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1. HISTORICO DA CRIACAO E COMPETENCIAS 

A Comparihia de Planejamento do Distrito Federal - COMPLAIN - empress pQblica de direito privado, insfituida pals Lei no 4.545, de 10/1211964, 
o constituida sob a forma de Sociedade por Açbes. Integra a Adminstracao lndireta do GDF e vincula-se a Secretara de Estado de Planearnento 
Orçamento e Gestao - SEPLAG. Tern por finatidade estatutaria: 

Realizar e promover pesquisas e estudos econamicos, sociais, demogrâficos, cartográflcos, georreferenciados, urbanos e ambientais 
Rare subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulaQao S politicas pubflcas, do planejamento governamental, de progranias pars 
o desenvolvirnento do Distrito Federal, da Regiao Integrada do Desenvolvimento do Disthto Federal e Entorno - RIDE e de ouffas 
Areas de influencia do território dishital; disserninar 0 conhecimento e as informaçOes resultantes das pesquisas e estudos realizados, 
atinentes a area de competOncia da Companhia; 

2. Analisar as poUticas pUblicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a tim de subsidiar Os processos decisorios 

govern amentais; 

3. Fomecer subsidios tecnicos para a formulaçao de poIicas e para a preparaço de pianos e programas do governo; 

4. Analisar e idenfificar e diagnosticar os problemas estruturais, econOmicos, socais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE 
e de outras areas de influencia do territOrio distritai, fornecendo elementos tecnicos visando a elaboraçao de medidas saneadoras 
pelos ôrgãos competentes; 

5. Articular e promover a 000peraçao técnica visando o intercâmbio de informaçUes e conhedimentos corn instituiçäes pciblicas e 
privadas, nacionais e internacionais; 

6. Produzir e organizer as infomiaçOes sociais e econOmicas relatives so territOrio do Distrito Federal; 

7. Parlicipar do Sisterna de Pianejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - SISPLAN e oferecer subsidios e apoio 80 Sistema de 
lnforrnaço Territorial e Urbano do Distrito Federal - SITLIRB; 

8. Prestar consultora tOcnica a outros órgâos e entidades da administraçao do Distrito Federal e da iniciativa privada e contratar corn 
órgaos e enädades publicas ou privadas serviços e estudos, bern como realizar concursos, respeitada a iegisiacao pertinente; 

9. Hospedar e dar suporle operational a Central Unica de Atendimento Telefonico do Governo do Distrito Federal, viabilizando sue 
disponibihdade, sustentaçâo e segurança des inforrnaçaes, em conformidade corn 0 Decreto Distrital n 024.110, de 1 °de outubro de 
2003, e Decreto Distrital n 034410,  de 29 de moo de 2013. (Porforça do Decreto n° 38952, de 2610312018, a gestao do Sistema 
foi transferida pace a SEPLAG) 

FORA DE TRABALHO 

Atividade-Melo (Corn Atividade-Finn (Corn Atividade-M&o Atividade-Fin, 
Servidores cargo em cornisso) cargo em comissâo) (Sem cargo em (Sem cargo em Total 

 comissão) comissëo)  

Efetivos do GDF 45 20 279 22 366 

Comissionados sern 11 16 0 0 27 
vinculo efetivo 

Requisltados de 2 3 0 0 5 
orgâos do GDF 

Requisitados de 2 0 0 0 2 
órgos fora do GDF 

Estagiárlos 0 0 4 16 20 

Menor 0 0 0 0 0 

Aprendlz/Projeto 

Terceiri 0 0 0 0 0 
(FIJNAP  

Outros  0 0 18 1 19 

subtota 60 

Jovem CE 
39 301 39 439 

(-) Ced 0 0 145 18 163 
outros O 

Total G 60 39 156 21 276 
i) 



2. REALIZACOES POR PROGRAMA 

6203 - GESTAO PAM RESULTADOS 

Execuco Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtitulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liqudado 

2912 - ESIUDOS C PESQUISAS SaCIO-ECONÔMICAS 786446,0 502708,67 496708.67 25703,61 

0013- ES1UDOS E PESQUISAS sOaa-EcoNôMrc 5-COMPANKLA DC PLANEJANENTO Do 
DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL 786446,0 502708,67 496708,67 25708,67 

3042 - RAuzAcAo DC CONSULTORIAS TECNICAS EM GESrAC PUBUCA 20000,0 0,0 0 0 

0001 - REAUZAcAO DE CONSULTORIAS TéCNICAS EM GESTZO PLJBUCA--ENTORNO 20000,0 0,0 0 0 

3069 - DESENVOLVIMENTO OP PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAcOES 
ESTATISTICAS 	GEOGR&FICAS 150000,0 0,00 0 

0001 - DESENVOLVIMENTO DE PL&TAF0RMAS E SISTEMAS DE INF0RMAc5ES ESTATISTICAS 
GE0GaAFICAS-DI5TRrTO FEDERAL 150000,0 000 0 0 

3711 - R5AUZAcAO DE ESTUDOS E PESQUISAS 235000.0 8400,30 2400,30 2400,30 

6181 - REAUZAcAO DE ESUJDOS P PESQUISAS-UR5ANO E AMBIENTAIS-DF ENTORNO 235000,0 8400,30 2400,30 2400,30 

4105 - ESlIJOOS, ANAUSES E ACOMPANHAM5NTO DC POLITICAS SOCIAIS 404896,0 36480,46 18480,46 18480,46 

0001 - ESIUDOS, ANALISES E ACOMPANHAMENTO DE P0LmCAS SOCrAIS-00MPANHIA DE 
PLANSAMENTO DO DISTRfl0 FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 404896,0 36480,46 18480,46 18480,46 

4949 - MANUTENcAO DO SERVIçO DC ATENDIMENTO AO CIDADAO 13799122,0 5276000,0 5276000,00 5276000,00 

0003- MWTEWAO DO SERVIcO DE ATEM)IMENTO A0 CJDPDAO-COMPAMUA DC 
PLANPIAMENTO DO DISrRrro F5DERAL-DISTRI1C FEDERAL 13799122,0 5276000,0 5276000,00 5276000,00 

TOTAL - 6203 - GESTAO PAPA RESIJLTADOS 15395464,00 5823589,43 5793589,43 5322589,43 

ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICAS 

PESQUISAS 

1. Pesquisa Distdtal pot Amostra de Donilcitios - PDAD 2018 

A Pesquisa Distrital porAmostra de Domicilios- PDAD/2018 iniciou a coleta de dados no rnès de fevereiro de 

2018 e finalizou no inicio da segunda quinzena do mês de outubro de 2018. Corn amostra domiciliar de 28,7 

mil domicilios, a coleta de dados da PDAD foi realizada nas 31 Regiöes Adniinistrativas do Distrito Federal. A 

previso de divuIgaço dos resultados é para o mês de dezembro/2018. 

Em 26 de outubro/2018, foi publicado o Decreto nQ 39.403, que altera 0 Decreto ne 32.087, de 19 de agosto 

de 2010, que cria a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicilios - PDAD/DF. Corn as alteraçöes, ficaram criadas 

a Pesquisa Distrital por Arnostra de Domicilios - PDAD/DF e a Pesquisa Metropolitana por Amostra de 

Domicilios - PMAD, a serem realizadas corn periodicidade bianual, cujos resultados iran subsidiar 

estrategicamente, 0 Planejamento do Governo do Distrito Federal. A PDAD/DF deve ter amostragem técni 

representativa para todas as Regiöes Administrativas do Distrito Federal e a PMAD, dos 12 rrunicipios 

adjacentes ao Distrito Federal (Aguas Lindas de Goiás, Alexania, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocaizinho jie 



Goiá, Formosa, Luziânia, Nova Garna, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antonio do Descoberto e Valparaiso 

de Goiás)". A equipe de pesquisadores cia Codeplan realizou as serviços de checagem da PDAD/2018. 

2. Pesqulsa Metropolitana por Amostra de Domicilios - PMAD - 2018 

A Pesquisa Metropolitana For Amostra de Domicilios - PMAD objetiva suprir a carência de dados e 

informaçöes socioeconôrnicas na Periferia Metropolitana de Brasilia, a qual agregarn 12 municipios goianos a 

saber: Aguas Undas de Colas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocaizinho, Formosa, Luziânia, Novo 

Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antonio do Descoberto e Valparaiso de Goiás. 

3. Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED consiste em urn levantamento domiciliar continuo, reatizado 

mensalmente e implantado no Distrito Federal em novembro de 1991, tendo como objetivo oferecer 

indicadores corn vistas a elaboraço de politicas püblicas voltadas Para 0 rnercado de trabaiho. A PED/DF é 

realizada em parceria corn a Secretaria de Estado de Trabaiho, Desenvolvimento Social, Muiheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal - SEDESTMIDH e 0 Departamento Intersindical de Estatistica e 

Estudos SocioeconOmicos - DICESE. No âmbito desta parceria de execuço da PED/DF, coube a Codeplan a 

coordenaço técnica da pesquisa, a critica e a elaboraçâo de tabelas (Nücleo de Estatistica). Neste ano de 

2018 a pesquisa está sendo realizada normalmente. Já foram divulgados Os resultados das Ped's mensais de 

janeiro a setembro de 2018 e a de outubro, corn data de divulgaç5o agendada para 0 dia 28 de novembro/IB 

e a de novembro, Para o dia 19 de dezembro/la. 

4. Produto Interno Bruto do Distrito Federal - PIB/DF 

A Codeplan é a responsável pelo cálculo e divulgaco do P18 local, em parceria corn a IBGE. 0 FIB mede, em 

niveis agregados, todos as bens e serviços finals produzidos no pals, nos estados e nos niunicipios, em 

determinado periodo. Atualmente é o principal indicador de acompanhamento da atividade econOrnica. 0 PIB 

do DF e dos demais Estados da federacâo so divulgados segundo a aferiçao da Produço e da Renda, numa 

objetividade do projeto Contas Regionais de construço de um sistema regional o mais completo possIvel. 

S. indice de Desempenho Econômico do Distrito Federal - IDECON 

0 IDECON-DF consiste em urn indicador de acompanhamento trimestral da atividade econôrnica local ao longo 

do ano, fornecendo infarrnaçöes sobre a expansão, estabilidade ou contração da economia do Distrito Federal, 

expressa pela variaçâo da estimativa do volume produzido em cada trimestre, em reIaço a estimativa de igual 

periado do ano anterior. E elaborado pela CODEPLAN corn a objetivo de preencher a falta do informaçoes 

atualizadas do desempenho da economia local, dada a defasagem da divulgação dos resultados das Contas 

Regionals do Distrito Federal, relativas ao PIB/DF. A metodologia tern por objetivo produzir urn indice sintese 



dapraduço de curio prazo no Distrito Federal. Corn a divulgaçao do IDECON - DF na periodicidade trimestral, 

a sociedade brasiliense. 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAçOES E INFRA DE DADOS 

- Portal Sistema de Inforniaçôes Estatisticas do Distrito Federal - SIEDF. União dos portals "Brasilia em 

Námeros", Brasilia em Mapas" e a internalização do Pesquisa SIEDF; Status: concluido/continuo. 

- Portal "Brasilia em NUmeros": migraço para 0 SIEDF. Reóne dados socioeconôrnicos do Distrito Federal. 

o objetivo do portal é prover informaçoes relevantes para gestores páblicos, imprensa e cidad5os em geral, 

corn fácil usabilidade. A ferramenta ganhou novas aplicaçöes e urn novo modelo de gest5o. 

- Aplicaçoes e descriçöes: 

Brasilia Metropolitana: Aplicaço que apresenta resurno das inforniaçôes mais solicitadas das Ms e municipios 

da AM B; 

Brasilia em Painéls: traz retrato do Distrito Federal a partir de temas pré-selecionados, apresentando os 

indicadores mais relevantes em ec000mia, demografia, habitaçäo, saüde, educaçâo, melo ambiente, 

mobilidade, entre outros; 

- Pesquisas SIEDE: busca infarrnaçöes da API-SIEDF (banca de microdados corn as principais pesquisas da 

Codeplan e outras bases) e permite que seus usuários realizern tabulaçöes simples ou cruzadas e consolidem 

-suas consultas em gráficos e mapas; 

- Monitor do Mercado de Trabaiho (MMT): e urn termômetro do mercado de trabalho, cam dados rnensais 

sobre trabaihadores formalmente contratados e adrnitidos no Distrito Federal, a partir do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED). Apresenta a histórica de salários por ocupaçöes e lista aquelas corn 

major perda e ganho salarial. Desenvolvido Para atender demanda da Secretária de Trabalho. A utilização da 

ferramenta pode ser crucial na criaço de novos cursos tëcnicos. Isso será possivel, através do monitoramento 

dos postos de trabalho do DF e como ocorre a evoluço dos pastos de trabalho, ou seja, nas prouissöes em 

determinado periodo selecionado Para estudo; 

- Portal "Brasilia ern Mapas": migraç5o para 0 SIEDF. Disponibiliza ferramentas para visualizar e analisar dados 

espaciais do Distrito Federal. Coma o portal Brasilia em Nómeros, a ferramenta passa par uma reforrnulaço 

e abrigará todas as platafarmas de dados espaciais disponiveis atualmente na empresa, que sa: Ed Cobertura 

da Terra: Ferramenta que disponibiliza dados do rnapeamento da cobertura da terra corn imagens de satélite 

de 1984 a 2017; 

- Geoserviço (ortafoto): Serviço de mapas corn imagens aéreas (2009, 2013, 2014 e 2015) e de satelite (2016 

e 2017); 

- Catáloga: catálogo de rnetadados com as camadas de informaçöes geográficas disponibilizadas pelo Nücleo 

de Geoinformaço; 

- Geocode: Serviço de localizaço de endereços desenvolvido a pedido da CGDF, atualmente utilizado pela 	NP 
Ouvidoria-DF e técnicos da Cadeplan; 

- Codeplan na Web Serviço que busca na WEB de mençöes sobre a Codeplan. Auxilia a dimensionar 0 impacto 

das açôes da empresa sabre o pUblico externo; 	 L 



- Questionários Codeplan - Desenvolvido para atender demanda externa a partir do Lime Survey. Poderá set 

utilizado em outras pesquisas de consulta online a populaç5o. Atualmente foi utilizado na Pesquisa do 

Kartódrorno do Cave; 

Desenvolvido para atender dernanda da Secretária de Trabaiho. A utiIizaço da ferramenta pode ser crucial na 

criaço de novas cursos técnicos. Isso será possivel, através do monitararnento dos postos de trabalho do DF 

e comb ocorre a evoluç5o dos postos de trabaiho, ou seja, nas profissöes em determinado perIoda selecionado 

para estudo.; 

Geoserviço (ortofoto): Atualização do serviço de mapas com as dados de 2016 e 2017. Tambem, introduço 

de urn nova layout e integraç5o da ferrarnenta corn 0 Geocode; 

API SIEDF- Arcabouço tecnológico para todo a conjunto de dados que o Sistema de lnformaçoes Estatisticas 

do Distrito Federal - SIEDF Ira prover. Atualmente suporta a bases de dados pibIicas - PDAD, PMAD, CAGED 

e PED. Status:; 

Brasilia Metropolitana Aplicaco que apresenta resumo das informaçöes mais solicitadas das Ms e municipios 

da AMB corn base na PDAD e PMAD. 

- Portal Cultura - SECDF - Construço do canal da cultura para troca de informaçoes corn a comunidade Cultural 

e seus agentes. Diferente do portal institucional da SECDF, a Portal Cultura agrega urn conjunto de services 

criados pela CODEPLAN que integram: Id Cultura - cadastro de agentes culturais; Selos—serviço de soIicitaço 

dos certificados da cultura (CEAC, Panto de Cultura etc); Sistema de Editais— Novo sistema de editais integrado 

corn o Id Cultura e o sistema de Selos; Portal Cultura —canal decomunicaço, corn vàrios conteUdos publicados 

pela SECDF e soluçao agregadora dos servicos. Esse trabalho corn a Secretária de Cultura é realizado em 

atendimento ao Acordo de Cooperaço Técnica entre CODEPLAN e SEC/DF; Sistema de Editais - SECDF. 

Internalizaço da aplicaç5o PROCULT. Ferrarnenta de gestho de editais da Secretária de Cultura em 

atendimento ao Acordo de Cooperacão Técnica entre CODEPLAN e SEC/DF. 

- Lançamento do Sistemna de Informaçoes Estatisticas do Distrito Federal (SIEDF) na data de 

06/12/2018 - http://siedf.codeplan.df.gov.br/;  

- Lançarnento do Portal Cultura na data de 11/12/2018 - http://portal.cultura.df.gov.br/;  

- Lançamento do Blog de Conjuntura Econôrnica no data de 14/12/2018 - 

http://siedf.codeplan.df.gov.br/;  

- Finalizaço dos rnapeamentos, e elaboração de amostras para a Pesquisa Distrital por Amostra de 

DomicIlios - PDAD e a Pesquisa Municipal par Amostra de Domicilios - PMAD. Também, auxillo na 

consolidaço dos dados e correç5o de inconsisténcia de ambas as pesquisas. 

PESQUISAS, ESTUDOS F ANALISES DE POLITICAS socws 

PESQIJISAS 

a) Pesquisa de Satisfaçáo dos Beneficirios do Programa Minha Casa Minha Vida - Paranoá Parque. 	-- 

A Pesquisa de Satisfaço dos Beneficiãrios do Programa Minha Casa Minha Vida - Paranoá Parque fol realizpdaUem 

parceria corn a Fundaç5o Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Ministéria das Cidades. 	 /1 



Os resultados prelirninares foram divulgados no relatório cia 'pesquisa de satisfaçào dos beneuiciários do programa 

minha casa minha vida - Paranoá parque". 

Disponivel 	em 	http ://www.code plan .df .gov. br/wp-content/u ploads/2018/02/Resultad os-d a Pesq uisa-de- 

Satis %c3%A7%O%A3o- dos- Bene fici%C3%Alrios-do- PMCM VPa ra no%C3%A1-Pa rque-resumo.pdf. 

Figura 1— Cartaz de divuIgaço da pesquisa no Paranoà Parque 

b) Pesquisa de satisfaço da estratégia de saüde do familia no Distrito Federal 

Corn intuito de avaliar a irnpIementaço do Estratégia Saüde da Familia (ESF) no Distrito Federal, foi realizada pesquisa 

de opiniäo püblica conduzida por telefone, assistida por computador (Computer Assisted Telefone Interview - CATI), 

junto aos cidados do Distrito Federal (DI), de todas as Regiöes Adininistrativas. Os principals objetivos desta pesquisa 

foram: (i) captar a percepço da cobertura e da avaIiaço do atendimento das equipes de saüde da familia e (ii) verificar 

a uso e a avaliaço dos serviços de atendimento a saOde no Distrito Federal. A pesquisa do satisfaço do estratégia de 

saüde da familia no Distrito Federal fol realizada em duas rodadas, corn espaco de aproximadamente 10 meses entre 

as duos. 

12 Rodada: Entrevistas realizadas, entre 7 de dezembro de 2017 a 11 de janeiro de 2018. No total foram 8.109 

chamadas realizadas, das quals 3.427 aceitaram responder, e 3.360 correspondiarn ao pertH exigido. 

22 Rodada: Entrevistas realizadas, entre 9 de outubro a 30 de outubro de 2018. ll 7.231 chamadàs realizadas, 

dos quais 3.194 aceitaram responder, e 3.003 correspondiam ao perfil exigido. 10 Relatório sera divulgado ate a 

final do ano. 

Relatório divulgado em: http://www.codeplan.df.gov.br/wpcontent/uploads/2018/03/NT-Pesquisa-de- /  
Satisfa%C3%A7%C3%A3o-da Estrat%C3%A9gia-d&Sa%C3%BAd&da-Fam%C3%ADlia-no-D F. pdf 	 / 



c) Projeço da capacidade necessária de leitos hospitalares do sistema ünico de saüde do distrito federal no 

periodo de 2018 a 2025. 

Levantou-se as necessidades de saUde locals frente as capacidades de serviços instalados a partir de parâmetros 

técnicos, considerando a cenário epiderniológico e particularidades do OF, a partir da mediço dos leitos 

hospitalares. A definiço de leito hospitalar foi "cama destinada a internação de urn paciente no hospital", corn 

exceço dos leitos de observaç5o, da Unidade de Terapia Intensiva edo hospital-dia. Assirn sendo, apresentou-

sea projecão da capacidade necessária de leitos hospitalares no Distrito Federal para 0 periodo de 2018 a 2025, 

de acordo corn a metodologia proposta pelo Ministérlo da Saüde, conforme a Portaria no 1631/2015. 

Tabela 1— EvoIuço do total de leitos por especialidade na atenço hospitalar - Distrito Federal, 2017-2025 

Especralidade 
Capacidade 

Existente Capacitada Projetada 

2011 2018 2019 1 	2020 1 	2021 2022 2023 2024 1 	2025 

NeonatologTa 	71 	141 	141 	145 	145 	145 	145 	145 	145 

Pediauia 	 516 	736 	733 	731 	729 	728 	727 	726 	725 

Obstetjicia 	 605 	344 	344 	340 	340 	340 	340 	340 	340 

CItnica 	 1.282 	1.874 	1.931 	1991 	2.055 	2.105 	2.156 	1214 	2272 

Cirurgia 	 1.453 	888 	912 	938 	965 	987 	1009 	1.032 	1.051 

Psiquiatria 	 120 	64 	58 	59 	60 	60 	61 	61 	62 

Total I 	4.04? I 	4053 I 	4.128 I 	4205 I 	4294 I 	4.365 I 	4440 	I 4518 I 	4601 

Forte: Elaboraçao propAa apwlit de dados da Daasus, SESIDF e Portaria n 163112015!MS 

Nota Técnica divulgada em: 

http://www . code  plan .df.gov. b nw pco ntent/o ploads/2018/03/NT- 

Proje%C3%A7%C3%A3o-da-ca pacid ad e necess%C3%A1 nia-de-le itos-hospita Ia res-do-

SIJS-no-D F-no-pe r%C3%ADodo-de2018-a-2025. pdf 

d) Educaço ern perspectiva —0 retrato do acesso e permanência dos alunos do OF entre Os anos de 2010 e 

2017. A pesquisa objetivou levantar dados sabre a defasagern dos alunos em idade escolar no ensino 

fundamental (anos inicials e anos finals) e ensino médio no Distrito Federal coniparando escolas püblica e 

privadas. 0 objetivo inicial foi apenas a levantamento de dados corn base nos Censo Escolar entre os anos de 
1 

2011 e 2016. 
 

0 
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DivuIgaço ocorrerá ate 0 final do anode 2018. 

e) Busca ativa de crianças na educaçao infantil 

A Codepian, a pedido da Secretaria de Educacäo do Distrito Federal, realizou urn estudo sobre a frequencia de 

crianças de 0 a 6 anos em creches e pré -escola. A partir do Relatório do 2 9  Ciclo de Monitorarnento das Metas 

do Piano Maclanai de Educaço, verificou-se que no que Se referiam a educação infantii (creche e pre-escola), 

apresentavam-se aquém do esperado. 

Gráfico 2— Distribuiço da frequência escoiar For idade 
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I) Educaçäo Especial no Distrito Federal: urn panorama da demanda edo atendimento 

o objetivo desse estudo fol ode traçar urn panorama sabre a situaço da educaço especial no DF, Entendendo 

Educaç5o Especial como uma modalidade de educação escolar ofertada de forma transversal as pessoas corn 

necessidades educacionais especiais em todos as niveis e modalidades de ensino. 

Gráflco 3- Percentual de alunos, da educaço bãsica, na Educaçao Especial 

matriculados nas classes comuns e nas classes exciusivas - Distrito Federal 2015-2016. 
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Fonte: INEP/MEC. Censo da Educaço Básica 2015-2016 Consideraçöes finals 

A divulgação ocorrerá no site da Codeplan ate o final de 2018. 

g) Violência escolar - estudo de caso na Escola de Ensino Fundamental Prof. Dra. Zilda Arns A Codeplan, em 

parceria corn a Secretaria de Estado da Segurança Püblica e da Paz Social realizou este estudo corn algumas 

reflexöes sobre a percepço cia violéncia no contexto escotar realizada. Analisou-se a percepço da violência 

escolar no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Aims localizado no ltapo-DF, sob a perspectiva de alunos 

e professores. 

A divulgaçäo do estudo em questo ocorrerá no site da Codeplan ate a fim de 2018. 

h) Cenrios demográficos, educacionais e de saüde Para o anode 2025 

A Codeplan, elaborcu uma diversidade de cenérios dentro das politicas setoriais para o anode 2025 no Distrito 

Federal. 

A pubIicaço completa dos cenrios sera dispoffibilizada no site da Codeplan ate o final do anode 2018. 

ESTUDOS EANALISES POPULACIONAIS 

L Desigualdade intraurbana da fecundidade no Distrito Federal 	
/ 



-0 estudo teve per objetivo analisar a mudança do nivel e padr5o da fecundidade no Distrito Federal de 2000 

a 2015, bern como analisar as diferenças na fecundidade segundo, os quatro grupos de renda da PED, de 

Regiöes Administrativas do Distrito Federal corn o intuito de verificar distintos comportamentos no território. 
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Fonte: MSSINASC— Elaboração CODEPLAN/DIPES/NEP- 

0 estudo sera divulgado no site da Codeplan ate a final de 2018. 

j. A natalidade no Distrito Federal entre 1999 e 2016: evotuç5o e caracteristicas 

Este estudo teve porobjetivo organizar e analisar os dados, através de urn estudo descritivo, sabre os nascidos 

vivos no Distrito Federal, traçando urn perfil da natalidade no OF entre 1999 e 2016 A partir dos dados sabre 

nascidos vivos mi possivel descrever o perfil sociodemográfico da rne (idade, raça/cor e escolaridade), 

caracteristicas da gestaçào e do parto (nümero de consultas pré-natal e tipo de parto) e caracteristicas do 

recern-nascido (peso, tempo de gestaco e anomalia). 

k. Projeço da n-iortalidade prernatura por doenças crônicas nào transmissiveis entre 2015 e 2030: urna anIise 

para o Distrito Federal, Brasil. 0 principal objetivo deste estudo e projetar a taxa de mortalidade prematura 

entre os anos de 2015 e 2030, apontando possiveis cenários para a cumprimento dos 005 edo Piano Nacional 

de enfrentarnento das DCNT no Distrito Federal. Espera-se que este trabaiho sirva de subsidic as politicas 

püblicas distritais no combate das DCNT. Trata-se de urn estudo anailtico de projeçöes da taxa de mortalidade 

prematura per DCNT no Distrito Federal. 

Estudo deve ser publicado como Nota Técnica ainda em 2018. 

ESTUDOS E PESQIJISAS URBANO E AMBIENTAIS 

Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicitio - PMAD 2017/18 

Elaboraço de 07 (sete) relatOrios tecnicos da Pesquisa Metropolitana For Amostra de Domicilios - PMAD 

2017/19. 

Caracterização Urbana e Ambiental da Iinidade de Planejamento Territorial - UPT Norte 

o Estudo de Caracterizaco Urbana e Ambiental da Unidade de Planejarnento Territorial - UPT Norte 

apresenta dados, informaçöes e análises que abrangem aspectos socioeconomicos, urbanos e ambientais 
relatives an conjunto das quatro Regiôes Administrativas que cornp6em essa UPT (Taquatinga, Braziandia, 

Ceilândia e Samarnbaia). 

Caracterizaçäo Urbana e Ambiental da Unidade de Planejamento Territorial - UPT Leste 

0 Estudo de Caracterizaçäo Urbana e Anibiental da Unidade de Planejamento Territorial - UPT Leste 

apresenta caries, informaçbes e análises que abrangem aspectos socioeconômicos, urbanos e ambientais 



relativos ao conjunto das quatro Regiôes Administrativas que cornpôem essa UPT (ParanoL So Sebastio, 

Jardim Botânico e Itapo). 

Caracterizaço Urbana e Ambiental da Unidade de Planejamento Territorial -  UPT Central Adjacente 2 

o Estudo de Caracterizaço Urbana e Arnbiental da Unidade de Planejamento Territorial - UPT Central 

Adjacente 2 apresenta dados, informaçöes e anáiises que abrangem aspectos sociaeconômicos, urbanos e 

ambientais relativos ao conjunto das sete Regiöes Administrativas que compöem essa UPT (NcIeo 

Bandeirante, Guará, Riacho Fundo, Aguas Claras, SCIA, SIA e Vicente Fires). 

Caracterizaçäo Urbana e Ambiental da Unidade de Planejamento Territorial -  UPT Central Adjacente 1 

o Estudo de Caracterização Urbana e Ambiental da Unidade de Planejamento Territorial - UPT Central 

Adjacente 1 apresenta dados, informaçoes e análises que abrangern aspectos socioeconômicas, urbanos e 

ambientais relativos ao conjunto das quatro Reeioes Administrativas que compöem essa UPT (Lago Sul, Lago 

Norte, Park Way e Varjo). 

Estudos Urbanos e Ambientais dos municipios componentes da Area Metropolitana de Brasilia 

Os Estudos Urbanos e Ambientais dos municipios que compöe a Area Metropolitana de Brasilia e que 

foram objeto da Pesquisa Metropolitana par Amostra de Domicillo - PMAD 2017/18 apresentam informaçóes 

sobre os aspectos urbanos e ambientais que complementam as inforrnaçöes socioeconômicas da Pesquisa 

Metropolitana par Amostra de Donhicilios - PMAD do municipio. 

Os 07 (sete) estudos elaboradas foram: 

• Municipio de Alexânia. (GO) 

• Municipio de Cidade Ocidental. (GO) 

• Municipin de Cristalina. (Go) 

• MunicIpia de Formosa. (GO) 

• Municipio de Luziânia. (Go) 

• Municipia de Novo Gama. (GO) 

• Municipio de Santo Antonio do Descoberto. (GO) 

Serviço de Atendimento ao Cidad5o 

Em 1984, o Governador José Ornellas, por meio do "Sistema de Planejamento Governamental" 

criou a Central de Atendimento Telefonico ao Cidado, visando facilitar a acesso da populaco a orientaçöes 

sobre procedimentos, dos órgos do GDF. 

Em decorrencia do edição do Decreto nQ 38.952, de 26 de marco de 2018, a gesto do "Central de 

Atendimento Telefônico ao Cidado" passou para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gest5o - SEPLAG/DF sendo que, suas atividades, mantiveram-se na Codeplan ate julho/2018, conforme 

aba ixo: 

Meses Recebidas Ligaçoes Atuvas Total Geral 

jan/18 166.258 296.904 463162 

1ev/18 133.047 293.236 426.283 

mar/18 142.578 172.703 315.281 

abr/18 127.857 207.816 335.673 

maY18 130.442 99.486 229.925 

jun/18 135.407 184.313 319123 

jul/18 436.839 150.961 278.800 



"Revista Brasilia em Debate" 

A Revista Brasilia em Debate tern como objetivo estimular o debate e a reflexäo sobre temáticas 

locals e nationals., além tie dar visibilidade as pesquisas corn aspectos populacionais, socioeconômicos, 

sustentabilidade ambiental, planejamento urbana e territorial e indicadores. Os textos contam corn a 

colaboração de economistas, professores, pesquisadores, cientistas politicos e socials, entre outrns 

especialistas, alern de abordagens da conjuntura econômica e social. Ate a data de fethamento deste 

Relatório, 31 de outubro de 2018, foram publicadas as ediçães 18, 19. A ediço da 209 sairá em 

dezenibro/2018. 
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1445- ESRJDOS E CODEPLAN! 

PESQUISAS DE DIEPS / NO 

UNIDADE 14 31101/2015 ANUAL 12 12 20 23 21 
41 32201/ OE 3 

DEMOGRARCA E 
CARTOGRArICA  

3ustif.cativa1 2016 - Foram reollzadas 12 (doze) estudos, pesqulsas C dlagnôst[cos annals de nabjreza social, econômlca, demoqrifica, cartograrica e çeoreIerencTadas, 
; pquisos no area de 000nomia, comErclo, serviços, lndUsa, turlsnio, trabolbo e setores produbvos locals: paro avollac5o des politicos de desenvolvimento econônijco 	es 

desenvolvimento e vocaçbes econönhlcas regionals e locals, demografla e Indicadores econSmjcos pars o pranejamento e promocão do desenvolvlrnento do Ore do RIDE. 
Justificativa: 2017 - A Empresa no sornente alcancou come ujtrapossou en 3 (três) o quantitativo de Estudos a Pesquisas SocloecnOmicas realizados no decorrer do 
exercicio, resultodo de eslorco conjunto a dedicaçao do equlpe qua cornpöe a annual g entle. 

Justificativa: 2018 - Corn a refomiulaco do PDAD e a tercelrlzaco do Ia para A reariraçao dos sen,lcos de coleta Be campo, a Conipanhia realizou a pesqulsa PDAD no 
31 RA5 do OF. Anipliando as pesquisas pan a Regrao Metropolitana, a Coinpanbia reakzou a PMAD am S nunicipios (Aguas Linda Be Goiás, Planaltina do Colas, 
Cocalxinho, Padre Bernardo e Valparaiso do GoiSs). Acrescente-se A PDAD e PMAD, 0 P15/OF, IDECON e 0 Anuârio Estatlstico, totallzando 41 pesquisos reailzadas. Ta' 
resultado ravor*vel, apresentado quase quo o dobro do nürnero deseja Be pesqulsas e estudos, decorre de urn esforco conjunto par name dos gestures a corpo tecaico do 
Empresa. 

1447 - ED0S E 
- 

2 
COD2PN/ 
DEUP_A / DO PESQUISAS URBANO E UNIDADE 5 31/01/2015 ANUAL 5 16 8 18 8 
32201 / UE 3 

AMBIENTAIS 

Justificativa: 2016 - Equities reconstituida e GestAo deterniinada. Foram reallzados 5 (cinco) estudos, pesquisos e dlagnósticos anuals no Area de planejaniento urbana, 
desenvolvirnento sustentvel, melo ambience, politico tund[ãrla, habitaco, transporte a mobilidade urbana, pan avallacào dos politicos urbanas e amblentals. 
Justlficativa: 2017 - Os resuitados alcancados em estudos e pesquisas urbane a ainbientals, so ultrapassar am nidis quo o dobro 0 QuanUtativo previsto iniclarniente, 
demonstram quo a Companbia, am sea processo de reestruturaço, tern aumentado, slgnificativamente 0 flÜfliCfO de Informacöes disponibilizadas so GOP, Para 

lrnplementocAo de politicas póblicas. 
Justlficativa: 2018 - Estudos urbanos e a,nblentais, foram realizados can sale neurriprod do Area Metropotitana de Brasilia: Cidade Ocidental, Alexânia, Nova game, 
Santo Afltôflio do Descoberto LuzInla, Cristalina e Formosa, alErn due segulntes pesquisas: Caractertzaco Urbana a Ambiental do Unidade territorial UPT Norte, 
Caracterizacâo Urbana e Arnbierital de Planejanionto Tenitorlal do Ufl Leste, Caracterizaco Urbana a Arnbiental Be Planejamento Territorial do UPT Central Adjacente I 
Central Adjacente 2, totalizando 12 pesqulsas e estudos realizados. 

1445 - ESIUDUS, conFPN/ 

ANALISESE DIPOS/U0 

ACOMPANKMIENTO DIS UNIDADE Fl~ 31101/2015 ANUAL 13 9 11 14 12 16 32201 / GE 3 

P0LmCAS SOCIAIS DE 
GOVERNO 

Justificative: 2016 - Mudancas no gest5o do unidade responsãvel, cargo do diretor vago e avaso Be técnlcos requisitados, ievararn an nSa alcance do indice desejado. 
Foram realizados 9 (nave) estudos, pesqulses a diagnosticos anuals pare avaliaço dos policas socials Implementodos, nas óreas do saüde, assistêncla sodal, educacso, 
culture, tronsferëncla de renda, lnclus5o produtiva, agricultura familiar, seguranga alimentar, direitos hurnonos a seguranca pábllca, quolldade Be Vida, pobrezo, 
deslgualdades etc... 
Justillcativa: 2017 - A Compendia u]trapassou a prevlsSo do estudos a pesqulsas realizadas em Politicas Socials, condo alcançado 14 (cator2e) estudos a pesquisas 
realizadas. Tal resultado decorre Be esforco a dedlcaç5o do egulpe do técnlcos a gestores. 
Justificativa: 2018 - Na area do Estudos do Politicas Socials, a Conipanbla realizou 16 pesquisas e estudos, confomie a seguir: Vlolencla Be Genero e Desconstruco de 
Crenças, Satsfaço dos Benefidados do programa MInha Casa Minha Vida, II Piano Dlstrltal de PolitIcos paro Muiheres, Satisfaçao EstratEgia Be Saddle do Famulla no DE, 
Urn Olbar Sobre a Vicleaci. Contra a Idoso no DE 2011 a 2017, Projeflo do Capacidade de Leitos Hospitalares, Pianos Setociais, Educaco am PerspecVa, Susca Ativa de 
Criancas no Educacao Inrantil, Educaço Especial no OF: UM Panorama do demsnda e Atendlmento, Vlolertda Escolar, Cenários Demogrilicos, Educadonais e do Sa0de 
para a one do 2025 Desigualdade Intraurbana do Fecundidade no OF, a Nataildode no OF entre 1999 e 2016; Evoluçao/caracteristicas Projeçso do Mortaildade Premature 
par Doenças Cronicas nAo Trarismissiveis afIre 2015 e 2030: Ulna Anlise para 0 OF a Brash, ProjecSes Populaclonals para as ReglEes Admlnlstrativas do or 2010/2030. 

Assim come no Acäo anterior, indicador 1445, on resultados alcancados loran aroma do desejado, An face de dedicaço e esforço conjunto dos gestores e enpregados do 

E in p re s a 

1449 - MANTER E UGAOES LA CODEPN/ 

OPERACIONAR A RECI 	i GECAC NO 

ATEND 
230-000 31/0015 MENSAL 150.000 1/2

.549 

I.B.M.186,058 230.000 394898 230.000 
32201 / OE 3 

UNICADE ATENDIMENTO 
TELEFONICO DO 
GOVERNO DE BSiUA 

,ustirrcativa 2016 - Sistema do atondirnento so ddadão rnelhorado. Foran, atendidas 186.068 ligacëes telefônica/mAs, através dos Centrals 156, 160, 162 e 192, 
visando prestar lnforrracOes score procedimentos dos diversos senilcos prestados polo govemo de Brasüla, hem conic, registros do reclomaçSes, sugestSes a denüncias. 

Justificativa: 2017 - 0 Serviço de Atendirnento ao Cldado, mantido sob a coordenac5o da Codeplan, ten side objeto do cresconte demanda par prate do ddado 
residents no Distrito Federal e do RegISo adjacente. &n 2017, Passau a ser usado, coniplementarrnente, como lnstivmento nas pesqulsas do Codeplan (Pesquiss par 
teielane - CAT!), pan dlversos ôrgãos do GOF, comb a Secretarla de Seguranca POblica, Seniico do L'mpeza Urbana, Secretarla de Mobilidade, Secretaria de Fazenda 

option, efevando 0 nUmero do llgaçöes. 
2018 - 0 Servlco de Atendimento so Cdado, passou pan a SEPLAG, en vidude do Decreto 10  38.952, de 26 de merge de 2018, sonde quo sua 

3ustif.cativa 
atividades nontiveran -Se no Codeplan ate 3ulho/2018. 0 nümero do 302549 ipaes/mAs, recebldasJatendldas refere-se 6 media do nerrodo Ian/lW. 



• 1702 - PLATAFORMAS E 	 CODEPLAN/UO 
SISTEMAS CE 	 32201/OE 3 
INFCRMAcOES 	 UNIDADE 2 	30/05/2015 ANUAL  

ESTATISTICAS F 
G EGG R.AFICAS 

]ustir.cativa, 2017 - 1. Portal 'Brasilia em Nmeros (melhorfas) A ferramenta ganliou novas apllcacôes e urn noon modelo de gestho; 2. Portal "Brasilia em M apas  A 
feriamenta abdgarl tods as plataformas de dados espaciais disporiTvels na Codeplan 3. Geocode 4 Codeplan Web 5. Morar Oem; 6. Quest[onários CodepIan 7 MonItor 
dO Mercado de on "'ho; S Geosewlco (ortofoto); 9 API SIEDF; 10 Brasilia Metropolitana; S PROCULT. 
JustirucatIva 2018 - Corn a reestruturaco e redefinicâo do Slserna de InforTnacöes Estatisticas do Distdto Federal - SIEDP, a plataromia do sistema de lnformacôes do 
GDF passed a seT dnlca, lncorporando as outras does 'Portal Brasilia em Nmeros" e 'Portal Brasilia em Mapas'. Deste mode, as demais ferramentas de dados espaclals, 
antes incorporadas P.I. Portal S.,111. em Map., end 2017, também fazem parte do SIEDF. Consequentemente, 0 nmero apresentado come alcancado, Sara guM an 
deselado "2'. considerando asslm 0 SIEDE real S 0 PRUCULT. 

0001 - PROGRAMA PARA OPEPAAO ESPECIAL 

Execucâo Orcamentária € linanceira 

Ação/SubtItulo Lei Ernpenhado Liquidado 

gaol - EXECUCJO DE SENmNcAS ]UDICIAIS 5045550,0 3546550 1 0 2244157,15 2244167,15 

5172 - ExEcucAo DE SENTENçAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO CO 
DISTRITO FEDERAL- PIANO PHOTO 50465500 3546550,0 2244157,15 2244167,15 

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIzAcOES E RESTTTUIcOES 18305854,0 18305854,0 10903795,10 10903795,10 

7031 - RESSARCIMENTOS, INDENIzAcOEs E aESnwrçôES-COMPANHm OF 
PLANEJAMENTO DO DISTRflO FEDERAL- PIANO PrLCT0 183058540 28305854,0 10903795,10 10903795,10 

TOTAL -0001 - PROGRAMA PAPA OPERACAO ESPECIAL 23352404,00 21852404,00 13147962,25 13147962,25 

6003 - GESTAO, MANuTENçAO E sERvIços AO ESTADO - GESTAO PUBLICA 

Execucào Orcamentária e Financeira 

Acâo/Subtitulo Lei 
Despesa 
Autorizada Ernpenhado Liqudado 

1471 - MODERNIzAA0 DE SISTEMA DE INFORMACAO 0 647024,0 147024,0 

2515 - MODERNIZAcA0 DE SISTEMA CE INFORMAcAO-c0MPANHM OF 
PL.ANEJANENTO DO DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO . 0 647024,0 147024,0 

2396 - C0NSERVAcAO DAS ESTRUT1JRAS F±SICAS DE EDIFICAcOES PUBLICAS 100000,0 0,0 0 0 

5330 - CONSERVAcAO DAR ESTRWURAS F±SICAS DE EDIFIcAcOES PUBUCAS 
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PHOTO . 100000,0 0,0 0 

2422 - CONCESSAO CE BOLSA ESTAGIO 627000,0 173397,58 154397,58 118844,00 

9635- CONCESSAO DE bOLSA ESTAGIO-COMPANHIA OF PLANEJAMENTO DO 
DISTRITO FEDERAL N-ANO PHOTO - 

627000,0 17339758 154397,58 118844,00 

2557 - GESTAO DA INFORMAcAO E DOS SISTEMAS CE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO  

350000,0 268884,0 268884,0 268884,0 

2589 - GESTAO DA INFORMAcAO R DOS SISIEMAS CE TECNOLOGIA CA 
INF0RMAcAO-COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - DISTR3TO FEDERAL  

35000010 268884,0 268884,0 268884,0 

3087- EXECUCAO DE DBMS CE ACESSIBILIDADE 150000,0 0,0 0 

3879 - ExEcucAo DE OBRAS DE ACESSIBIUDADE 	PIANO PH-OTO - 150000,0 0,0 0 

3903 - REFORMA CE PREDIOS E PROPRIOS 400000,0 0,0 0 

9706 - REFORMS OF PRéDIOS E PRÔPRIOS-COMPANHIA CE PLANEJAMENTO DO 
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . 400000,0 0,0 0 0 

8502 - ADMINISTRAcAO OF PESSOAL 95850000,0 89050000,0 73039352,23 71608654,78 

8727 - ADMINISTRAcAO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DIS1mTO 
FEDERAL-  PIANO PILOTO  

95850000,0 89850000,0 73039352,23 71608554,78 

8504- CONCESSXO DE BENEFtcIOS A SERVIDORES 13350000,0 13297500,0 12110603,88 8645641,95 

Acâo/Subtitulo Lei 
Despesa 
Autorizada Empenhado Liquidado 

9557 - CCNCESSAO CE BENEFIUOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 
DO DISTRITO FEDERALPLANO P11.010 13350000,0 13297500,0 12110603,88 8645641,95 

8517 	MAIgWENcAO DE sERvicos ADMINISTRATIVOS GERMS 3282015,0 3669716,66 3572444,66 2831888,11 

9646 - MANUTENcAO DE SERvIcOS ADMINISTRATIVOS GERAISCOMPANHIA OF 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PIANO PILOTO . 3282015,0 3669716,66 3572444,66 2031888,11 

4088 - CAPACnAcAO CE SERVIDORES 30000 10 1800,0 1800
1
0 1800,0 

.1 



0049 - CAPACrTAcAO DE SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 00 30000 10 1800,0 1800,0 180010 
DISTRITO FEDERAL-  PIANO PILOTO  

8505 - PUSUCIDADE E PROPAGANDA 500001 0 35000.0 35000,0 15750,0 

8588 - PUSLICIDADE E PROPAGANDA-INS1TUJCIONAL - COMPANHIA DE 
PLANE3AMENTO DO DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO 5000010 35000,0 35000,0 15750,0 

TOTAL - 6003 - GESTAC, rIANUTENcAC E SERVIOS AC 
ESTADO - 114199015,00 107943322,24 89329506,35 83491462,84 

GESTAC_PUBUCA  

• 2515 - MODERNizAqAO DE SISTEMA DE INFORMAçAO-COMPANHIA CE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO; - N5o foram 
realizados invesfimentos em Tecnologia da InformagEto 

• 5330-CONSERvAQAODASESTRUTURASFISICASDEEDIFICArOES 
PLJBLICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-
PLANO PILOTO: - Etapa atrasada 

• 9635 - CONCESSAO DE SOLSA ESTAGIO-COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO: - estagiários 
contratados: JAN. 13; Fey. 13; mar. 13; Abr. 12; Mai 9; Jun. 10; Jul. 14; Ago. 
15; Set 17; Out 20. 

• 2557 - GEsTAo DA INF0RMAçA0 E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
NF0RMAçAO-c0MPANHIA CE 

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL: - Aquisiço 
de subscriço de direito de usa de softwares e sistemas operacionais Microsoft, 
335 Iicengas pare estaçOes do trabalho da Codeplan 

• 3879 - ExEcuçAo DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- PLANO PILOTO: 

Etapa atrasada 

• 9706- REFORMA DE PREDIOS E PROPRIOS-COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO: Etapa atmsada 

• 8727 - ADMINISTRAQAO DE PESSOAL-COMPANHIA CE PLANEJAMENTO 
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO: Empregados remunerados: Jan. 
398; 1ev. 399.; Mar. 397; Abr. 398.; Mai. 396; Jun. 398; Jul. 405.; Ago, 401.; Set. 
401; Out. 403. 

9557- CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO: Beneficios 
concedidos: Vale alimentaçao, Auxillo creche e Assistencia medica; Jan.896; 
Fev905; Mar 895; Abr 894; Mai 890; Jun 890; Jul.892; Ago.901; Set.901; Out. 
901. 

• 9646 -MANUTENçAO  DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO 
PILOTO: Empresa mantida 

• 0049- CAPACITAçAO DE SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO: Capacitar e treinar 8 (oito) 
empregados membros da CIPA, de acordo corn a Norma regulamentadora n °5 
do TEM. 

8688- PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERALPLANO PILOTO: PublicaçOes 
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6. INFORMACOES COMPLEMENTARES 

pRoDuçOEs E PARTICIPAçOES 

a) A CODEPLAN mantem diversas pesquisas dorniciliares coma PDAD, PMAD e a PED, sob coordenaçao e execução dfreta e ou em 

parceria corn insfituicäes conveniadas. EM 2018 lot realizada a coleta des pesquisas PDAD/PMAD, nun novo formato de coleta, qua deu 

mais agilidade so processo, corn ganhos de qualidade pars pesquisa e reduço do tempo de campo de I anD e meio pars 4 meses. 

Pods-se dilar a manor taxa de substituiçao en campo, garantindo manor vies no pesquisa. A coleta de campo lot realizada polo 

IEL1FIBRA, sob a supervisão e checagen da CODEPLAN. Ademais, a Empress realizou importante Uabalho de coleta de inforrnaçOes 

em locals especificos como a Chàcara Santa Luzia no Estrutural e o Kartodromo do Guarâ; 

b) A continuidade das pesquisas por CATI (pesquisa par telefone), via a central de atendimento ao cidado, pare 

diversos árgãos do GDF, cot -no ADASA, Secretaria de Saáde, Secretaria de Educaço, SEGETH, entre outros. Esta 

atividade passou par uma pequena alteraço de procedimentos corn a transferencia do contrato de telefonia 

pars a SEPLAG, contudo manteve-se a agilidade do processo e a experléncia do Codeplan foi apresentada no 

XXIII Encontro Nacional do Anipes, tendo grande repercussão entre outras instituiçäes de planejarnento e 

pesquisa; 

c) Lxecuço e divulgação prevista pars dezembro da Pesquisa Distrital par mostra por Domicilios (PDAD); 

d) Acompanhamento do mercado de trabaiho do DF corn as pesquisas domiciliares da PED e demais registros 

administrativos corno CAGED e RAIS; 

e) Planejamento, desenho de questionários e execuç5o de pesquisas de campo, no Chácara Santa Luzia, no Paranoá 

Parque e no Kartódromo do Guará; 

f) Acompanhamento dos dados conjunturais, através de informes e a consolidação dos dados em urn boletim 

trirnestral € em dezembro sera Iançado urn blog de conjuntura econômica, sintetizando asses iniorrnaçöes e 

análises especificas. Tambérn estã programado urn aplicativo de celular pare fornecer Os dados mais recentes 

do DEe eventualmente projeçöes econômicas elaboradas pela Codeplan. 

g) A CODEPLAN iniciou tambem atividade de projeçöes econômicas, atividade essencial, no qual a Codeplan é 

extremamente demandada e a proposta é evoluir os modelos de projeção pare a de construço de modelos 

estruturais corn relaçöes diretas de agregados econômicos nacionais e locais sobre indicadores de atividade do 

Dr. A divulgaço dos projeçöes pare os próximos 4 anos foi realizada no rnês de novembro, corn grande 

repercusso na imprensa. 

h) AIém dessa tarefa de Se construir de projecbes e modelos estruturais pare a DI, a CODEPLAN vem participando 

de esforço conjunto do PNLJD, IPEA e Universidade do Colorado em Denver pare a construço e simuIaço de 

modelos de equilibnio geral computável pars se analisar trajetorias dos indicadores do ODS. Certamente, essa 

tarefa ira subsidiar as diséussöes pare a próximo PPA, a ser realizado no próxirno ano. 

i) Outra dimenso da atuação da CODEPLAN tern sido a organizaçâo e disponibilizaç5o debase de dodos 

n5o sornente pars o páblico interno, mas tambérn para o pUblico externo, provendo S maneira 

amigável acesso a dados püblicos cu sern sigilo estatistico. Nesse esforço destaca-se 0 SIEDE, o portal 

Brasilia em Nürneros e Brasilia em Mapas. 

j) Trabaiho conjunto corn a Secretania de Fazenda pare o estudo das notes fiscais, do programs Note 	' 

Legal edo potencial de arrecadaçäo no DI. ACODEPLAN e a Secretaria de lazenda pretend em estreitar ,, 



essa caoperaço, através de urn Acordo de Cooperaçào Técnica, ACT. Este ACT encontra-se em 

tramitaçäo e será instrumento importante Para consolidar essa linha de pesquisa. 

k) Assessoria direta as secretarias e órgos de governo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educaçäa, 

SEPLAG, Secretaria de Fazenda, Sedest-midh, Secriança, Secult, entre outros. 

I) Apresentaço de artigos e trabaihos em congressos e eventos internacionais coma Encontro Nacional 

da ENABER, o European Regional Science Association, entre outros. 

m) Participaço em eventos externos como o I Seminário entre empresas e o Instituto de Ciencias Exatas, 

urna iniciativa pioneira da IE/UnB, once empresas traziam problemas para a comunidade acadêmica e 

em conjunto buscavam urna soIuço. A Codeplan foi convidada a participar do evento e a resultado 

fci urna soluça bastante elegante e criativa para 0 problema de aIocaço dos conseihos tutelares no 

espaco do DE. Alérn desse, a DIEPS tarnbém foi convidada para participar de diversos eventos, como 

por exeniplo, urna palestra magna sobre a Dia do Economista na Camara Legislativa, entre outros. 

n) Coordenação do Sistema de Informaço Estatistica do Distrito Federal, SIEDF. A CODEPLAN vem 

atuando no Comftê Executive de Gest5o Estratégica da lnformaço - CEGEI, que reOne diversos órgos 

do GOF, corn o intuito do compartilhamento de informaçöes. Também, vem desenvolvendo a 

infraestrutura necesséria para a recepc5o dessas inforrnaçöes, assim diversas plataformas foram 

criadas corn este objetivo, pode-se citar o Pesquisa SIEDF, a Monitor do Mercado de Trabalho, a 

Brasilia em Mapas e ferramentas conic Geocode e a portal das ortofotos. 

o) Assessorou diretarnente a SEPLAG e denials órgos do Governo do Distrito Federal, corn a elaboração 

de notas técnicas, informaçöes estatisticas e georeferenciadas, auxilio ao planejamento de diversos 

órgãos e na avaliaço de projetos e programas. As atividades desenvolvidas pela CODEPLAN tiveram 

grande reperdussão na imprensa local, tendo sido realizadas diversas entrevistas e reportagens sobre 

trabalhos produzidos pelos técnicos da Companhia. 

Produ55o de Notas Técriicas: 

1. 0 Resultadodo CAGED para o Distrito Federal em dezernbro de 2017— fevereiro de 2018; 

2. Medidas de Nücleo de lnfIaço Para Brasilia -  abril de 2018; 

3. Decomposico de indicadores do Mercado de Trabaiho para o Distrito Federal - maio/2018. 

- Produço de Textos Para Discuss5o: 

1. TD 34_Microempreendedores_da_Cultura_nofiF (Janeiro/2018); 

2. TD 37 Aspectos Econômicos do Distrito Federal (Abril/2018). 

- Produçäo de estudos economicos: 

1.0 mercado formal de trabalho da econonhia criativa no Distrito Federal (Agostof2ol8); 	 ç 

2. Panorama Econômico Distrito Federal 2018-2022 (Novernbro/2018). 	 ( / 



Palestras em Congressos: 	 - 

1. 34th Ciret Conference on Economic Tendency Surveys and Economic Policy (Data: 12-15 setembro, 2018). 

Titulo: Business cycle and labor supply: evidences from Brazil's capital city; 

2. XIII Encontro Nadonal de Economia da Saüde (Data: 31 de agosta de 2018). Titulo: 0 Comportamento dos 

preços segundo o nIvel de pracessamenta. 

Produço de relatorios para a SEPLAG: 

As análises e a monitoramento realizado pela CODEPLAN ao longo dos meses permitiram o desenvolvirnento 

de expertise para oferecer informaçöes sabre a econornia no DF. Nesse sentido, a CODEPLAN produziu, 

atendendo solicitaço da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gesto (SEPLAG), a Relatório de 

conjuntura econômica do Distrito Federal - 2017, porte integrante do Relatôrio de AvaHaç5o do Piano 

plurianual- 2017. 

- EIaboraço do BIog de Econornia do Distrito Federal: 

A concentração em urn (inico endereço eletronico de todas as publicacöes da CODEPLAN que Se referem a 

conjijntura econômica. 

- Anãlise de preços: A CODEPLAN acompanha e sistematiza as dados disponibilizados pelo IBGE, relativos 00 

Indice de Preços an Consurnidor Amplo - IPCA e do Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 

procurando avaliar os impactos do dinmica do nivel geral de precos sabre a economia do Distrito Federal. Ao 

longo do ano de 2018, foram produzidas as análises de resultado de dezembro de 2017 e de janeiro a 

novembro de 2018. Nesse sentido, quanta ao tema "indice de preços", foram produzidos 12 botetins mensais 

sabre o IPCA de Brasilia, 12 informes econOmicos sabre o IRCA de Brasilia e, cornplementando a análise, foi 

produzido urn Texto para Djscussão e urna Nota técnica sabre a infIaço de Brasilia. Alérn disso, foram 

realizadas 12 divulgaçoes mensais, com caletiva de imprensa, sabre o tema. 

Nota Técnica: 0 Aglomerado Metropolitano de Brasilia nos Indicadores do IBGE 

A Nota Tecnica tern coma objetivo esclarecer o posicianamento do Aglomerado Metropolitano de Brasilia 

quanta a diferentes indicadores geograficos, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Ceografia e Estatistica - 

BCE, coma "Areas Urbanizadas", "Arranjos Populacionais" e "Estimativas Papulacianais'. 

Nata Técnica: Panorama Habitacional Prospectivo Para 0 DF - 2020/2025 

o documento apresenta projeçöes das necessidades habitacionais no OF para as anas de 2020 e 2025, 

com base no indicador do Deficit Habitacional Urbana. 

Elaboraç5o do artigo "Brasilia: ate qua Ponta Se fragmentou a utopia modernizante" 

o aitigo "Brasilia: ate que ponto Se fragmentau a utopia madernizante" foi elaborado para integrar a 

coIetnea do prajeto "Desenvolvirnento, território e ambiente: perspectivas e transformaçôes na AMB!, em 

parceria corn o Institut de Recherche pour le Développernent - RD e NUclea de Estudos Urbanos e Regionals 

do Universidade de Brasilia - UnB. 

Elaboraçãa de texto sabre Cidade Dinâmica Para a 62 Conferéncia Distrital das Cidades 	
- 

Elaboracaa S texto sabre a tema das "Cidade Dinmica" pan subsidiar as discussäes Ha 6 9  Con ferência j 

Distrital das Cidades em coIabaraço da CODEPLAN - SEGETH. 



Elaboraçâo de planilhas e gráflcos para 0 'tSR em Ntmeros" 

Elaboração de planilhas, gráfico Se textos referentes as informaçöes urbanas e de mobilidade do site "BSB em 

F4ümeros" da Codeplan. 

Colaboraço na "Elaboraço do Relatório Final do Acordo de Coaperac5o Tecnica (ACT) entre CODEPLAN e 

SEGETH. 

Construção tie Indicadores de Qualidade Urbana e Ambiental para a OF. 

ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS 

Pesquisa "Indicadores de Qualidade Ambiental e Urbana" 

Nesta pesquisa de longo prazo, o objetivo e testar e implementar urn conjunto de indicadores que possam 

ser utilizados comb subsidio ao desenho de politicas páblicas no Distrito Federal. Parceria junto a SEPLAG na 

análise dos indicadores dos ODS da ONU/PNLJD 

Texto para discusso: TO 43 Pensando as ODS - Uma Agenda 2030 para o Distrito Federal (Junho/2018) 

• Parceria corn a SEGETH corn Gestor do projeto "Construç5o de Indicadores de Qualidade Urbana e 

Ambiental para a DF", no Acordo de Cooperaco Têcnica (ACT) entre CODEPLAN e SEGETH 

o ACT teve porobjetivo a definicäo da metodologia, a busca de referências nacionais e internacionais e a 

compreensão dos desafios metodológicos na produço de dados no Distrito Federal para a construço de 
indicadores para o planejarnento urbana. 

• Parceria coma SEMA comb Representante da CODEPLAN no Grupo de trabalho CondominiosSustentáveis. 

o CT apresentou uma selecão de indicadores que possam 5ev utilizados pot condorninios horizontais para 

verificar o processo de melhorias ambientais. 

• Parceria corn a SEMOB para definicào metodológica e producão de informaçöes para as indicadores dos 

ODS/PNUD 

A parceria corn a SEMOB en DFTrans levou a construço das bases tie dados e cálculo dos indicadores dos 

ODS. 

Proposta de Indicadores de Mobilidade do Distrito Federal - Relatório Técnico Parcial da Pesquisa sabre 

lndicadores (ACT Codeplan/Segeth) 

Objetivou construir indicadores de mobilidade corn ligaço an dinamisrno urbano e que podern 5ev 
aplicados em todas as Regiöes Administrativas do Distrito Federal. 

Pesquisa "Recursos Hidricos no Distrito Federal" 

Esta pesquisa de longo prazo, objetiva analisar as nürneros relativos aos aspectos socioeconôrnicos do 

consumo de água em Brasilia par meio tie urna abordagem exploratória das caracteristicas da dernanda. 

Estudo "Zoneamento Ecalógico Econômico do DF" 

As atividades desenvolvidas coma representante da CODEPLAN na Cornissâo Distrital do Zoneamento 

Ecológico-Economico - ZEE-DF 

Texto para Discusso "A Construço de Cenários para a Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito 

Federal" 

o TD apresenta as principals aspectos relativos a construço dos Cenários que subsidiararn 0 Zoneamnento 

£cológico Econômico do Distrito Federal (ZEE-Dr), no periodo compreendido entre 2012 e 2016. 

Pesquisa "Desastres Naturals; Brasilia Resiliente" 

o objetivo deste estudo e analisar as estratégias que possam tornar a Distrito Federal mais Resiliente, 

identificando quals seriam as desastres ambientais que Brasilia hoje já soiree que podero nos impactar no 

futuro. 
'I- 

Estudos sabre Turismo Rural 

o objetivo foi levantar as atrativos e localizaç5o das propriedades rurais atuantes no setor de turismo no DF. 

Foram identilicados Rotas, Cachoeiras, Grutas e Cavernas. 	 7 



Estudos dos pianos econômicos Para o Distrito Federal 

O Relatório Final da pesquisa "HISTORICO DOS PIANOS ECONOMICOS PARA 0 DISTRITO FEDERAL" e 

Relatório sabre o "rONDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO busca 

disponibilizar informaçöes sabre a planejamento, estrategias de incentivos fiscais e outras açöes 

Projeto - Laboratório de inova58es ambientais urbanas 

Iniciado em 01/10/2018 corn conclusäo prevista para 31/12/2019, 0 AMBLAB é dedicado a reunir, analisar e 

divulgar inovaçôes que incrementem e promovam a qualidade de vida ambiental e urbana. 0 objetivo é criar 

urn portfolio do metodologias, projetos e tecnologias que possam auxiliar a gesto püblica no DF. 

ESTUDOS F PESQUISAS DE MOBIUDADE 

Nota Técnica: Fxpans5o da Linha I do Metrô-DF - Diagnóstico lirbano da Area de lnfluência Direta 

A Nota Técnica Ievantou e rnapeou as novas parcelamentos urbanos a serem implantados em Samambala 

(RA XII), estabelecendo uma relação corn a expanso cia Linha 1 do metro na cidade com a cancornitante 

construço das futuras Estaçôes 34 e 35, alérn de apresentar urn breve diagnóstico socioeconôrnico daquela 

area, de modo a subsidiar a Companhia do Metropolitano do DI (Metro-DE) para a tomada de decisöes acerca 

do planejarnento estratégico na regiäo. 

Nota Técnica: Aspectos Urbanos e Ambientais da Mobilidade no Distrito Federal— Subsidios para 0 Relatório 

de Resultados de Gest5o do Metrô-DI. 

A Nota Técnica apresenta aspectos urbanos e ambientais relacionados a mobilidade urbana no DF para 

subsidiar 0 Relatorio de Resultados de Gestão do MetrO-DF, conforme solicitada par esse Orgo. Contêrn 

informaçöes sabre a dispers5o e fragmentaco do tecido urbano relacionado a mobilidade; crescimento 

populacional relacionado a mobilidade; popuIaço nas areas atendidas polo MetrO-DI; a mobilidade 

ambientalmente limpa; a prevalencia da quelma de combustiveis fOsseis e emissöes; o tempo Perdido nos 

ônibus. 

TEXTOS PARA DISCUSSAD 

• TO - Texto para Discusso: Estudo das Crenças Salientes e da Intenço do Condutor em Respeitar a 

Velocidade Lirnite em Vias Urbanas. 
• ID - Texto Para Discusso: ApIicaço da rnoderaço do tráfego no Distrito Federal. 
• TD - Texto para Discussão: Indicadores do qualidade e sustentabilidade urbana - Eixo mobilidade 

urbana. 
• TO - Texto para Discusso: Transporte de carga no Distrito Federal - Questöes e desafios 

• TO - Texto Para Discusso: Assunço do transporte rodoviário serniurbano de passageiros da area 

metropolitana pelo Governo do Distrito Federal. 

7. DIAGNOSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

A gestho (2015-2018) mostrou-se inteiramente fie] ao modelo de gest5o proposta pelo governo do 

Distrito Federal, estabelecendo, através de um processo de Planejamento Estratégico Os rumos da 

Companhia, ao definir a sua Misso, Viso, Objetivos e Projetos Estratégicos, sendo esses Ultimos, 

objeto de acordo celebrado entre o Presidente da Codeplan, a Governador do DF e a Secretário de 

Estado de Planejamento, Orçamento e Gestho, consistindo na reformulaç5o ca Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicilios - PDAD/PMAD, na implernentação do Sisterna de Informaçöes Estatisticas do 

Distrito Federal - SIEDF, no Programa de Recuperaco do Acervo Bibliográfico, na lmplantação do 

Prograrna Saüde da Familia, na Criaço do Instituto do Pesquisa do Distrito Federal - IPEDF e, na 

implenientaco do Programa do Desligamento Voluntário - PDV/Codeplan. 	 [p. 
Neste mesmo periodo, a Companhia ampliou parcerias, através da celebraçao de Acordos de 

Calaboraçäo Técnica coma Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, Instituto do Pesquisa 



Econômica Aplicada - IPEA, Universidade de Brasilia, governos estaduals e federal, prefeituras, entre 

outros, visando a produçâo de informacöes ern rede corn as estados sabre a macroeconomia do DF, 

em escala regional nlais efetivamente, e estudos e diagnósticos na direçâo geoeconôniica. E filiada a 
Associaçâo Nacional das Instituiçães de Planejarnento, Pesquisa e Estatistica - AI'JIPES, desde 1996. 

Mesmo corn a orçamento limitado, decorrente de restriçôes do GDF, a Companhia desenvolveu 

inümeros estudos e pesquisas conforme descrito no texto do presente Relatório, superando as metas 

estabelecidas no Piano Piurianual de Atividades - PPA 2015/2019. 

Corn uma estrutura de recursos humanos ainda voitada as finalidades de sua criaço (1964), trazendo 

em seu PCCS as cargos destinados a prestaçâo de serviços de tecnoiogia da informagoo, a renovaço, 

readequaçäo e a constante capacitaç5o do corpo funcional, urge. Nessa linha, a irnpIantaço de urn 

Programa de Capacitaço Continuado, e a implementaç5a do urn Programa de Demisso Valuntária - 

PDV, foram objeto de açöes e efetivos resultados, exceto naquilo que diz respeito a renovaço do 

quadra, par mein da realizaço de concursa pUblica. 

Um novo Estatuto Social e Regimento Interno foram apravados assirn coma, estudos reiativos a 
eiaboração de urn Piano de Cargos Carreiras e Salários - PCCS compativel corn as atuais finaiidades 

estatutárias da Companhia, foram desenvoividos. 

Na atividade-meic, foram impiementadas diversas açães, como a Sisterna de Controie e Registra de 

Frequência dos empregados, o Sistema do Monitararnento de Produço - SIMP e a adequaço da 

Empresa as determinaçöes constantes do Lei das Estatais - Lei n 2  13.303/2016, cujas açöes, ern fase 

de concluso, seguem abaixo: 

Carta Anual de Politicas Püblicas (transparencia); 

Programa de Integridade, Conformidade e Gestào de Riscos; 

Sistemática de funcionarnento da Auditoria; 

Regimento Interno do Canseiho Fiscal - CONFiS; 

Código de Conduta e Integridade e capacitaçbes Inicials; 

Regirnento Interno da Diretoria Colegiada - DiCOL; 

Carta Anual de Gavernança Corporativa; 

• 	Relatório Integrado; 

• 	Estatuto Social (atualização); 

• Regimento Interno da Codeplan; 

• Estratégia do Longo Prazo (adequacäo do Pianejarnento Estrategica) € Piano S Negócios; 

• Politica de Integridade, Conformidade e Gest5o de Riscos; 

• Politica de Divulgaço de informaçöes; 

• 	Politica de Porta-Vozes; 

• Politica de Distribuiçäo de Dividendos; 

• Pailtica de Transaçöes com Farces Relacionadas; 

• Programa de Boas Práticas de Governança; 

• Treinamento aos Administradores - Conforme Art. 17 § 49 da lei 13.303/2016. 

Para 2019, fica a expectativa da continuidade das açöes voltadas a reestruturaço au transformaço 

da Codeplan, como árgo essencial 20 planejamento governamental e ao estabeiecirnento do paliticas 

pübiicas no ârnbito do Distrito Federal e de sua Regi5o Integrada de Desenvoiviniento do Distrito 

Federal e Lntorno - RIDE. 
(1' 
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