
RA I 

Principais Ações Realizadas no 
Primeiro Semestre de 2019



A Equipe e a Estrutura 
da RA I 



A RA I se estrutura em quatro áreas:

(1) Gabinete;

(2) Coordenação de Administração e Gestão - COAG 

(3) Coordenação de Desenvolvimento – CODES 

(4) Coordenação de Obras e Licenciamento – COLIC 
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18 Servidores Efetivos 
12%

50 Servidores Comissionados 
33%

42 Jovens Candangos 
28%

08 Estagiários 
5%

25 Reeducandos 
17%

08 Terceirizados 
5%

Composição da Força de Trabalho na RA I 

18 Servidores Efetivos 50 Servidores Comissionados 42 Jovens Candangos 08 Estagiários 25 Reeducandos 08 Terceirizados  TOTAL GERAL 151 PROFISSIONAIS



Nível Superior Nível Médio

COLIC (20) 8 12

Gabinete (18) 15 3

COAG (17) 11 6

CODES (13) 9 4

34%
12%

19%

48% 

26%

24%

21%

16%

Distribuição dos 68 servidores (sendo 43 em nível 
superior e 25 em nível médio) da RA I, segundo área 

técnica a qual estão vinculados 

A área de maior concentração de servidores é a

COLIC, totalizando 20 profissionais, que juntos

representam 50% da força total de trabalho . E aqui há

um dado curioso, enquanto as outras áreas dispõem de

mais quadros com formação em nível superior, na COLIC

observasse o contrário. Os quadros de nível superior

correspondem a 08 servidores, enquanto os de nível

médio somam 12.

Em segundo lugar vem o Gabinete,

considerando as assessorias temáticas e chefia de

gabinete, somando 18 profissionais, sendo 15 com

formação em nível superior e 03 em nível médio. A

maior concentração de técnicos em NS está lotada no

Gabinete.

Em terceiro, esta a COAG, com 17 servidores,

considerando 11 NS e 06 NM.

Por último, a CODES, que concentra 19% da

força efetiva de trabalho, dispondo de 09 profissionais

com formação em nível superior e 04 em nível médio.



02 Profissionais com formação em 02 
profissionais com formação em Ensino 

Fundamental (2%)

23 Profissionais com formação em 23 
profissionais com formação em Ensino 

Médio (28%)

43 Profissionais graduados em Nível 

Superior (53%) 

11 Profissionais Pós-Graduados 
em Nível de Especialização 

(14%)

02 Profissionais Pós-Graduados em Nível 

de Mestrado (2%) 

Distribuição percentual dos 68 servidores (efetivos e comissionados) lotados 
na RA I, segundo a escolaridade  

02 profissionais com formação em Ensino Fundamental 23 profissionais com formação em Ensino Médio

43 profissionais com Graduação em Nível Superior 11 profissionais Pós-Graduados em Nível de Especialização

02 profissionais Pós-Graduados em Nível de Mestrado

 63% da equipe de servidores (efetivos e
comissionados) com formação em nível
superior

 20% da equipe com pós-graduação (em
nível de especialização ou mestrado)



D I S T R I B U I Ç Ã O  P E R C E N T U A L  D O S  P R O F I S S I O N A I S  D E  N Í V E L  S U P E R I O R  N A  R A I ,  S E G U N D O  A  F O R M A Ç Ã O  N A  G R A D U A Ç Ã O  

(8) Direito 
27%
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10%
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10%
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(2) Economia 
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Outras (14) 
3% Vendas
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902 Compromissos Cumpridos em
06 Meses de Governo ( média de 150 compromissos/mês) 

107

144

196

184

151

120

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho



25%

22%

16%

12%

4%

16%

5%

Compromissos realizados
Considerando público-alvo

1. Atividades envolvendo Lideranças Comunitários (reuniões com prefeitos, síndicos, moradores, participação nas Conferências Livres, visitas técnicas nas quadras, vistorias, realização de diagnósticos
situacionais in loco)

2. Reuniões envolvendo os diversos Órgãos Governamentais: Casa, Civil, SEPLAG, SECID, SETRAB, SEMA, Mobilidade Urbana, Segurança, Justiça, SES, Cultura, SEDUH, EMATER, , Esportes e Lazer, IBRAM, SLU,
CEB, CAESB, CODEPLAN, DETRAN, DER, DFTrans...

3. Reuniões com Empreendedores, Empresários, Expositores, Artesãos, Artistas Plásticos ...

4. Reuniões com as Coordenações da RA I

5. Reunião com Parlamentares

6. Participação em Cerimônias e abertura de campanhas

7. Reuniões envolvendo a temática Segurança Pública ( Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, BOPE, Ambiental)

57% da agenda esteve voltada para atender as representações da sociedade (civil, 
comunitária, empresarial), conhecer e vistoriar as localidades. Ou seja, é uma agenda que 
priorizou dialogar e conhecer as representações da cidade, diagnosticar seus problemas... 

22% dos compromissos foram para alinhamentos técnicos e políticos com as principais 
representações governamentais

O tema mais recorrente na agenda foi a Segurança Pública e seus desdobramentos 

A agenda deste primeiro semestre expressou a busca de diálogo, escuta e conhecimento 



Resultados Alcançados 



261 toneladas de
entulhos recolhidas no
período



256 toneladas de lixo verde
recolhidas nas quadras
residenciais e comerciais



2.749 metros de
calçadas recuperadas,
reconstruídas e/ou
ripadas

(atividade realizada em parceria com as prefeituras, onde a RA entrou com a 

mão-de-obra e equipamentos e as prefeituras com
os materiais e insumos necessários) 



400 metros de meios-fios 
pintados 



242 bocas de lobo 
vistoriadas, desobstruídas 

e limpas  



 61 Parques infantis
recebendo ações da RA,

Seja na recuperação com
pinturas, capinas, limpeza,
Seja no afofamento de areia



Total Geral no período: 17.129 pedidos analisados

Janeiro 1.283

 Fevereiro 4.396

Março 3.012

Abril 2.719

Maio 3.151

Junho 2.568

1.283

4.396

3.012
2.719

3.151

2.568

17.129 Solicitações para Registro de Licenciamento de 

Empresas Analisados 
Considerando o período de Janeiro a Junho/2019 (média de 2.854 pedidos por mês) 



Dos 17.129 pedidos registrados no período, 
8.485 foram deferidos (49,5%) 

17.129

8.485

Total geral recebido no período Total de Registros Concedidos no periodo analisado



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Total de Pedidos no mês 65 109 147 234 128 195

Deferidos 35 77 81 126 74 81

Indeferidos 30 32 66 51 54 53

Em Exigência 0 0 0 57 0 61

Licenciamento de Atividades Eventuais 
(janeiro a junho/2019)

Total de Pedidos no mês Deferidos Indeferidos Em Exigência

878    Pedidos analisados no período 
55%   Deferidos (474) 
32%   Indeferidos (286)  
13% Em exigência (118) 



Criação do Espaço para o 
Cidadão  

 conferiu maior agilidade e diminuição do tempo de espera na emissão das licenças
eventuais (para produção de eventos)

 Eliminou os problemas na apresentação da documentação exigida pela Lei 5.281/13
e o Decreto 35.816/14

 Facilitou a entrega dos documentos e garantiu espaço de orientação ao cidadão

 O espaço disponibiliza o uso de computador para o cidadão organizar e salvar, em
uma pasta virtual, todos os documentos trazidos para emissão da licença, dentro
dos parâmetros exigidos pelo sistema SEI-DF.

 Depois da entrega da pasta, e contagem conjunta (servidor e interessado), da
documentação, o cidadão sai com o protocolo de recebimento. Os documentos
dessa pasta serão inseridos no processo SEI e analisados. Toda a comunicação após
isso será feita por e-mail, facilitando o acompanhamento do pedido do evento.





GALERIA
DOS 

ESTADOS 



A Administração Regional do Plano Piloto, em
parceria com a Secretaria Adjunta das Cidades e a
NOVACAP, organizou o processo de
remanejamento das 16 lojas em funcionamento
no “lado par” da Galeria.

Foi um complexo processo de articulação entre
Governo e os permissionários, de forma a garantir
a continuidade das atividades econômicas no
local, sem que as obras de recuperação do viaduto
sofressem atrasos relevantes.



Com destaque para as seguintes ações: 

a) A pedido da RA–I, criação da Comissão temporária de permissionários, para tratar 
exclusivamente dos temas relacionados ao remanejamento; 

b) Grupo de Trabalho Interinstitucional, formado por representantes da SACID e RA–I, 
para deliberações conjuntas sobre as especificidades do tema;  

c) Remanejamento em bloco, com a publicação de todas as alterações em diário oficial, 
de forma a garantir a ampla publicidade das deliberações do GT; 

d) Elaboração de relatório situacional com a identificação de todos os permissionários, 
análise de documentação; 

e) Todas as lojas foram fechadas dentro do prazo estipulado: dia 01/04/2019; 

f) Gestão do processo de remanejamento dos permissionários da Galeria dos Estados; 

g) Proposição de modelo de remanejamento adequado as especificidades; 

h) Centralização das demandas dos lojistas, especialmente as relacionadas a água e 
energia. 



CONFERÊNCIAS LIVRES DAS CIDADES
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO



Entendendo as Conferências enquanto espaços de

participação da sociedade civil (seja ela organizada

ou não) na construção de políticas públicas, esta

Administração Regional apoiou efetivamente a

Realização da Primeira Etapa das Conferências

Livres das Cidades e da Saúde da Região Central



Estima-se o envolvimento de cerca de 300 
pessoas ao longo das diversas etapas das 
conferências livres das cidades.



Conferência Livres – Etapa Asa Norte Conferência Livres – Etapa Granja do Torto



Conferência Livres – Etapa Vila Planalto Conferência Livres – Etapa Asa Sul



Alinhamento administrativo e técnico 
em todo os níveis da gestão

 Reorganização do fluxo dos processos de trabalho visando maior celeridade no tempo de
resposta da RA.

Constituição de uma força tarefa para acelerar o processo de análises de viabilidade
solicitadas. Atualmente, a RA I recebe cerca de 150 a 200 pedidos de viabilidade por dia.

A equipe da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção (COLIC) faz esforço
concentrado com trabalho interno para colocar as análises dentro prazo exigido por lei de
até cinco dias úteis.



Projeto de Restaurante Comunitário e 

Lavanderia Social 

no 

Terminal Rodoviário do Plano Piloto 

 Iniciadas articulações com as áreas envolvidas

 Projeto em fase de elaboração (aspectos técnicos, logísticos e projeções financeiras)



O desafio de promover desenvolvimento, preservando e
ampliando as atividades econômicas, que envolvem
empresas, entidades públicas e privadas, bem como
permissionários atuantes nesta região administrativa, nos
levou a realizar 811 atendimentos personalizados, visando o
acompanhamento e implementação de ações que subsidiam
nossa política referente à gestão de território.
Os referidos atendimentos envolveram tratativas em relação a:

a) ambulantes

b) quiosques

c) food trucks e Traillers

d) bancas de jornais e revistas

e) engenhos Publicitários

f) feira e Shoppings Populares



Articulação com as áreas da segurança pública, saúde e assistência 
social  para a realização de ações multidisciplinares e intersetoriais

com foco na população em situação de rua na região da RA-I



Participação efetiva na Força-tarefa do Programa

SOS DF na revitalização e melhorias do Parque

Ecológico Olhos D’Água (Asa Norte).
Em conjunto com a Secretária-executiva do Conselho Permanente de Políticas

Públicas e Gestão Governamental, Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Secretaria das

Cidades, do Meio Ambiente, de Segurança Pública, de Obras, NOVACAP, SLU, CAESB, CEB,

FUNAP, DETRAN, DER, DF Legal, além de lideranças comunitárias.

Foram concluídas diversas ações conjuntas com esta RA, a saber:

a) Recuperação do calçamento (trilhas) intertravado

b) Pintura dos bancos, lixeiras e parque eco pedagógico

c) Serviços de reparos e roçagem







SEGUNDA ETAPA DO SOS DF:

Vila Planalto, Vila Telebrasília, Granja do Torto, Noroeste, Asa Sul e Asa
Norte foram as regiões contempladas pela força-tarefa do SOS DF, com
diversas ações conjuntas, de órgãos do Governo do Distrito Federal.

Foram realizadas atividades para:

Recolocação e pintura de meios fios
Remoção de entulhos
Recapeamento asfáltico
Colocação de faixa tátil de alerta
Tapa buracos
Desobstrução de bocas-de-lobo
Colocação de postes
Recolhimento de carros abandonados
Combate ao mosquito da dengue
Cata-cata, dentre outros...



Caravana FCO Itinerante 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da
região Centro-Oeste, em especial no Distrito Federal, a Administração do Plano
Piloto promoveu a Caravana FCO Itinerante que apresentou aos empresários o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) que executa
programas de financiamento ao setor produtivo e rural.



Arraial do Trabalhador 2019

Atividade realizada em parceria com a Secretaria do
Trabalho, com outras instituições governamentais e
com o setor produtivo.

Evento destinado à população do Distrito Federal
com a oferta de oficinas, palestras, oportunidades
de aprendizado e qualificação profissional para que
o trabalhador possa se posicionar dentro das
exigências do mercado de trabalho.

Além disso, também foram ofertados atendimentos
para a emissão de carteira de trabalho, orientação
sobre o seguro desemprego, oferta de estágio,
orientação profissional, credenciamento de
microempreendedores individuais, juizado
itinerante, dentre outros.



Junta Militar 
 1.735 emissões de documentos (Certificado de Dispensa de Incorporação)

 345 Certificados de Reservista - 2ª VIA

181 Alistamentos fora do prazo

 1.358 registros de atendimentos diversos 

 Totalizando 3.619 Processos recebidos e atendidos no período de 01/01 a 30/06/2019 



10

6

3

Representação da RA I em 
Comissões, Câmaras Técnicas, 

Grupos de Trabalho formalmente 
constituídos 

10 Comissões

06 Grupos de Trabalho

Câmara Técnica

Fomos representativos

em 19 temas, distribuídos em

06 grupos de trabalho, 03

câmaras técnicas e 10

comissões. Aproximadamente

30 servidores formalmente

designados e, muitos, atuando

em até 04 temas

concomitantes, demonstrando

a capacidade de engajamento,

elaboração e

comprometimento do corpo

técnico desta RA I.



Política de Comunicação 

 Atualização de informações institucionais da RA I e do Governo realizadas sistematicamente no site da Administração

 781 demandas de imprensa atendidas e divulgadas

116 notícias com pautas positivas publicadas e atualizadas no site

316 postagens em mídias sociais (site, instagram e facebook)

639 álbuns com registros fotográficos confeccionados

Mais de 28 mil fotos produzidas e postadas nas mídias eletrônicas e redes sociais, divulgando as ações da RA I



Obrigada pela atenção! 

Ilka Teodoro 
Administradora Regional do Plano Piloto RA I 

SBN Quadra 02 – Bloco K Edifício Wagner –Asa Norte –
Telefone: (61) 3329.04225

e-mail: ilka.teodoro@planopiloto.df.gov.br

Visite a nossa página 
http://www.planopiloto.df.gov.br/

mailto:ilka.teodoro@planopiloto.df.gov.br
http://www.planopiloto.df.gov.br/

