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Projeto Subsecretaria Descrição dos benefícios alcançados para o cidadão/sociedade após entrega do projeto 

Implantação de posto do Na Hora Perícia Médica 
Federal, no Setor Comercial Sul 

NA HORA 

Este projeto inédito no país trouxe maior celeridade aos processos de perícia, facilitando o 
acesso da população ao serviço e diminuindo a espera em filas de atendimento. O espaço 
conta com 24 modernos consultórios, onde inicialmente 40 médicos peritos fazem o 
atendimento da população por meio de agendamento prévio. Com mais médicos reunidos 
em só local, a troca de informações técnicas é facilitada, em função da pluralidade de 
especialidades, e a redistribuição de perícias médicas para outros médicos num mesmo dia, 
caso algum se ausente por doença, evita reagendamentos. 

Implantação do Sistema de Agendamento On-Line, 
nas 07 Unidades do NA HORA 

NA HORA 

Implementação e Implantação do sistema de agendamento nas 7(sete) unidades do Na Hora. 
O  sistema viabiliza um atendimento mais cômodo, além de permitir as Unidades se 
planejarem para o  atendimento de acordo com a força de trabalho de cada Unidade, reduzir 
o desconforto dos cidadãos, diminuir picos de procura, equilibrando a demanda e a oferta 
de serviços disponíveis, inclusive nos tempos onde existem alta transmissibilidade do novo 
coronavírus. 
Além disso a implantação do sistema permite diminuir o tempo de espera e 
consequentemente as filas dentro das unidades, evitando assim, aglomeração de pessoas no 
interior das unidades do Na Hora. Atualmente, conseguimos implantar o agendamento em 
todas as unidades do Na Hora. Por meio de parceria celebrada com a subsecretaria de 
Tecnologia da Informação – da Secretaria de Estado de Economia, foram desenvolvidos 
estudos e testes no ambiente de agendamento com a finalidade de tornar-se um sistema 
estável, sem erros, tendo assim uma funcionalidade confiável aos cidadãos. 

Implantação da Praça dos Direitos no Itapoã SUBDHIR 

O espaço que foi inaugurado no dia 13/10/2020 oferece para a população ações de saúde, 
esporte, educação, lazer, profissionalização, cultura e de promoção dos direitos humanos. A 
SEJUS trabalha para que o espaço se torne um local para inclusão social para pessoas em 
vulnerabilidade no ITAPOÃ. 

Adequação do Conselho Tutelar de Águas Claras com 
infraestrutura física, tecnológica e veículo à 
disposição para atendimento das demandas da 
população 

SUBPCA 
Conselho Tutelar com atendimento qualificado e individualizado para as crianças e 
adolescentes e suas famílias nas dependências do Conselho Tutelar de Águas Claras. 
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Adequação do Conselho Tutelar do Varjão com 
infraestrutura física, tecnológica e veículo à 
disposição para atendimento das demandas da 
população 

SUBPCA 
Conselho Tutelar com atendimento qualificado e individualizado para as crianças e 
adolescentes e suas famílias nas dependências do Conselho Tutelar do Varjão. 

Implantação do Projeto "Ser Criança - Drogas Tô 
Fora"  

SUBPCA 
Campanha realizada. Famílias, crianças e adolescentes informadas e sensibilizadas sobre as 
drogas e o prejuízo do envolvimento com cada uma delas. 

Realização de Campanha Permanente de Prevenção à 
Gravidez na Adolescência 

SUBPCA 
Integração da rede, repasse de informações, campanhas e disponibilização de serviços nos 
casos de gravidez na adolescência. 

Implantação da Unidade de Internação 
Socioeducativa de Brazlândia 

SUBSIS 

Ampliar a capacidade de atendimento e a capilaridade do sistema socioeducativo. A 
inauguração da unidade evita a superlotação da UNIRE, bem como possibilita o equilíbrio do 
efetivo destinado aos jovens que já completaram a maioridade civil e continuam em 
cumprimento de medida socioeducativa atendendo. Seguindo, assim, as diretrizes 
estabelecidas na legislação vigente e o fortalecimento da política pública socioeducativa no 
Distrito Federal.  

Implantação da Unidade de Internação 
Socioeducativa Feminina do Gama 

SUBSIS 

A inauguração da Unidade de Internação Feminina do Gama (UIFG) foi prevista como ação 
do Plano Decenal do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, com vistas a qualificar o 
atendimento socioeducativo às adolescentes. O projeto busca garantir os direitos da criança 
e do adolescente e os direitos da mulher. Desde a inauguração, alguns avanços já podem ser 
percebidos, a partir da especialização do trabalho com vistas a atender demandas peculiares 
do público feminino. As adolescentes estão em um espaço no qual os projetos serão dirigidos 
a elas, no âmbito da saúde, pedagógico e psicossocial.  

Implantação de Programa de Formação Profissional 
para Vulneráveis, Adictos, Internos e Egressos do 
Sistema Socioeducativo 

SUBSIS 

O acompanhamento nas medidas socioeducativas tem como um dos principais objetivos 
trabalhar a cidadania e o pertencimento social dos adolescentes na sua comunidade. Os 
cursos de capacitação e a possibilidade de estágios se tornam marcantes no sucesso da 
medida visando a ressocialização dos jovens e a interrupção da trajetória infracional. A 
execução de ações visando a formação e reinserção profissional dos adolescentes permite o 
acesso à qualificação e inserção profissional, recebendo salário por hora trabalhada com as 
devidas garantias e proteções trabalhistas. O acesso à renda, através de bolsas de 
aprendizagem ou salário, atende às necessidades emergenciais dos socioeducandos e de 
suas famílias, potencializando a diminuição da vulnerabilidade dos jovens, o que impacta na 
redução de cometimento de atos infracionais e na maior sensação de segurança da 
sociedade. 
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Programa de reinserção profissional para internos e 
egressos do sistema socioeducativo 

SUBSIS 

O acompanhamento nas medidas socioeducativas tem como um dos principais objetivos 
trabalhar a cidadania e o pertencimento social dos adolescentes na sua comunidade. Os 
cursos de capacitação e a possibilidade de estágios se tornam marcantes no sucesso da 
medida visando a ressocialização dos jovens e a interrupção da trajetória infracional. A 
execução de ações visando a formação e reinserção profissional dos adolescentes permite o 
acesso à qualificação e inserção profissional, recebendo salário por hora trabalhada com as 
devidas garantias e proteções trabalhistas. O acesso à renda, através de bolsas de 
aprendizagem ou salário, atende às necessidades emergenciais dos socioeducandos e de 
suas famílias, potencializando a diminuição da vulnerabilidade dos jovens, o que impacta na 
redução de cometimento de atos infracionais. 

Implantação do Programa SEJUS mais Perto do 
Cidadão 

UNIP 

O Programa em comento é promovido pelo Governo Distrito Federal, por intermédio desta 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, abrangendo em sua concepção a proposta de 
promover a cidadania por meio da oferta de ações e serviços públicos itinerantes à 
população residente nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

SEJUS - Sua Vida Vale Muito  UNIP 

Os atendimentos são ofertados pela Secretaria de Justiça e Cidadania em serviços públicos 
itinerantes e em parceria com Órgãos e Instituições parceiras do Governo do Distrito Federal, 
com espaço destinado ao atendimento individual, além de possuir espaços adjacentes 
voltados para palestras de sensibilização e informação sobre violência, acesso ao direito, 
ações de prevenção e saúde.                                                                                                                            

Criação do Plano Distrital de Promoção da Igualdade 
Racial (PLADIPIR)  

SUBDHIR 

A partir da implementação da legislação, plano oferecerá subsídios para a construção das 
principais linhas de atuação intersetorial e multidisciplinar da administração pública do 
Distrito Federal, desenvolvendo ações, com objetivo de eliminar as discriminações e suas 
consequências sociais, em especial, na população negra, indígena, cigana e povos de 
comunidades tradicionais. 

Casamento Comunitário  SUBDHIR 

Projeto que visa atender casais que desejam regularizar o estado civil e não possuem 
recursos para arcar com as despesas da celebração completa e dessa forma ampliar as 
garantias dos direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários. (O projeto " Casamento 
Comunitário ocorre desde 2012, e já oficializou a união de mais de 1100 (mil e cem) casais 
no Distrito Federal, e virou programa do governo.) 

Acolhe DF - Aproximar o serviço das comunidades 
terapêuticas aos adictos em situação de rua 

SUBED 

Prevenção, Acolhimento, Atenção e Reinserção Socioeconômica aos adictos ativos, adictos 
e familiares codependentes; Fazer abordagem específica de drogadição e transporte para as 
comunidades terapêuticas do DF; Atender aproximadamente 30.000 pessoas ao longo do 
ano. 

 


