis destacam-se: a morosidade para análise dos projetos em virtude de 

frequentes mudanças de gestão; a ineficiente utilização do orçamento por dificuldades de 

elaboração dos projetos básicos e entraves de ordem administrativa; a reduzida equipe com 

qualificação na área; a diminuição dos quadros de pessoal na estrutura do setor com a 

redução de cargos por unidade orgânica; e a extinção da temática de trabalho (tráfico de 

pessoas e apoio ao migrante e refugiado) no organograma da SEJUS. 

Espera-se para o exercício/2019 a possibilidade de suplementação ao orçamento da SEJUS 

uma vez que o teto fixado para esta UO não foi capaz de lastrear  todos os contratos 

continuados que já se encontram firmados e vigentes. Almeja-se, ainda, a valorização do 

servidor de carreira e das assessorias que gerem estas atividades com vistas à manutenção 

e à continuidade das atividades que vêm sendo desenvolvidas desde 2011, e a apresentação 

de projetos básicos que permitam executar não apenas os recursos institucionais destinados 

aos programas de trabalho desta Secretaria, como também aqueles objeto de emendas 

parlamentares.  

  


