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1. COMPETÊNCIAS ESTATUTÁRIAS 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN – empresa 

pública de direito privado, instituída pela Lei Federal nº 4.545, de 10/12/64, constituída sob a 

forma de Sociedade por Ações, integra a Administração Indireta do GDF e vincula-se à 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN, na forma do disposto no 

Decreto Distrital nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011. 

Tem por finalidade estatutária: 

I. Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, 

cartográficos, georeferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do 

Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental, de 

programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de 

desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e de outras áreas de influência do 

território distrital; 

II. Disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos 

realizados, atinentes à área de competência da Companhia; 

III. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de 

subsidiar os processos decisórios governamentais; 

IV. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos 

e programas de governo; 

V. Analisar, identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos 

e ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de influência do território 

distrital, fornecendo elementos técnicos visando à elaboração de medidas saneadoras 

pelos órgãos competentes; 

VI. Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e 

conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais; 

VII. Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito 

Federal; 

VIII. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN 

e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito 

Federal – SITURB; 

IX. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito 

Federal e da iniciativa privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas 

serviços e estudos, bem como realizar concursos, respeitada a legislação pertinente; 

X. Planejar, organizar e coordenar as atividades da Central Única de Atendimento Telefônico 

do Governo do Distrito Federal; 
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XI. Hospedar e dar suporte operacional à Central Única de Atendimento Telefônico do 

Governo do Distrito Federal, viabilizando sua disponibilidade, sustentação e segurança 

das informações, em conformidade com o Decreto Distrital nº 24.110, de 1º de outubro 

de 2003, e Decreto Distrital nº 34.410, de 29 de maio de 2013. 

2. FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total 
Com cargo 

em comissão 

Sem cargo 

em comissão 

Com cargo 

em comissão 
Sem cargo 

em comissão 

Quadro Permanente - CODEPLAN 27 81 57 176 341 

Comissionados (sem vínculo efetivo) 13 0 18 0 31 

Requisita

dos 

Órgãos do GDF 4 0 8 0 12 

Órgãos Estaduais 0 0 0 0 0 

Órgãos do Governo Federal 3 0 6 0 9 

Outros Estagiários 0 

                     

17 0 18 35 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0 

Subtotal (Força de Trabalho) 47 098 89 194 428 

(-) Cedidos para outros órgãos 0 41 0 114 155 

Total Geral 47 57 89 080 273 

3. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO 

3.1. Programa Temático: 6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Objetivo Geral:  Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por 

meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à 

transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla 

participação social, sempre com foco no cidadão-cliente. 

3.1.1. Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-

ECONÔMICAS 
599.335 4.375 4.375 4.375 

0013 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-

ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 

DO DISTRITO FEDERAL-DF 

599.335 4.375 4.375 4.375 

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 76.046 0 0 0 

5875 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO 
76.046 0 0 0 

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 263.569 2.200 2.200 2.200 
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

6181 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-

URBANOS E AMBIENTAIS - COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO 

FEDERAL 

263.569 2.200 2.200 2.200 

4105 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO 

DE POLÍTICAS SOCIAIS 
297.510 5.260 5.260 5.260 

0001 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO 

DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO 

FEDERAL 

297.510 5.260 5.260 5.260 

4238 - REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
376.000 0 0 0 

0001 - REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO 

FEDERAL 

376.000 0 0 0 

4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
2.040.490 11.965.343 11.964.449 11.964.449 

0003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DF 

OBS: Além desse valor a Codeplan recebeu, por 

descentralização orçamentária, R$5.047.833,78, para 

completar o custeio da operacionalização da Central 

156. 

2.040.490 11.965.343 11.964.449 11.964.449 

TOTAL DO PROGRAMA 6203  3.652.950 11.976.284 11.976.284 11.976.284 

3.1.2. ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS 

3.1.2.1. Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2013/14 

A pesquisa, cuja unidade de investigação é o Domicílio Particular, iniciou-se em 

2013 e foi concluída em 2014. Trata-se do levantamento da situação 

socioeconômica, demográfica e de moradia dos residentes nas áreas urbanas das 

Regiões Administrativas do Distrito Federal, atualizando as informações 

levantadas pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/2004 e 

2011. 

As informações decorrem de uma amostra de cerca de 25 mil domicílios e referem-

se às características da unidade domiciliar e ao inventário de bens, serviços 

domiciliares e benefícios sociais, características gerais e de migração, 

características de educação, trabalho e rendimento dos moradores. 

A PDAD 2013/2014 teve início em janeiro de 2013. Em 2014, foram pesquisadas 

13 Regiões Administrativas do Distrito Federal, a saber: Vicente Pires, SCIA- 
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Estrutural, Itapõa, Cruzeiro, Lago Norte, Águas Claras, Jardim Botânico, Park 

Way, Guará, Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Lago Sul e 

Sudoeste/Octogonal e Plano Piloto. A divulgação dos dados de todo o DF, com as 

31 Regiões Administrativas, ocorreu no dia 12/12/2014. 

 

3.1.2.2. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED/DF 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED é um levantamento domiciliar, 

realizado mensalmente, desde 1984, em cinco Regiões Metropolitanas, sendo 

implantada também no Distrito Federal em novembro de 1991, seguindo a mesma 

metodologia. 

Seu propósito é o de construir indicadores com vistas à elaboração de políticas 

públicas voltadas para o mercado de trabalho. 

A PED é realizada em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito 

Federal – SETRAB e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos – DIEESE. 

Nesta parceria, cabe à Codeplan a coordenação técnica, o sorteio da amostra, a 

crítica, a digitação e a consistência dos dados levantado e elaborados de tabelas 

(Núcleo de Estatística). O DIEESE responde pela coordenação geral e pela 

análise dos dados, enquanto a SETRAB é responsável pela coleta de dados. 

Por questões administrativas, a PED/DF foi suspensa em outubro de 2013 e voltou 

a ser realizada a partir de setembro de 2014. Em razão da amostra ser trimestral, 

os primeiros resultados desta nova fase da pesquisa foram divulgados no dia 18 

de dezembro de 2014. 

Os resultados mensais até setembro de 2013 e de novembro de 2014 encontram-

se disponíveis no site: www.codeplan.df.gov.br. 

3.1.2.3. Pesquisa de Percepção do Brasiliense sobre a Copa do Mundo de 
2014 

Buscando ter melhor compreensão de como a população viu a organização da 

Copa em nosso país e em nossa cidade, a Codeplan e a Secretaria de Estado de 

Turismo decidiram, em parceria, realizar a Pesquisa de Percepção do Brasiliense 

sobre a Copa do Mundo de 2014. 

A Pesquisa foi amostral, realizada em duas etapas. A primeira ocorreu no período 

de 25 de maio a 11 de junho e a 2ª etapa no período de 2 a 25 de julho, ou seja, 

com entrevistas realizadas imediatamente antes do início, durante e após o 

encerramento da Copa. 
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A seleção da amostra foi aleatória de modo a permitir sua representatividade para 

três grupos de Regiões Administrativas, as de alta renda, de média renda e de 

baixa renda. O questionário foi aplicado no domicílio para todas as pessoas de 15 

anos e mais. 

Seus resultados, além de expressarem a visão do brasiliense sobre o evento, 

permitiu identificar aspectos relevantes que podem reafirmar as políticas 

implementadas ou reorientá-las, tendo em vista a percepção da população 

brasiliense. 

3.1.2.4. Perfil Econômico do Município de Valparaíso de Goiás 

Em parceria com a Prefeitura de Valparaiso de Goiás, foi realizado pela Codeplan 

o Censo Empresarial de Valparaíso. O levantamento visa identificar empresas 

comerciais ou de serviços localizadas na cidade e elaborar cadastro com 

informações atualizadas sobre o perfil deste segmento. 

O diagnóstico vem suprir a carência de informações econômicas, atualizadas, com 

vistas a subsidiar a prefeitura de Valparaíso – GO no planejamento e tomada de 

decisões, bem como os demais órgãos públicos, segmentos privados e 

organismos envolvidos com a questão do desenvolvimento socioeconômico da 

Área Metropolitana de Brasília. 

Constituíram objeto de investigação da pesquisa todas a empresas comerciais e 

de serviços instaladas em Valparaíso de Goiás. O levantamento compreendeu a 

identificação de empresas, regularidade fiscal das mesmas, características e tipo 

de estabelecimento, número de empregados, local de compra dos produtos 

comercializados, linhas de crédito e capacitação. 

A pesquisa de campo foi realizada pela Prefeitura de Valparaíso – GO, sob a 

coordenação da Codeplan que respondeu também pela crítica, digitação, 

processamento dos dados e análise. 

A divulgação dos resultados ocorreu no dia 18 de dezembro de 2014, em 

Valparaíso de Goiás, e encontram-se disponíveis no site da Codeplan. 

3.1.2.5. Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB/DF 

A Codeplan é a responsável pelo cálculo e divulgação do PIB local, sendo parceira 

do IBGE. O PIB mede, em níveis agregados, todos os bens e serviços finais 

produzidos por um país, estado ou município em determinado período. 

Atualmente, é o principal indicador de acompanhamento da atividade econômica. 

Calculado a partir de estatísticas sobre o valor bruto de produção, consumo 

intermediário e valor adicionado bruto de cada atividade econômica, bem como 

indicadores de crescimento do volume de produção e os respectivos índices de 

preços dos bens e serviços produzidos e principais produtos consumidos. Esses 
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dados permitem estimar o valor adicionado bruto por atividade, expressos em 

valores corrente e constante, o PIB avaliado a preço de mercado e o PIB per 

capita. O conjunto desses resultados possibilita ao governo, às empresas e 

estudiosos efetuarem análises sobre a capacidade produtiva e competitiva da 

economia do Distrito Federal. A metodologia e a base de dados das Contas 

Regionais estão completamente integradas à série das Contas Nacionais do 

Brasil. 

O Produto Interno Bruto do Distrito Federal é calculado anualmente, e durante 

2014 foram realizadas as seguintes atividades:  

 Elaboração do índice de volume da indústria de transformação segundo seus 

ramos referente ao ano de 2012.  

 Captação e envio ao IBGE das informações sobre consumo e tarifa de energia 

elétrica rural do Distrito Federal referente ao ano de 2012, para subsidiar 

cálculo da atividade Agropecuária - PIB-DF. 

 Solicitação e análise dos balanços contábeis de 2012 da CEB e CAESB para 

construção dos valores correntes do Valor Bruto da Produção e Consumo 

Intermediário para a atividade econômica Produção e distribuição de 

eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana do PIB-DF.  

 Projeção do PIB-DF, a preço de mercado, para os exercícios de 2013 a 2016 

para atender ao que dispõe a Portaria SEPLAN nº 070, de 20 de março de 

2013, que trata da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– PLDO/2014, Anexo II – “Responsabilidades e Prazos dos Órgãos e 

Entidades”. Realizada em abril de 2014. 

 Participação da equipe no Curso de Capacitação em Contas Regionais, no 

período de 26 a 30 de maio de 2014, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 

promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, através 

da Coordenação de Contas Nacionais da Diretoria de Pesquisa – 

CONAC/DPE, com o objetivo de preparar os técnicos para a construção da 

nova base de Contas Regionais, ano de referência 2010. 

 PIB-DF 2012 - Análise dos resultados preliminares das atividades 

econômicas: agropecuária, indústria extrativa mineral, indústria de 

transformação, alojamento e alimentação, comércio, manutenção, serviços de 

informação, serviços prestados às famílias e serviços prestados às empresas. 

 Participação da equipe no Encontro Nacional de Contas Regionais e PIB dos 

Municípios no período de 22 a 24 de setembro de 2014, na cidade de 

Fortaleza – CE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, juntamente com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará - IPECE, para analisar e discutir os resultados preliminares de 2012 

das Contas Regionais. 
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 Consolidação das Contas Regionais 2012 ajustadas às Contas Nacionais 

Trimestrais do Brasil 2012.  

 Elaboração de relatório referente ao desempenho econômico do DF em 2012 

para composição da publicação anual das Contas Regionais do Brasil - IBGE. 

 Elaboração da publicação anual do Produto Interno Bruto do Distrito Federal 

– 2012 com informações sobre valores e participações do PIB, impostos e 

valor adicionado das atividades econômicas. 

3.1.2.6. Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – Idecon 

O Idecon – DF é um indicador de acompanhamento trimestral da atividade 

econômica local ao longo do ano, fornecendo informações sobre a expansão, 

estabilidade ou contração da economia do Distrito federal, expressa na variação 

em volume de cada trimestre em relação a igual período do ano anterior. É 

elaborado pela Codeplan com o objetivo de preencher a falta de informações 

atualizadas do desempenho da economia local, dada a defasagem da divulgação 

dos resultados das Contas Regionais do Distrito Federal, relativas ao PIB/DF. A 

metodologia tem por objetivo produzir um índice síntese da produção de curto 

prazo no Distrito Federal. Com a divulgação do Idecon – DF na periodicidade 

trimestral, a sociedade brasiliense conta com informações atualizadas que 

possibilitam tomadas de decisões mais balizadas por parte das autoridades 

governamentais quanto à promoção do crescimento e desenvolvimento da 

economia local, visto que a disponibilização de informações de forma regular e em 

períodos mais curtos propicia melhor eficiência e eficácia nas decisões. Trata-se 

de relevante instrumento para subsidiar o planejamento governamental, assim 

como o planejamento empresarial.  

Em 2014 foram realizadas as seguintes atividades: 

 Cálculo do Idecon-DF referente ao 4º trimestre de 2013 e à média anual de 

2013 em comparação com os mesmos períodos de 2012. Divulgado em 

março de 2014.  

 Cálculo do Idecon-DF referente ao 1º trimestre de 2014 em comparação com 

o mesmo trimestre de 2013. Divulgado em julho de 2014. 

 Cálculo do Idecon-DF referente ao 2º trimestre e 1º semestre de 2014 em 

comparação com o mesmo período de 2013. Divulgado em outubro de 2014. 

 Cálculo do Idecon do terceiro trimestre, na comparação com igual trimestre 

do ano anterior, divulgado em dezembro de 2014. 
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3.1.2.7. Estudos Populacionais 

 O Perfil das mulheres do Distrito Federal sob a ótica da raça/cor - 2010 – O 

objetivo do trabalho foi comparar a escolaridade e a renda das mulheres 

negras e não negras do Distrito Federal. Divulgado 

 Demografia em Foco 8 - Mortalidade dos jovens negros e não negros por 

causas externas na Área Metropolitana de Brasília e Municípios selecionados 

2000 a 2011 – O trabalho analisa a evolução da mortalidade, no período 2000 

a 2012, considerando as causas externas, particularmente, os homicídios e 

acidentes de transporte terrestre, da população da raça/cor negra e não negra 

entre 15 a 29 anos para os municípios da área metropolitana de Brasília – 

AMB. Divulgado 

 Demografia em Foco 9 -  Fecundidade das Mulheres da Área Metropolitana 

de Brasília – 2000 e 2010 -  O objetivo do trabalho foi comparar o perfil da 

fecundidade das mulheres de 15 a 49 anos do Distrito Federal com a Periferia 

Metropolitana de Brasília. Concluído. 

 Demografia em Foco 10 - Perfil dos migrantes de data fixa no Distrito Federal 

- 2000 e 2010 – O trabalho analisa as características dos migrantes no Distrito 

Federal quanto ao sexo, idade, escolaridade, renda e ocupação por setor de 

atividade. Concluído. 

 Projeção Populacional para as 31 Regiões Administrativas – Elaboração de 

projeção para pequenas áreas pelo Método de Relação de Cortes de Louis 

Duchesne. Em andamento. 

 Perfil das Mulheres chefe de domicílios do Distrito Federal. Em andamento. 

3.1.2.8. Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal – SIEDF – 
ANUÁRIO 

O Anuário Estatístico do Distrito Federal é uma publicação digital que tem como 

objetivo divulgar um universo de dados, atualizados, os quais refletem o aspecto 

físico-territorial, demográfico, socioeconômico, financeiro e administrativo do 

Distrito Federal. Essa tarefa é de suma importância, pois dá continuidade à 

produção de informações sobre o Distrito Federal desde 1977. 

Concebido para ser intrinsecamente dinâmico, o Anuário Estatístico tem 

expandido continuamente seus horizontes, incluindo, a cada ano, um arcabouço 

mais variado de informações. 

O Anuário Estatístico tem sido uma publicação tradicional do Governo do Distrito 

Federal e continuará a ser produzido a partir da base de dados do SIEDF – 

Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal, com atualização anual de 
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suas séries históricas, que poderão ser enriquecidas a partir de novas demandas 

e parcerias. 

Este produto é mais um instrumento de informações no sentido de disponibilizar e 

possibilitar à sociedade, o exercício de sua cidadania e o seu papel no controle 

social no Distrito Federal. 

A versão mais atualizada da publicação está disponível no site da Codeplan e traz 

dados referentes ao ano de 2013. 

Para agrupar e consolidar as informações produzidas pelas diversas entidades 

públicas do Distrito Federal foi organizado o Anuário Estatístico do Distrito 

Federal. O conjunto de variáveis da publicação, sistematizadas e consolidadas ao 

longo do tempo, é destinado aos acadêmicos, para estudos teóricos; aos 

empresários, para a realização de investimentos e geração de emprego e renda; 

e ao poder público, para a definição de diretrizes orçamentárias e adoção de 

políticas públicas. Conta com uma série histórica de mais 30 anos e um total de 

10 mil planilhas. 

3.1.2.9. Desenvolvimento Metropolitano Regional - Balanço 2014 

Buscando a excelência em planejamento urbano no Distrito Federal e RIDE, em 

2014, a Codeplan desenvolveu atividades relacionadas às escalas de 

planejamento regional e metropolitano, ligadas tanto à pesquisa quanto ao auxílio 

à gestão pública. 

No primeiro semestre de 2014, a Subcomissão da Região Metropolitana, sob a 

Coordenação Geral da Codeplan e da Secretaria de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana do DF, elaboraram dois relatórios, com vistas a contribuir com o 

Projeto Brasília 2060, que apresenta diretrizes para o desenvolvimento do DF nos 

próximos 46 anos, no âmbito dos estudos produzidos pela empresa de Cingapura 

Jurong Consultoria. A abordagem contempla o tema da governança metropolitana 

do Distrito Federal e sua área de influência, a partir das relações institucionais 

existentes no território, buscando, também, identificar similaridades entre o DF e 

outras regiões metropolitanas no mundo, na busca de soluções de arranjos 

institucionais para governança das Funções Públicas de Interesse Comuns 

(FPIC).  

O estudo proporcionou a identificação dos arranjos institucionais do território do 

Distrito Federal e sua área de influência, evidenciando a governança 

metropolitana desta região, com foco na RIDE/DF, por ser o instrumento 

institucional para fins de planejamento integrado dessa região. A contribuição se 

deu a partir da análise de suas instâncias e instrumentos legais de planejamento 

e gestão, os impactos desses arranjos institucionais e o peso do sistema de gestão 

institucionalizado e das articulações para gestão de FPICs presentes no território, 

apontando soluções a partir de experiências internacionais similares.  
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Realizou-se, no período de 31/03 a 04/04/2014, a segunda oficina de capacitação 

para gestores municipais em elaboração de projetos para a captação de recursos 

federais. O objetivo das oficinas foi o de capacitar servidores públicos municipais 

para elaboração de projeto, para captação de recursos financeiros relativos a 

transferências voluntárias da União, a fim de se começar a superação de enormes 

carências identificadas nos municípios da Área Metropolitana de Brasília, 

promovendo, portanto, o desenvolvimento integrado para a região. O curso foi 

realizado em parceria com diversos órgão federais e distritais. 

A Oficina de Elaboração de Projetos para Capacitação de Recursos foi resultado 

do Acordo de Cooperação Técnica (ACT-000359/2012), celebrado entre a 

Codeplan, Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana do DF, a 

Secretaria Extraordinária do Entorno do Estado de Goiás e a Associação dos 

Municípios Adjacentes a Brasília (AMAB). 

 Foram capacitados 12 servidores dos municípios de Planaltina, Valparaíso de 

Goiás, Cocalzinho de Goiás, Formosa e Novo Gama. Os demais municípios 

alegaram já ter participado da primeira oficina. 

No segundo semestre de 2014, ainda no âmbito do ACT, foram elaborados 

relatórios individuais da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios 

(PMAD), para cada município da Periferia Metropolitana de Brasília (PMB).  A 

análise dos dados coletados tem sido realizada e divulgada nos respectivos 

municípios. Em 2014 foram concluídos sete relatórios e divulgados três, nos 

municípios de: Valparaiso de Goiás, Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do 

Descoberto. Esta análise será ferramenta fundamental para diversos órgãos 

distritais, federais e estaduais na elaboração de políticas públicas, uma vez que 

revela a dinâmica existente entre o DF e seus municípios limítrofes goianos. 

Em 02 de junho de 2014, realizou-se o Seminário do Eixo Brasília-Anápolis-

Goiânia, que contou com cerca de 350 participantes de toda a região. No 

encerramento, foi demandada a estruturação de um Grupo de Trabalho para 

elaboração de um Plano de Desenvolvimento para o Eixo Brasília-Anápolis-

Goiânia. A partir de reuniões e articulação junto a órgãos federais, foi elaborada 

uma minuta de Decreto a qual foi encaminhada à Subchefia de Assuntos 

Federativos (SAF) da Presidência da República, solicitando a publicação de um 

Decreto para constituição do Grupo de Trabalho.  

A Codeplan elaborou também estudo para apresentação no XIX Encontro 

Nacional e I Encontro Internacional das Instituições de Pesquisa, Planejamento e 

Estatística – ANIPES, intitulado “O espaço metropolitano do Distrito Federal: Uma 

nova RIDE”. Além de assumir a coordenação técnica dos trabalhos preparatórios 

referente à seleção dos estudos a serem apresentados no Encontro, a 

coordenação técnica durante o Encontro e consolidação do relatório final. 

Em cooperação com o IPEA, no âmbito do projeto de Pesquisa em Rede, foi 

realizada análise sobre a RIDE/DF e Entorno, no que concerne às funções 
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públicas de Saneamento, Transporte e Uso e Ocupação do solo, no tocante à 

gestão dessas funções. A publicação, editada pelo IPEA, foi divulgada em 

novembro de 2014. A Codeplan firmou parceria importante com o IPEA para 

desenvolver estudos em rede, sendo esse o segundo produto decorrente desse 

ACT. Por fim, a Codeplan participou de debates, seminários, reuniões com a 

temática da Área Metropolitana de Brasília (AMB), principalmente sobre a 

delimitação adotada para fins de planejamento. 

3.1.2.10. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH das Regiões 
Administrativas 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é um importante 

mensurador do nível de desenvolvimento dos municípios brasileiros, por aferir 

condições de rendimento, educação e longevidade em sua composição, além de 

possibilitar sua comparabilidade. 

Sabendo da importância deste indicador para a avaliação de políticas públicas, foi 

adequada a metodologia de cálculo do IDHM, considerando como unidade de 

análise as 31 Regiões Administrativas propostas para o território do Distrito 

Federal. 

Para fins de comparabilidade entre as Regiões Administrativas e os municípios 

brasileiros, foi solicitado ao IBGE uma nova extração dos microdados do CENSO 

– 2010, com a adequação das áreas de ponderação de acordo com as 31 Regiões 

Administrativas. 

Após a nova extração foram feitas simulações para averiguar a eficácia da 

adequação da metodologia de cálculo, que se mostrou pouco eficaz para algumas 

Regiões Administrativas, devido a quantidade de informações coletadas pelo 

CENSO – 2010. 

Para buscar validação dos resultados, está sendo feita uma análise paralela 

baseada na PDAD – 2011, com o intuito de aumentar a robustez dos resultados 

gerados. 

3.1.2.11. Finanças Públicas  

 Realizados trabalhos voltados à Criação de uma Matriz, com dados dos anos 

de 2011 e 2012, para Receitas Correntes e Grupos de Receitas Correntes, 

Receitas de Capital, Despesas Correntes e Grupos de Despesas Correntes e 

Despesas de Capital e Grupos de Despesas de Capital, para os anos de 

2011-2012, Despesas por Função do DF e dos Municípios que compõem a 

Área Metropolitana do DF. 

 Elaboração de texto com informações que irão ser publicadas na Revista 

“Brasília em Debate”. 
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 Apresentadas propostas visando à inclusão das Receitas do Fundo 

Constitucional do DF (FC/DF) para compor a análise a ser elaborada.  Todas 

as informações foram captadas do site oficial da Secretaria de Fazenda do 

DF e Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  

 Produzidas informações relativas às Finanças Públicas dos 27 Estados e do 

DF, para o período 2005-2012. 

3.1.2.12. Análise de Índices de Preços 

Acompanhamento e análise da conjuntura econômica do DF ao lado dos demais 

indicadores de emprego e renda, já existentes. 

Divulgação mensal das análises do IPCA Brasil e do DF, bem como, o Índice de 

Preços de Atacado da Ceasa. 

Ao longo de 2014 foram desenvolvidos trabalhos com o objetivo de analisar a 

metodologia dos índices de preços, principalmente, do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, que é o índice oficial da inflação. Até outubro de 2014, 

foram analisados os grupos que compõem o índice para o Brasil, bem como para 

o Distrito Federal, de janeiro a outubro, mensalmente, trimestralmente, acumulado 

do ano e em 12 meses. A Codeplan apresentou a análise mensal do IPCA após a 

publicação oficial feita pelo IBGE.  

3.1.2.13. Geoinformação  

Elaboração de mapas temáticos; capas das PDADs e PMADs; apoio ao trabalho 

de Governança Metropolitana com o IPEA; acompanhamento das reuniões do 

COMGEO; coordenação do grupo de trabalho no GDF para elaboração de 

anteprojeto sobre a delimitação das poligonais das 31 RAs; acompanhamento das 

atividades no GT de consolidação e integração do sistema de informações 

geográficas do ZEE/DF; participação no grupo relator da Política Nacional de 

Geoinformação no Ministério do Planejamento; contratação de três estagiários 

(dois de geografia e um de geologia) para avanço do projeto do sistema de 

publicação de informações da Codeplan; contratação, por meio de requisição da 

Cobra Tecnologia, de técnico especialista em desenvolvimento de software para 

avanço do projeto do sistema de publicação de informações da Codeplan e início 

dos trabalhos de desenvolvimento; coordenação de curso sobre a INDE no evento 

da ANIPES em agosto/2014; modelagem do sistema de Informações Estatísticas 

Georeferenciadas - SIGA;  desenvolvimento de formulários e scripts para 

funcionamento do SIGA; definição do modelo de dados da API; definição do 

mockup do SIGA; implementação da API do SIGA; implementação do cliente web 

SIGA; assinado Acordo de Cooperação Técnica com o IBRAM para parceria na 

publicação na web de dados do Cadastro Ambiental Rural; acompanhamento das 
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atividades no COMGEO; elaboração de texto para publicação da revista Brasília 

em Debate e o projeto de Gestão da Geoinformação na Codeplan;  entrega da 

primeira versão do SIGA no dia 19/11/2014 para a Presidência da Empresa; 

divulgação do SIGA em 10/12/2014; entrega da documentação do sistema e do 

relatório geral de atividades totais do Núcleo de Geoinformação constante do 

processo 00121-000320/2013. 

3.1.2.14. Revista Brasília em Debate 

Com periodicidade trimestral (impresso e online), a revista Brasília em Debate 

substituiu em dimensão mais elevada a revista Indicadores Conjunturais, editada 

pela Codeplan, de forma descontínua desde 1974. Tem como objetivo estimular o 

debate sobre temas que suscitem a reflexão sobre a capital e a Área Metropolitana 

de Brasília (AMB) e dar visibilidade às pesquisas, estudos, análises de índices nas 

áreas socioeconômicas, políticas públicas, sociais e ambientais. 

Suas edições são analisadas pelo Conselho Editorial que aprova uma pré-pauta, 

em reuniões trimestrais, das entrevistas e artigos, depois emite pareceres 

favoráveis ou não à publicação. Com triagem de 2,5 mil exemplares, circula nos 

meios governamentais federal e local, universidades, órgãos de pesquisa, 

conselhos, confederações, ONGS e iniciativa privada. 

Em 2014, foram editados três números do periódico: 6 e 7 e 8, estando a última 

edição em fase de finalização. 

3.1.3. ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

3.1.3.1. Políticas de Proteção Social  

Análise sobre a pesquisa “Perfil dos Delegados da X Conferência Distrital de 

Assistência Social” 

 Parceria: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 

Renda (SEDEST). 

 Situação: concluído (junho/2014). 

 O Estudo objetivou identificar o perfil socioeconômico, motivação e 

participação social dos delegados em outros movimentos, políticas e/ou 

organizações sociais. Revisado e finalizado. 

Estudo “O Perfil dos jovens no Distrito Federal. Um olhar sobre suas condições 

de estudo e ocupação”. 

 Situação: concluído (dezembro/2014) 

 O estudo objetivou traçar um perfil dos jovens de 15 a 29 anos do DF, com 

enfoque para suas condições de estudo e ocupação, observando a influência 
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da raça/cor e do gênero, e ainda aprofundando a análise para aqueles que 

não estudam nem trabalham, conhecidos como “nem-nem”. Para tanto 

analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 

2012). 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA  

 Parceria: Antiga Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN/DF), vinculada à então Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda do Distrito Federal (SEDEST), atual 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS). 

 Situação: em andamento. 

 Pesquisa prevista no I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (I 

PDSAN), visando diagnosticar a situação de segurança alimentar e nutricional 

das famílias do Distrito Federal, por meio da aplicação da Ebia, mediante 

entrevistas domiciliares a serem aplicadas em amostra representativa para o 

DF. Foram finalizadas as etapas de elaboração de instrumentais necessários 

à realização do campo e aguarda-se processo de licitação para contratação 

de empresa responsável pela sua realização. 

Pesquisa de avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Distrito 

Federal  

 Parceria: Antiga Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN/DF), vinculada à então Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda do Distrito Federal (SEDEST), atual 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS); 

Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), Universidade Federal de 

Brasília (UNB); e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Distrito Federal (Emater/DF). 

 Situação:  em andamento. 

  Trabalho previsto no I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (I 

PDSAN), com vistas a identificar as potencialidades e possíveis limitações do 

PAA, tanto do ponto de vista dos agricultores familiares, quanto das entidades 

beneficiadas pelo Programa. Prevê-se a realização de uma pesquisa 

quantitativa abrangendo todos os agricultores do DF participantes do PAA, e 

todas as entidades regulares que recebem os alimentos do Programa. Foram 

finalizadas as etapas de elaboração dos instrumentais necessários à 

realização da etapa de campo e aguarda-se o processo de licitação para 

contratação de empresa responsável pela sua aplicação. 

Pesquisa de Avaliação da Refeição Complementar nas escolas do DF 

 Parceria: Antiga Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN/DF), vinculada à então Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda do Distrito Federal (SEDEST), atual 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS); 

Secretaria de Estado de Educação (SEDF), e Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS) 

 Situação: em fase de conclusão. 

 Trabalho previsto no I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (I 

PDSAN), teve como objetivo conhecer a percepção dos (as) alunos (as) sobre 

os alimentos ofertados na escola e os seus hábitos alimentares fora da escola, 

bem como a percepção dos diretores sobre pontos positivos e limitações do 

Programa. Foram aplicados questionários a alunos selecionados por amostra 

em 48 escolas indicadas pela Secretaria de Educação, beneficiárias do 

Programa Refeição Complementar, bem como a seus diretores. Relatório 

preliminar dos resultados apresentado, em dezembro de 2014, na SEDEST 

e, em janeiro, na Codeplan. 

Matriz de indicadores para implantação do Sistema de Vigilância 

Socioassistencial no Distrito Federal  

 Parceria: Antiga Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda do Distrito Federal (SEDEST), atual Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS) 

 Situação: em andamento. 

 O trabalho visa estruturar metodologia de trabalho e implantar como projeto 

piloto o sistema de Vigilância Socioassistencial na Região Administrativa 

Estrutural do Distrito Federal, a partir da elaboração de uma matriz de 

indicadores de vulnerabilidade socioassistencial, da definição de fluxos de 

trabalho e procedimentos de atendimento. 

3.1.3.2. Políticas Transversais 

Notas técnicas – abordagem sobre dados da pesquisa “Perfil e percepção social 

dos adolescentes em medida socioeducativa no Distrito Federal” 

 Parceria: Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal. 

 Situação: concluído (outubro/2014). 

 Como subsídio à realização das oficinas de reflexão sobre a ação 

socioeducativa, foram elaboradas 15 notas técnicas abordando dados da 

pesquisa “Perfil e percepção social dos adolescentes em medida 

socioeducativa no Distrito Federal” para cada Unidade de Atendimento em 

Meio Aberto. 

 

 

Avaliação do Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 

 Parceria: Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 
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 Situação: concluído (novembro/2014) 

 A pesquisa foi realizada com representantes das Secretarias de Estado que 

compõem o Comitê, a fim de avaliar a implementação do plano dois anos 

após sua implementação. 

“Oficinas de reflexão sobre a ação socioeducativa” com os servidores das 

Unidades de Atendimento em Meio Aberto – Uama. 

 Parceria: Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal. 

 Situação: concluído (novembro/2014) 

 As oficinas ocorreram no Jardim Botânico de Brasília e destinavam-se à 

discussão dos resultados da pesquisa “Perfil e Percepção Social dos 

adolescentes em medida socioeducativa no Distrito federal”, bem como a 

promover reflexões sobre a prática dos profissionais em cada unidade de 

atendimento. Foram realizadas 15 oficinas, sendo uma com os 

coordenadores das Uamas e 14 com as equipes de cada unidade. 

Divisão sexual do trabalho: análise da distribuição de postos de poder e decisão 

por sexo no DF. 

 Parceria: Secretaria de Estado da Mulher 

 Situação: concluído (dezembro/2014) 

 Trata-se de estudo sobre dados secundários do Tribunal Superior Eleitoral e 

do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais/TEM) e sobre dados de 

registro da Secretaria de Administração Pública. 

População negra: analisando as Regiões Administrativas 

 Situação: concluído (dezembro/2014) 

 Levantamento de dados do Censo demográfico de 2010 sobre o perfil da 

população negra no DF, desagregados por Região Administrativa. 

Pesquisa de perfil e percepção social dos servidores do sistema socioeducativo 

 Parceria: Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal. 

 Situação: em fase de finalização. 

 A pesquisa foi realizada durante as oficinas de reflexão sobre a ação 

socioeducativa e buscava, por meio de um questionário, investigar o perfil 

socioeconômico dos trabalhadores da área, bem como sua percepção sobre 

a socioeducação e seu trabalho no sistema socioeducativo. A análise está 

sendo realizada no momento utilizando tanto os questionários respondidos 

quanto os materiais produzidos nas atividades propostas nas oficinas. 

Desigualdades entre os sexos no Distrito Federal: analisando as regiões 

administrativas 

 Parceria: Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal 

 Situação: em curso. 
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 O documento em elaboração pretende fazer uma última análise do Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE) no intuito de realizar comparações inéditas por 

região administrativa sobre mulheres e homens. 

3.1.3.3. Políticas de Promoção Social 

Fórum Distrital de Educação - contribuições ao Plano Distrital de Educação  

 Parceria: Secretaria de Estado da Educação 

 Situação: concluído (março/2014). 

 Fornecimento de subsídios à elaboração do Plano Distrital de Educação por 

meio de apresentações aos membros da comissão técnica responsável pelo 

texto-base do Plano Distrital de Educação, bem como a distribuição de 

material afeto aos estudos realizados pela Codeplan.   

Evolução dos indicadores sociais do Distrito Federal nos anos nos quais o Brasil 

foi campeão em Copas do Mundo. 

 Parceria: trabalho interno da Codeplan, envolvendo as diretorias técnicas. 

 Situação: concluído (junho/2014). 

 Levantamento de informações socioeconômicas e demográficas 

caracterizando o desenvolvimento do Distrito Federal ao longo das décadas, 

tendo como pontos de referência os anos nos quais o Brasil foi campeão 

mundial de futebol e o ano de 2014.  

Agricultura familiar no Distrito Federal  

 Situação: concluído (dezembro/2014), apresentação: janeiro/2015.  

 Objetiva reunir e analisar informações sobre a função da agricultura familiar 

na agropecuária do Distrito Federal, de modo a destacar suas dimensões e 

potencialidades enquanto unidade produtiva que valoriza a biodiversidade e 

que é capaz de responder, a contento, à crescente demanda da população 

local por gêneros alimentícios saudáveis e de primeira necessidade, com 

menor grau de afetação e comprometimento dos escassos recursos naturais 

da região. 

Monitoramento e avaliação do Projeto Cidade Escola Candanga: Educação 

Integral, em Brazlândia. 

 Parceria: Diretoria do Observatório de Equidade/ CDES-DF/ SEGOV/GDF. 

 Situação: em andamento.  

 Construção de indicadores para monitoramento e avaliação das políticas de 

implementação do Projeto Cidade Escola Candanga: Educação Integral, em 

Brazlândia. Proposta inicialmente apresentada em parceria com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, revisada pelo Comitê Técnico e 

consolidada com a equipe do Observatório da Equidade da Educação 
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Integral, Trabalho interrompido, conforme registrado em relatório produzido 

pela Diretoria do Observatório da Equidade, ressaltando que, para sua 

continuidade, serão necessários o acesso a resultados de pesquisas próprias, 

realizadas pela SEDF, e a definição dos termos para a realização de pesquisa 

complementar pela Codeplan, considerando a proposta dos indicadores para 

monitoramento e avaliação do Projeto, delineada com a equipe. 

Participação no Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal (ZEE-

DF), por meio dos grupos de trabalho “GT1- Consolidação Conceitual e 

Metodológica” e “GT6- Formulação da proposta final da Zonificação”. Portaria 

Conjunta nº 04, de 02/09/2013 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos do Distrito Federal e Codeplan (DODF – 05/09/2013). 

 Situação: em andamento. 

3.1.3.4. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM 

Informativos sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no Distrito 

Federal e Área Metropolitana de Brasília, disponibilizados no site da Codeplan: 

 Sistema prisional e o direito de quem fere a Lei (janeiro); 

 Álcool, tabaco e outras drogas: um desafio para as políticas públicas 

(fevereiro). 

3.1.3.5. Apresentação de Estudos em eventos externos  

 Apresentação da pesquisa “Perfil e percepção social dos adolescentes em 

medida socioeducativa no Distrito Federal” na Secretaria de Estado da 

Criança nos dias 13/01/2014 e 25/03/2014 e na Universidade de Brasília 

(Campus Ceilândia), pelo projeto “Rodas de conversa”, no dia 07/05/2014. 

 Apresentação do estudo “Perfil dos Delegados da X Conferência Distrital de 

Assistência Social” no XIX Encontro Nacional e I Encontro Internacional da 

Associação das Instituições de Planejamento, Pesquisa e estatística (Anipes), 

no dia 14/08/2014. 

 Apresentação do “Relatório técnico sobre Jovens que nem estudam nem 

trabalham: ‘Nem – Nem’” no XIX Encontro Nacional e I Encontro Internacional 

da Associação das Instituições de Planejamento, Pesquisa e estatística 

(Anipes), no dia 14/08/2014. 

 Apresentação da pesquisa “Análise de vulnerabilidades da juventude negra 

no Distrito Federal” na Universidade de Brasília (Campus Ceilândia) pelo 

projeto “Rodas de conversa”, no dia 24/09/2014. 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/ODM/informativo23.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/ODM/informativo24.pdf
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 Apresentação de indicadores sociais do Distrito Federal relacionados aos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) na Mostra de Projetos ODM 

na Universidade Católica de Brasília no dia 08/10/2014. 

 Apresentação do relatório preliminar sobre os resultados da pesquisa 

“Avaliação do Programa Refeição Complementar, realizado em parceria com 

a SEDF, SEDEST (hoje SEDHS) e antiga CAISAN/DF, em evento organizado 

pela SEDEST no dia 22/12/14. 

3.1.3.6. Atividades Intersetoriais  

Participação em colegiados no âmbito do Governo do Distrito Federal, com 

realização de pesquisas, análises e estudos por demanda: 

 Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal; 

 Comitê Intersetorial pela Superação da Extrema Pobreza; 

 Comitê Intersetorial do Disque-Racismo e outras Ações Integradas; 

 Comitê Intersetorial da Política Distrital de Juventude - Programa Integrado 

de Atenção aos Jovens do Distrito Federal e Entorno; 

 Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 

 Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos (atuação 

colaborativa junto à Coordenação Executiva); 

 Comitê Gestor do Núcleo ODM/DF; 

 Comitê Técnico da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 

do Distrito Federal; 

 Comitê Técnico do Observatório de Equidade do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social; 

 Comitê Técnico 04 -  I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Distrito Federal (PDSAN); 

 Comitê Técnico 05 - I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Distrito Federal (PDSAN); 

 Comissão mista de monitoramento e avaliação da “Campanha por uma 

infância sem racismo”; 

 Comissão Distrital da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de 

Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal (Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal); 

 Projeto Pedagogia das Virtudes - Casa Civil da Governadoria; 

 Movimento Pedagogia das Virtudes - OSCIP União Planetária; 

 Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF). 
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3.1.4. ESTUDOS E PESQUISAS URBANOS E AMBIENTAIS 

3.1.4.1. Apoio Técnico na área de Engenharia e Arquitetura à Secretaria de 

Estado de Trabalho do DF 

Elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para as agências de 

Brazlândia, Taguatinga, Itapõa e Plano Piloto; conclusão e laboração de 

diagnósticos e pareceres técnicos norteadores de definições quanto à relocação 

ou reforma de 14 agências do trabalhador; conclusão do orçamento estimativo 

como parte do Termo de Referência necessário à contratação de empresas 

voltadas às atividades de manutenção predial de todas as unidades 

administrativas da SETRAB/DF. 

3.1.4.2. Levantamento urbanístico e as principais obras realizadas nos 

anos em que o Brasil foi vencedor da Copa do Mundo (1958 – 1962 

– 1970 – 1997 – 2002) 

Realizado levantamento dos fatos significativos de cada ano em questão, das 

tendências das ocupações territoriais no DF e Área Metropolitana e levantamento 

gráfico da ocupação territorial.  

Realizada a apresentação do trabalho afeto ao levantamento da estruturação das 

RAs do Sudoeste/Octogonal e Brasília/Plano Piloto. 

3.1.4.3. Estudos da RA II – Gama 

Desenvolvimento de estudos da Região Administrativa, área urbana e rural, com 

levantamento de diagnóstico, incluindo dados afetos a área de educação, saúde, 

segurança, esporte, comércio, serviço e indústria. 

3.1.4.4. Estruturação Urbanística, Econômica, Ambiental das Ra’s e criação 

da Rede de Informações Urbanas 

Realizado levantamento da estruturação das RA’s do Park Way, Jardim Botânico, 

Guará, SIA, Lago Sul e Sudoeste/Octogonal, análises dos Setores Primário, 

Secundário e Terciário, referentes às RA’s Park Way, Jardim Botânico, Guará, 

SIA, Lago Sul e Sudoeste/Octogonal e realizada pesquisa dos Equipamentos 

Públicos comunitários disponíveis nas RA’s. O trabalho foi executado em 

consonância com as divulgações da PDAD, tendo sido coletados dados das RA II 

Gama, RA X Guará, RA XXIV Park Way, RA XXVII Jardim Botânico, RA XXIX SAI, 

RA XVI Lago Sul, RA XXII Sudoeste/Octogonal e RA Brasília/Plano Piloto. 
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3.1.4.5. Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade 

Com o objetivo de divulgar a cidade de Brasília por meio de site, documentário 

audiovisual e publicação, foi elaborado documento técnico com o relato da 

construção da Capital, o projeto urbanístico da cidade, a arquitetura e os principais 

profissionais que, na época, contribuíram para a construção da cidade.  

A minuta da publicação foi encaminhada ao Iphan, Secretaria de Cultura, Sedhab 

e Unesco, para análise e sugestões, tendo sido recebidas as contribuições do 

Iphan e Sedhab, as quais foram incorporadas ao trabalho para posterior edição e 

concepção de filme, documentário e cartilha. 

3.1.5. CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GDF – 156  

O serviço da Central Única de Atendimento Telefônico do GDF é realizado através 

de  dois contratos, sendo: 1. Contrato nº 11/2013, firmado entre a CODEPLAN e 

a empresa MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP, Processo nº 

121.000.285/2012, cujo objeto é o fornecimento de solução global para 

implantação, sustentação operacional e modernização continuada, envolvendo 

todos os recursos tecnológicos e humanos, incluindo pesquisa e desenvolvimento 

de métodos, técnicas e padrões de interação e relacionamento com os usuários 

por meio de multicanais (telefone, e-mail, chat, web, mídias sociais etc...) e, 

2.Contrato nº 01/2010, firmado entre a Codeplan e a empresa Brasil Telecom SA., 

cujo objeto é a prestação de serviços de transmissão de voz para atendimento à 

população através das Centrais 156 e 160.  

3.1.5.1. Ligações Receptivas e Ativas 

  jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 

Receptivas 161.140 245.218 186.704 167.912 158.352 152.440 202.799 160.701 169.067 194.518 148.165 174.044 2.121.060 

Ativas 86.368 83.702 67.517 103.287 123.150 94.905 108.907 76.766 82.644 93.345 145.852 55.878 1.122.321 

Total 247.508 328.920 254.221 271.199 281.502 247.345 311.706 237.467 251.711 287.863 284.017 229.922 3.243.381 

 

3.2. Programa Temático: 6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

3.2.1. Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

2426 - REINTEGRA CIDADÃO 4.700 925 0 0 

8419 - REINTEGRA CIDADÃO-COMPANHIA DE 
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO 

4.700 925 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6222 4.700 925 0 0 
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3.2.2. Reintegra Cidadão 

Ação “Não iniciada” por falta de demanda.  

 

 

3.3. Programa Temático: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 

GESTÃO PÚBLICA 

3.3.1. Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

2422 – CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO 294.948 355.663 355.663 355.663 

9635 – CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO – 
CODEPLAN – PLANO PILOTO 

294.948 355.663 355.663 355.663 

2557 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SITEMAS 
DE TI – CODEPLAN – PLANO PILOTO 

200.204 289.635 289.635 289.635 

2589 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS 
DE TI – CODEPLAN – PLANO PILOTO 

200.204 289.635 289.635 289.635 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 470.000 90.826 90.826 90.826 

9706- REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA 
CODEPLAN -- PLANO PILOTO 

470.000 90.826 90.826 90.826 

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 5.960 2.790 2.790 2.790 

5782 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA 
CODEPLAN - PLANO PILOTO 

5.960 2.790 2.790 2.790 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 57.115.461 103.564.169 103.385.678 103.385.678 

8727 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA 
CODEPLAN - PLANO PILOTO 

57.115.461 103.564.169 103.385.678 103.385.678 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 13.219.819 12.416.819 12.251.126 12.251.126 

9557 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 
– CODEPLAN - PLANO PILOTO 

13.219.819 12.416.819 12.251.126 12.251.126 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS 

910.923 2.154.322 2.006.132 2.006.132 

9646 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS – CODEPLAN - PLANO 
PILOTO 

910.923 2.154.322 2.006.132 2.006.132 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 70.265 26.512 22.197 22.197 

8688 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL - CODEPLAN – PLANO PILOTO 

70.265 26.512 22.197 22.197 

TOTAL DO PROGRAMA 6003 - GESTÃO PÚBLICA 72.287.580 118.900.736 118.404.047 118.404.047 
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3.3.2. Outras Realizações 

3.3.2.1. Concessão de Bolsa Estágio 

A Codeplan manteve, até 31 de dezembro de 2014, contratos com estagiários, 

conforme os quantitativos a seguir: 

 
JANEIRO             = 30                  MAIO         = 39               SETEMBRO      = 38 
FEVEREIRO         = 38                  JUNHO      = 38               OUTUBRO        = 37 
MARÇO               = 38                  JULHO       = 40               NOVEMBRO    = 36 
ABRIL                   = 36                 AGOSTO    = 37               DEZEMBRO      = 35 

 
Nos meses de novembro e dezembro tivemos, ainda, no Programa Jovem Candango, 
cinco estudantes de nível médio. A gestão do Programa é realizada pela SEAP/DF. 

3.3.2.2.  Gestão da Informação e dos Sistemas de TI      

Atendendo ao que determina o Decreto Distrital nº 33.528, de 10 de fevereiro de 

2012, que trata da estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Governo do 

Distrito Federal e determina a obrigatoriedade de publicação do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta 

do Governo do Distrito Federal, a Codeplan criou o Comitê de Tecnologia da 

Informação para acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos em 

Tecnologia da Informação com os objetivos da Companhia, bem como definir a 

priorização de projetos nessa área. Criou também o Grupo de Elaboração do PDTI 

com a atribuição de propor políticas, diretrizes, planos, ações, metas e previsão 

orçamentária para todos os assuntos correlatos à Tecnologia da Informação.  

Os Sistemas de Informação da Codeplan, em 2014, foram objeto de constante 

atenção por parte da atual gestão da Companhia, em consonância com a Política 

de Tecnologia da Informação estabelecida pelo Governo do Distrito Federal. 

A Codeplan desenvolveu o seu PDTI 2013/2014 de acordo com as necessidades 

das unidades finalísticas e de gestão interna da Empresa visando a atender aos 

dispositivos legais da Administração Pública Distrital e Federal e estabelecer um 

instrumento que possibilite gerir necessidades de serviços e recursos e atingir 

suas metas e objetivos organizacionais. 

Até 31 de dezembro foram realizadas as seguintes atividades: 

 preparação, diagnóstico e planejamento;  

 levantamento das necessidades junto às diversas unidades internas da 

Companhia;   

 definição/tradução dos objetivos estratégicos da Companhia; 



 
 
 
 
 
 

 

 
28 

 

SAM - Projeção “H”, Ed. Codeplan, 4o andar 
Fone: (61)3342-2266 - Fax: (61)3342-1078 

e-mail: codeplan@codeplan.df.gov.br 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”  

 realizado monitoramento e implantação das ações do Plano Diretor de 

TI/PDTI da Codeplan; 

  -     elaborada a Norma de Segurança da Informação da Codeplan; 

  -    sistemas corporativos.  

3.3.2.3. Reforma de Prédios e Próprios 

Em 2014 a Codeplan realizou, através da contratação de serviços de empresa 

especializada, a impermeabilização da cobertura do edifício sede da Companhia, 

perfazendo 300 m².  

3.3.2.4. Capacitação de Servidores 

Em 2014 a Codeplan ofereceu aos seus empregados os seguintes cursos: 

Cursos Nº de Participantes 

Excelência no Atendimento ao Cidadão                                                                   15 

Sistema Integrado de Controle de Processo - SICOP 05 

Gestão e Fiscalização de Contratos  30 

Excel Básico – (Interna) 12 

Excel Básico – (Interna) 19 

Power Point Básico 02 

Estatística na Ferramenta SPSS (Interna) 15 

Windows Básico – Turma I 02 

Seminário – Licitação Sustentável 02 

Windows Básico – Turma II 01 

Word Básico 02 

Excelência no Atendimento ao Cidadão                                                                   12 

Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação                                                  02 

Formação para Pregoeiros                                                                                          07 

Direção Defensiva                                                                                                         07 

Excel Básico     Turma I                                                                                                               02 

Excel Básico     Turma II                                                                                                             02 

Treinamento Software Oliview - TERRACAP 20 

Seminário Licitação Sustentável – Construção Novo Modelo 02 
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3.3.2.5. Administração de Pessoal (Folha de Pessoal) 

 

 

3.3.2.6. Concessão de Benefícios a Servidores 

 

VALE ALIMENTAÇÃO  ASSISTÊNCIA MÉDICA  VALE TRANSPORTE 

RELATÓRIO GERENCIAL 2014  RELATÓRIO GERENCIAL 2014  RELATÓRIO GERENCIAL 2014 

MÊS QUANT. 
VALOR DESC.       

3,17% 
VALOR TOTAL 

FATURA 

VALOR FATURA 
COM DESC. 

3,17% 

 MÊS QUANT. VALOR  MÊS QUANT. VALOR 

Janeiro 527 R$ 15.770,37 R$ 497.488,00 R$ 481.717,63 
 

Janeiro 1194 R$ 769.722,63 
 

Janeiro 45 R$ 5.374,80 

Dif. Janeiro  R$ 94,46 R$ 2.979,66 R$ 2.885,20 
 

Fevereiro 1192 R$ 765.459,72 
 

Fevereiro 46 R$ 5.184,00 

Fevereiro 525 R$ 15.710,52 R$ 495.600,00 R$ 479.889,48 
 

Março 1185 R$ 765.459,72 
 

Março 44 R$ 4.084,40 

Dif. Fevereiro  R$ 31,92 R$ 1.006,92 R$ 975,00 
 

Abril 1186 R$ 765.010,92 
 

Abril 44 R$ 4.749,00 

Março 527 R$ 15.770,37 R$ 497.488,00 R$ 481.717,63 
 

Maio 1185 R$ 764.437,53 
 

Maio 44 R$ 4.932,00 

Dif. Março  R$ 13,96 R$ 440,53 R$ 426,57 
 

Junho 1182 R$ 762.592,77 
 

Junho 44 R$ 4.533,00 

Abril 527 R$ 15.770,37 R$ 497.488,00 R$ 481.717,63 
 

Julho 1177 R$ 759.227,46 
 

Julho 45 R$ 5.449,00 

Dif. Abril  R$ 29,92 R$ 944,00 R$ 914,08 
 

Agosto 1173 R$ 756.933,90 
 

Agosto 42 R$ 4.793,00 

Maio 528 R$ 15.800,29 R$ 498.432,00 R$ 482.631,71 
 

Setembro 1173 R$ 756.560,13 
 

Setembro 43 R$ 4.947,00 

Dif. Maio    - 
 

Outubro 1177 R$ 758.853,69 
 

Outubro 44 R$ 4.974,00 

Junho 526 R$ 15.740,44 R$ 496.544,00 R$ 480.803,56 
 

Novembro 1165 R$ 751.225,47 
 

Novembro 46 R$ 4.952,00 

Dif. Junho  R$ 40,90 R$ 1.290,12 R$ 1.249,22 
 

Dezembro 1164 R$ 903.249,54 
 

Dezembro 46 R$ 5.249,00 

Julho 525 R$ 15.710,52 R$ 495.600,00 R$ 479.889,48 
 

TOTAL 14153 R$ 9.278.733,48 
 

TOTAL 533 R$ 59.221,20 

Dif. Julho  R$ 24,94 R$ 786,75 R$ 761,81 
        

Agosto 525 R$ 15.710,52 R$ 495.600,00 R$ 479.889,48 
        

Dif. Agosto  R$ 29,92 R$ 944,00 R$ 914,08 
        

Setembro 525 R$ 15.710,52 R$ 495.600,00 R$ 479.889,48 
        

Dif. Setembro  -  - 
        

Outubro 525 R$ 15.710,52 R$ 495.600,00 R$ 479.889,48 
        

Dif. Outubro  R$ 57,84 R$ 1.824,68 R$ 1.766,84 
        

Novembro 524 R$ 16.675,42 R$ 526.038,36 R$ 509.362,94 
        

Dif. Novembro 2 R$ 51,87 R$ 1.636,26 R$ 1.584,39 
      

 
  

Dezembro 525 R$ 16.707,24 R$ 527.042,25 R$ 510.335,01 
        

Dif. Dezembro     
        

13º 525 R$ 16.707,24 R$ 527.042,25 R$ 510.335,01 
        

TOTAL 6836 R$ 207.870,06 R$ 6.557.415,78 R$ 6.349.545,72 
   

 
     

NATUREZA jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 13º/2014 Total

BRUTO 6.772.022,22 7.017.942,53 6.786.858,11 6.455.341,28 6.349.574,81 7.866.927,15 6.340.408,50 6.358.490,74 6.164.889,28 6.039.202,15 7.004.413,97 6.205.344,41 6.133.490,25 85.494.905,40

GLOSAS 171.492,43 195.031,78 198.323,88 209.500,74 233.810,62 236.417,48 262.250,84 239.378,08 238.360,94 249.322,07 269.335,38 288.685,11 4.235.225,80 7.027.135,15

ENCAR. 1.528.002,81 1.549.084,18 1.525.465,53 1.529.204,82 1.521.237,49 1.546.727,75 1.515.327,23 1.531.290,80 1.527.371,64 1.530.129,02 1.608.563,17 1.607.612,57 1.601.516,61 20.121.533,62

FGTS 499.902,03 507.644,19 505.304,50 481.035,91 480.976,14 587.099,92 452.969,74 457.734,98 456.952,83 457.388,18 481.312,55 480.939,31 149.682,71 5.998.942,99

Comp+RCT 1.204.160,68 14.759,05 31.188,09 68.376,33 20.498,84 35.175,36 35.070,94 21.203,80 21.222,12 44.417,57 35.175,19 36.152,82 1.567.400,79

TOTAL 9.832.595,31 8.894.398,17 8.650.492,35 8.324.457,60 8.138.476,66 9.799.512,70 8.081.525,57 8.129.342,24 7.932.074,93 7.821.814,85 8.860.129,50 8.041.364,00 3.649.463,77 106.155.647,65

TOTAL GERAL 18.726.993,48 27.377.485,83 35.701.943,43 43.840.420,09 53.639.932,79 61.721.458,36 69.850.800,60 77.782.875,53 85.604.690,38 94.464.819,88 102.506.183,88 106.155.647,65
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3.3.2.7. Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

 Elaboração de Manuais/Rotinas de Procedimentos 

Análise sobre diversas rotinas existentes na Companhia, de modo a definir 

prioridades quanto à sua redefinição/revisão, para padronização de 

procedimentos através de manuais. 

 Resoluções 

Análise sobre resoluções da Diretoria Colegiada existentes, promovendo 

alterações, revogações e atualizações. 

 Aprovação/Implantação do Regimento Interno  

O regimento Interno da Codeplan foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em 15.07.2014, na 656ª Reunião Ordinária, pela Secretaria de 

Estado de Administração Pública – SEAP – Despacho de 01.09.2014 (folha 

436 do processo nº 121.000.327/2012) e pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Orçamento – SEPLAN (despacho de 20/10/2014, fls. 437 a 

458, processo 121.000327/2012) e publicado o extrato no Diário Oficial do 

Distrito Federal em 30.12.2014, páginas 52 a 53 (anexo 5). 

 Plano de Demissão Voluntária Incentivado – PDVI 

O Grupo de Trabalho constituído por técnicos da SEPLAN/SEAP/CODEPLAN 

apresentou a estrutura do PDVI da Codeplan, aprovado pela Diretoria 

Colegiada, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sendo que sua 

implementação ocorrerá após aprovação do Conselho de Política de 

Recursos Humanos- CPRH. 

 Concurso Público  

Acompanhamento da proposta de concurso público encaminhada pela 

Codeplan ao CPRH/GDF em 2013. (Processo nº121.000.360/2012 restituído 

à Codeplan em 28.11.2014) 

 Planejamento Estratégico e Plano de Trabalho 

Realização de monitoramento bimestral das ações previstas no Planejamento 

Estratégico e Plano de Trabalho da Companhia. 

3.3.2.8. Publicidade Institucional 

Em 2014, foram veiculadas no Diário Oficial do Distrito Federal 86 publicações 

relativas a atos oficiais. 
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4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 19º Encontro Nacional e I Encontro Internacional das Instituições de Planejamento, 

Pesquisa e Estatística – ANIPES 

Filiada à Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e 

Estatística – ANIPES, a Codeplan sediou, em agosto de 2014, o 19º Encontro 

Nacional e I Encontro Internacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa 

e Estatística – ANIPES, tendo como tema central do encontro - "A Pesquisa 

como Subsídio ao Planejamento". Participaram mais de 370 técnicos, vindos 

de 50 instituições de 21 unidades da Federação.  Durante o evento, renomados 

especialistas participaram de debates, mesas redondas e cursos.  

 

 I Seminário Perspectivas para o Desenvolvimento da RIDE-DF 

Participação da Codeplan no I Seminário Perspectivas para o Desenvolvimento 

da RIDE-DF – “Aperfeiçoando as Instâncias e Instrumentos de Gestão”, 

promovido pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO). O evento teve o objetivo de discutir o aprimoramento dos marcos 

legais da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

– RIDE, que tem a função de promover a articulação da ação administrativa da 

União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. O 

Conselho Administrativo da RIDE, composto com a SUDECO, têm a função de 

coordenar as atividades desenvolvidas.  

 

 Realização de evento na Codeplan com estudantes paulistas para debater sobre 

Planejamento Urbano 

Realização de palestra sobre Planejamento Urbano para 80 alunos do 1º ano 

do ensino médio e seis professores da Escola Comunitária de Campinas (SP).  

 

 Realização do Seminário "Eixo Brasília-Anápolis-Goiânia: O Modelo de 

Desenvolvimento com Inclusão Social e o Eixo como Novo Vetor de Expansão" 

Com o objetivo de debater as diretrizes de desenvolvimento de Goiânia, 

Anápolis e Brasília, a Codeplan organizou o Seminário Eixo Brasília – Anápolis 

– Goiânia. Diversos foram os temas debatidos durante o evento, tendo como 

destaque: 

 o modelo de inclusão social e o Eixo Brasília - Anápolis - Goiânia como 

vetor de desenvolvimento e instrumento do crescimento econômico 

sustentável da região; 

 os investimentos em logística necessários para capitalizar a localização 

privilegiada e alavancar o desenvolvimento econômico; 
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 estratégias para atração de setores industriais dinâmicos para o eixo 

Brasília – Anápolis; 

 o potencial polo prestador de serviços para a 2º maior região agrícola do 

mundo. 

 Geo Serviço desenvolvido dentro do Projeto de Infraestrutura de Dados Espaciais 

O novo recurso oferecido pela Codeplan conta com dois mosaicos de ortofotos 

(imagens aéreas corrigidas geograficamente) de todo o território do Distrito 

Federal. O primeiro mosaico é referente ao ano de 2009 e o segundo é de 2013. 

Assim, é possível a todos os cidadãos e gestores públicos a identificação visual 

das mudanças ocorridas no período. 

As imagens são dotadas de alta resolução, têm validação oficial da Terracap, 

e chegam a superar em qualidade e credibilidade o serviço semelhante 

oferecido pelo Google Maps. 

O Geo Serviço auxilia no desenvolvimento de projetos dos órgãos públicos do 

GDF. O DER/DF, por exemplo, já utiliza o novo recurso para atualização da 

malha rodoviária. Ao IBRAM tem sido possível a ampliação da fiscalização 

ambiental no território. O IBGE/DF é mais um órgão que já tem utilizado o novo 

Geo Serviço, atualmente atualiza a malha censitária. Tudo isso sem custo, 

convênio, acordo ou necessidade de autorização. O produto está disponível na 

internet e tem acesso livre e irrestrito. 

A população brasiliense tem, pela primeira vez, acesso a esse tipo de 

informação. A partir desta ferramenta, o cidadão poderá estudar o território, 

localizar e definir o limite de suas propriedades, acompanhar o crescimento 

urbano da região ao longo do tempo, desenvolver pesquisas acadêmicas, entre 

muitas outras utilidades. 

 

 Realização de debate sobre o Golpe Militar de 1964 

A Codeplan promoveu debate com o objetivo de manter viva a reflexão social 

sobre o regime que se instalou no país durante vinte e um, anos. No debate, o 

público presente abordou outras questões importantes como o contexto político 

da América Latina.  

 

5. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

A gestão (2011-2014) resgatou a condição de cumprir sua missão e sua vocação 

multidisciplinar, atuante nas áreas de economia, estatística, demografia, geografia, 

cartografia, ambiental, territorial e urbana, permitindo ao Governo do Distrito Federal 

adotar políticas públicas em benefício da população.  

A Companhia ampliou parcerias com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Universidade de Brasília, 



 
 
 
 
 
 

 

 
33 

 

SAM - Projeção “H”, Ed. Codeplan, 4o andar 
Fone: (61)3342-2266 - Fax: (61)3342-1078 

e-mail: codeplan@codeplan.df.gov.br 
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”  

governos estaduais e federal, prefeituras, entre outros, visando à produção de 

informações em rede com os estados sobre a macroeconomia do DF, em escala 

regional mais efetivamente, e estudos e diagnósticos na direção geoeconômica. É 

filiada à Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística 

– ANIPES, desde 1996.     

São usuários dos serviços prestados pela Companhia, governos, órgãos federais e 

locais, acadêmicos, empresários, conselhos, confederações, associações, cujo 

acesso e visibilidade são propiciados pela constante inserção por mídia espontânea e 

peço site da Codeplan www.codeplan.df.gov.br e por meio dos eventos promovidos 

pela Companhia.  

Mesmo com o orçamento limitado, decorrente de restrições do GDF, a Companhia 

desenvolveu inúmeros estudos e pesquisas conforme descrito no texto do presente 

Relatório, superando as metas estabelecidas no Plano Plurianual de Atividades 

2012/2015. 

Com uma estrutura de recursos humanos ainda voltada às finalidades de sua criação 

(1964), a   modernização do corpo funcional se faz necessária. Nessa linha, a 

implementação do Plano de Demissão Voluntária Incentivado - PDVI, juntamente com 

a realização de concurso público foram objeto de ações junto aos órgãos competentes 

do GDF. 

Um novo Regimento Interno foi aprovado, o que, consequentemente resultará na 

elaboração de um Plano de Cargos Carreiras e Salários – PCCS compatível com as 

atuais finalidades estatutárias da Companhia.   

Para 2015, fica a expectativa da continuidade do fortalecimento da Codeplan, como 

órgão essencial ao planejamento governamental e ao estabelecimento de políticas 

públicas no âmbito do Distrito Federal e de sua região de influência. 

 

 

 

JULIO MIRAGAYA 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.codeplan.df.gov.br/
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