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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

C)Departamentode Trânsito do Distrito Federal- Detran/DF,criado pelo Decreto-Leino 315, de 13 de março de 1967. alterado pela Lei no
6.296, de 15 de dezembrode 1975 e pelos artigos 117. IV. e 124, da Lei Orgânicado Distrito Federal, e reestruturado pelo Decreto no
33.235, de 30 de setembro de 2011, é entidade autárquica de administraçãosuperior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira. vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e
regida pela legislação federal sobre trânsito, por seu regimento próprio e pelas demais normas baixadas pelo Governo do Distrito Federal
Tem sede e foro em Brasília-DF e circunscrição sobre todas as vias públicas em áreas urbanas do Distrito Federal
Finalidades
8

Planejamento, administração geral, normalização, pesquisa e tratamento de dados re lacio nados com o trânsito
Distrito

8
8
8
8
8
e
©

Federa l

urba no do

Regístro e licenciamento de veículos;

Formação,habilitação e reciclagemde condutores;
Educaçãopara o trânsito;

Engenhariade trânsito e operaçãodo sistema viário urbano;
Policiamento e fiscalização de trânsito;
Julgamento de infrações de trânsito e de recursos
Aplica ção de pena cidades;

Medicina e psicologia de trânsito;
Apoio técnico em parceria com órgãos e entidades cujas atividades se relacionem direta ou

ndi re ta m e nt e

vistas à melhoria no atendimento, tecnologia de ponta e segurançade trânsito

com o trânsito,

com

FORÇA DE TRABALHO
Atlvidade-Meio

Servidores

(Com cargo

Atividade-Fim

em comissão)

Efetivos do GDF

50

95

Comissíonados sem vínculo
efetivo

10

6

6

4

Requisitados de órgãos do
GDF

Requisitados de órgãos fora
do GDF

(Cam

carga

Ativídade-Meia

em comissão)

(Sem

Atividade-Fim

ca rgo

em comissão)
192

(Sem cargo

em comissão)

Total

839

1.186

0

16

17

132

159

0

l

l

2

215

0

215

[)

47

Estagiários

0

0

X4enorAprendiz/Projeto
Jovem Candango

0

0

D

0

0

26

26

Outros - especificar

0

0

0

0

0

Subtota

76

105

472

998

1.651

0

37

0

37

IC5

435

998

1.614

Terceirizados

(FUNAP)

( ) Cedidos para outros
orgaos
Teta l Gera

2

76

REALIZACOES POR PROGRAMA

6211

®

DIREITOS HUMANOSE CIDADANIA

r'3
Execução Orçamentária e Financeira

AÇã o/SubtÍtu

lo

2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA
8435 - FOFUALEClyENTO DAS AÇÓES DEAPOIO AO INTERNO E SUA FAMÍUA-DETRAN/DFDiST Firmo FEDERAL

TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Lei

Despesa

Autorizada

Empenhado Liquid:?do

550000,0

800000,0

800000,0Q

535123,\L5

800000,00

535123,15

l 800000,a

SSoooo,oo1

800000,00

800000,00

535123,15

Os detentor têm aprendidoofícios novos e demonstradoboa capacidadepara o desenvolvimentode atívidades que requeremmuita

iria a
ha bílidade
e capacidade técnica

De sta fo rma e ossível
SSI
P
perceber
grandes expectativas tanto na ressocialização quanto na contribuição
r
que a Autarquia exerce nas vidas desses apenados
C

6217 - SEGURANÇAPÚBLICA COMCIDADANIA
Execução Orçamentária e Financeira
Ação/ Subtítu lo

Lei

Autorizada

Despesa

Empenhado l Liquidado

2784 - GESTÃO DAS A'llVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
0001 - GESTÃODAS ATWIDADES DE EDUCAÇÃODE TRÂNSnO-DETRAN/DF-DISTRnO
CEDERA

6050000.0

7389822,80

7389822,80

7024640.24

6050000.0

7389822.80

7389822,80

7024640.24

1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO

100000,0

0,0

0001 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIME\nO- DETRAN/DF- PLANALTINA

50000.0

0,0

0006 - RE:ARMA DE UNIDADE DE ATENDIMEFnO- DETRAN/DF- PLANO PILOTO

50C00.0

0,0

1984 - CONSTKuçAO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS

5000Q.O

0,0

0012 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPmOS-CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA NO n
DO ÍMAN
PLANO PILOTO

50000,0

0,0

2469 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSn'0

20732563,0

53452852,50

53452852.50

47820289.48

FEOERALESTAO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO- DETRAN/[)F-[)ESTRITO

20732563,0

53452852.50

53452852.50

47820289.48

2629 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF

29152323.0

24115938,11

24115938,11

17539165.86

29152323,0

24115938.1]

24115938.11

17539165.86

6700000.0

12272773,22

12272773,22

9965603.65

67C0000,0

L2272773.22

L2272773,22

9965603,65

5250000.0

16521658.43

16521658,43

1252018Q.91

5250000.0

L6521658.43

16521658.43

12520180.9]

50000,0

0,0

0

0

50000,0

0,0

0

0

4101 - GESTÃO DAS AT]VIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

13216000.0

10060893,48

10060893.48

7930277.24

o033 GESTÃODAS ATNIDADES DESiNALIZAçÃo HONZONTAL E VERriCALDETRAN/DF PLANOPILOTO

2052000,0

2024284.0

2024284.CO

L608175.69

68000D,0

534270,0

534270,00

504275.27

740000,0

739133,19

739133,19

671361.95

250000,0

200000.0

2COOD0.00

78551.06

464000,0

L95832,18

195832.18

175328,37

DETRAN/ DF- PLANALTINA

572000,0

223126,10

223126,10

191728,68

0039

DETRAN/DF-PARANOÀ

437000.0

17C047.54

L70047,54

0

D040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZONTAL E VERTICAL
DETRAN/DF- NUCLEOBANDEIRANTE

334000.0

200142,0

20C142.00

L80640.28

DETRAN/DF- CeiLANDLA

772000.0

719354.06

719354.06

710516,02

0042 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZObnAL E VERTICALDETRAN/DF- GUARA

545000.0

470529.67

470529.67

395348,45

0043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZONTAL E VERTICAL-

389000,0

299671,40

299671,40

80121,69

DETRAN/DF- SAMAMBAIA

S11000.0

449325,01

449325.01

322907,20

0045 - GESTÃODAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃOHONZONTAL E VERTICALDETRAN/DF- SANTA MAMA

303000.0

299427,0

299427.00

299305.0]

0046 - GESTÃODAS ATNIDADES DE SINALIZAÇÃOHONZONTAL E VERTICALDETRAN/DF- SAO SEBASTiAO

420000,0

166489.76

L66489,76

L12073.23

o047 - GESTÃODAS ATNiDADES DE SINALIZAÇÃOHONZONTAL E VERricA

410000,0

322219,0

322219.00

308903.33

0048 GESTÃODAS ATNIDADES DE SINALIZAÇÃOHOmZONTALE VERTICA
DETRAN/DF LAGOSUL

324000.0

131561,71

L31561,71

27244,14

0049 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALDEr RAN/DF MACHO FUNDO

432000,0

251647,0

251647.0C

205441.90

2760D0,0

108952.43

108952.43

108319.42

216000,0

L65060,0

165060,00

119158.77 ,,,''

378000,0

491617.98

491617,98

488771.2]

0001

GESTÃO DAS ATNIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁNOS DO DETRAN-DF-

DETRAN/DF DISTRITO FEDERAL
2698 - GESTÃO DAS ATIVIDADES

DE FROTA

0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA- DETRAN/DF-DISTNTO
?sgí

- GESTÃO DAS A'rlVIDADES

TRANSITO

A livxunu

DE POLICIAMENTO

FEDERA

E FISCALIZAÇÃO

s ne poLlcl.AMENTO E FISCALIZAR

DE

0001 - ÜEb
GESTÃO
DAS A
ATIVIDADES
POLICIAL EURO E FÍSCALIZAÇ
FISCALIZAÇÃO DE TRANSITOJUUI
I AU UAb
I IVIL)ALIE5 DE POLICIA\BENTO

DETRAN/DF DISTRHO FEDERAL

3095 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE TRÂNSITO
0001 - COUSTKuçAo DA ACADEMm DE TFÚNSnO-RA

0034 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SlhAUZAÇÃO

l PLANO PILOTO- PLANO PILOTO

HONZONTAL E VERTICAL-

DETRAN/DF-GAN]A
o035 - GESTÃO DAS ATNIDADES DE SiNALIZAçÃo

HOMZONTAL E VERriCAL-

o036

HOMZornAL

DETRAN/DF-TAGUATINGA
cesTAs

DAS ATNiDADES DE SiNALiZAçÃo

E VERTICAL

DETRAN/DF- BRAZLÀNDIA
D037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HOmZONTAL E VERTICAL-

DETRAN/DF SOBRADINHO
0038

GESTÃO DAS ATNIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZOhnAL E VERTICAL-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HOmZONTAL E VERTICA

o041 - GESTÃODASATNiDADES DE SiNALizAçÃo HONZOrnAL E VERriCAL-

DETRAN/DF CRUZEIRO
OD44 - GESTÃO DAS ATiviDADES DE SiNALIZAçÃo

DETRAN/DF

HONZONTAL E VERriCAL-

RECANTO DAS EMAS

0050 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HOMZONTAL E VERTICAL-

DETRAN/DF LA(;o NORTE
0051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-

DETRAN/DF-CANDANGOLÀNDIA
0052

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SiNAUZACÃO HOUZONTAL E VERTICAL-

DETRAN/DF AGUAS CLARAS

0

N

.@'l

Lei

Despesa
Auto riz a d a

Empenhado

Liquidado

0053 - GESTÃODAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZONTAL E VERTICALDETRAN/DF- MACHO FUNDOll

297000.0

247000.0

247000,00

222679,15

D054 - GESTÃODAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTALE VERTICAL
DETRAN/DF SUDOESTE/OCTOGONAL

3400DO.O

263595.0

263595.DO

Z10410,51

0055 GESTÃODAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HOnZOrnAL E VERTICAL
DETRAN/DF VANAO

216000.0

86300,58

86300,58

24663.95

238000.0

L84950.0

L84950,00

178646.26

320000.0

229086.0

229086,00

205200.76

D058 GESTÃODAS ATIVIDADES DE SINAUZAÇAO HOmZOrnAL E VEFTICALDETRAN/DF SOBRADINHOl]

270000.0

112211,07

L12211.07

104978,02

o059 GESTÃODAS ATiViDADES DE SINALIZAÇÃO FONZONTAL E VERTICAL
DETRAN/DF JARDIM BOTÂNICO

130000.0

50716,21

50716,21

50615.37

0060 - GESTÃODAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZONTAL E VEFnlCALDETRAN/DF nAPOA

125000,0

47827,72

47827,72

23116.S8

0061 GESTÃODAS ATNIDADES DE SINALIZAÇÃO HONZONTAL E VEFTICAL
DETRAN/DF-SIA

355D00.0

422125.74

422125,74

313412.65

o062 GESTÃODAS AT]ViDADES DE SINALIZAÇÃO HONZONTAL E VERriCALDETRAN/DF VICENTE PIREX

270000,0

235570.86

235570.86

190,72

o063 GESTÃODAS ATlviDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTALE VERriCALDETRAN/DF- FERCA

50000,0

18820.27

L8820,27

8191,60

AÇã o/S ubtítu

lo

o056 - GESTÃODAS ATlvIDADES DE SiNAUZAÇAO HORiZOrnAL E VERTICAL
DETRAN/DF-

3057

PARK WAY

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DETRAN/DF SETORCOMPL. DE IND. E AEnSTECIMEbnO

81300886.00 123813938,54 123813938,54 102800157,38

TOTAL - 6217 - SEGURANÇAPUBLICA COM CIDADANIA

Educação de Trânsito do Detran-DF
e Cursos Regula res

São considerados cursos regulares os de formação inicial e continuada previstos na legislação de trânsito e outros de interesse da
Autarquia, oferecidos pela Escola Pública de Trânsito - EPT.Atualmente, são oferecidos os seguintes cursos
e Reciclagem para condutores infratores

© Formaçãode Instrutor de trânsito
© Formação de Examinadorde trânsito

Atualização para renovaçãoda CNH
e Atualização de instrutorde trânsito
© Atualização para diretor-geral e de ensino

e Atualização para examinador de trânsito

Iniciação à superaçãoao medo de dirigir.
Mecânica para mulheres
e Noções de mecânica

e Condução defensiva e
e Mecânica para motos

Quantitatívo de turmas

co mpa nativo

2016
200 tu rmas

Q ua ntitativo

2017

2018

258 turma s

de a hunos

2016
3.707 alunos

237 tu rmas

co mpa nativo

2017
4.605 alhos

©

2018
4.26D alunos

Curso de Reciclagem co mpa rativo
Indicador
Turmas

Alunos
Percentual de reprovação

2016

2017

2018

87
2.213

ll ]

2.676

94
2.235

25,7%

23.3%

20,2%

Em cumprimento à legislação de trânsito, foram realizadas 16 turmas de curso especializado de "condução de veículo de emerg-ência"aos

servidores da Secretaria de Saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu-DFIA formação inicial foi concluíàp por 35
servidores do Samu e outros 369 alunos do Samu e da Secretaria de Saúde fizeram o curso para atualização dos conhecimentos. \
e Gestão Administrativo-Pedagógica das Credenciadas

e Regístrode instituições de ensino de trânsito IET
Atualmente, são registradas no Detran-DFtrês instituições de ensino de trânsito, que podem oferecer os cursos para profissionais de
transito (Instrutor de trânsito e para diretor-geral e de ensino) e, em alguns casos, os cursos especializados (veículo de transporte
coletivo de passageiros, de escolares, de produtos perigosos, de emergência e de cargas indivisíveis).

Estão credenciadas

1) Sest/ Senat
2) Laboro

3) lgetran. com unidades em Taguatinga, Brasília e Planaltina
e Registro de certificados de IET
Foram registrados 4.282 certificados de cursos ministrados por Instituições de Ensino de Trânsito. Esse número engloba tanto o registro
dos cursos especializados (veículo de transporte coletivo de passageiras, de escolares, de produtos perigosos, de emergência e de cargas
ndlvisíveis) quanto os para profissionais de trânsito(instrutor de trânsito e para diretor-geral e de ensino)
© Análise de projeto pedagógico de CFC
Foi realizada em 2018 a análise de 5 projetos pedagógicos de CFC.A análise é necessária para o credenciamento do CFCou quando este
pretende mudar a classificação antes de ministrar aulas teóricas ou práticas
e Programa Detran nas Escolas

O ProgramaDetran nas Escolasvisa à implantação e implementaçãoda educaçãopara o trânsito na rede pública de ensino, de maneira
constante, no projeto político-pedagógico(PPP)das escolas, por meio da capacítaçãode profissionais de magistério da Secretaria de
Educação.do Distrito Federal e da distribuição de material de apoio didático com a temática "trânsito" para os estudantes da educação
básica e. também, nas modalidades da educação especial, educação de jovens e adultos - E.]Ae educação profissional
Educação mfa ntil

A estratégia do Programa para essa modalidade de ensino voltou-se para a produção de jogos educativos de trânsito e a capacitação de
professores. Em 2018, foram capacitados 734 professores por meio do curso "Mobilidade e trânsito': para o desenvolvimento de atividades
de educação de trânsito no período regular das aulas
Ensino funda mental

Para essa etapa da educação básica, o Programa voltou-se à capacitação de professores do 4o ào 7o anos. Em 2017 foram capacitados 503

professorespor meio do curso "Mobilidade e trânsito" e mais 360 profissionais do magistério em 6 palestras realizadas, que totaliza 523
professores aptos para o desenvolvimento de atividades de educação de trânsito, no período regular das aulas
Ensino médio

Para o ensino médio, foi ministrado o curso de formação teórico-técnica para a obtenção do direito de dirigir em substituição às aulas
teóricas do Centro de Formaçãode Condutores CFC,conforme prevê a Resolução Contran no 265/07. Essa formação, realizada durante os
dois últimos anos do ensino médio, com início em setembro de 2016, foi ofertada para três escolas da rede pública de ensino e uma da
particular, respectivamente:

1) CED14 de Ceilândía
2) CED 2 do Guará
3) CED 3 de Sobradinho e
4) Colégio Maxwel

Em dezembrode 2017 foram certificados 261 alunos que cumpriramtodos os requisitos desta etapa do Programa.Em síntese o Programa
Detran nas Escolas alcançou 2.296 professores e aproximadamente 60 mil alunos em suas diversas ações
e Educaçãoà Distância
Desde .?gosto de 2017 o Detran-DF conta com mais uma ferramenta educacional, o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. Em 2018 a
Educaçãoà Distância do Detran-DF teve 1.780 participantes nos diversos cursos. O público dessas formações são os professores da rede
pública de ensino participantes do programa ''Detran nas Escolas'' e os agentes de trânsito do Detran-DFI Durante 2018 foram oferecidos
os seguintes cursos
Cursos
Educação para o Trânsito

Alunos

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

63

Educaçãopara o Trânsito - Ensino Fundamental anos finais e EJA 2o

84

segmento

Educaçãopara o Trânsito - Ensino Fundamental anos iniciais
Educaçãoiiàfà Ó

734
3]

Educação para o Trânsito - Ensino Médio

Atualização dos agentes de trânsito do Detran-DF

51 2

TOTAL

1.780

Os professores e servidores da EPT participaram de diversos cursos para garantir que a implementação da EaD atinja os objetivos
educacionais esperados. Os profissionais de educação de trânsito participaram de diversos cursos sobre educação à distância ministrados

pelo Centrode Aperfeiçoamentodos Profissionaisde Educação- Eape- da Secretariade Educaçãodo DF
Ações Educativas

O número total de pessoas atendidas direta ou indiretamente pelas ações educativas de trânsito foi de 902.237 pessoas. Nessas ações
computa-se o número de pessoas atendidas diretamente. Em alguns casos, como por exemplo, "grandes eventos" e "feiras'', estima-se
não apenas.o número de pessoas atendidas diretamente, mas também, o número de pessoas impactadas pelas mensagens divulgadas

nestes ambientes pelo Detran-DF

Realização de atividades educativas junto aos usuários da via pública, comunicando mensagens chaves de segurança de trânsito e
desenvolvendo atividades lúdicas para o público infantil, sobretudo em escolas e eventos abertos ao público em geral. Blitz educativas de
trânsito e participação em grandes eventos. Em 2018, o número de pessoas impactadas nas ações de educação de rua, escola,,..-bTítx.
e
grandes

eventos

chegou

a 886.598:

'

/

Relação de Ações Educativas 2018
Mês

Congressos,

Escolas

Feiras

Datas

Blitz

Tola

Com e m ora ti va s

de

Eventos

Total

de

Público

l

4

9

17

28.350

Fevereiro

26

15

0

20

$l

86.620

Março

14

21

0

]a neiro

3

50.475

$

\

Abril

12

23

0

0

35

46.757

Maio

53

48

9

6

116

L36.883

Junho

38

31

2

0

71

79.165

Julho

2

39

2

0

43

132.650

Agosto

24

50

0

5

79

113.295

Set e m bro

19

24

0

3

46

154.420

23

29

0

l

53

57.983

214

281

17

46

558

623.581

O ut u b ro

Totais

Promoçãode educaçãode trânsito por meio de
1) palestras

2) cursos,
3) fóruns
4) seminários
5) concursos

6) congressos

7) cinema, dentre outros
A realização destes eventos pode ocorrer tanto por demanda, advinda de instituição pública ou privada, quanto por levantamento do setor

ao identificar a necessidadede determinadacampanhaou ação educativa. de acordocom os problemasde trânsito enfrentadospela
região ou público em questão. Em 2018, o número de pessoas que participou diretamente das ações de educação chegou a 15.639

Engenharia de Trânsito do Detran-DF
Principais realizações
Análise e aprovação de 852 análises de demandas e elaboração de projetos de sinalização viária;
Análise e aprovação, com emissão de autorização para implantação de 546 lombadas;
Análise e emissão de autorização para 489 eventos;
Análise e emissão de autorização para 67 obras
Instalação de 3.081 placas de sinalização
Recuperação de 1061 placas de sinalização

Implantação de 256.105,34 metros de sinalização horizontal;
Sinalização de 3.060 lombadas;
Sinalização de 1.597 faixas de pedestres;
Implantação de 59.926 tachas/tachões;

Implantaçãodo projeto.de bolsõesde motos, com instalação de 145 bolsões;
Reduçãode velocidade das avenidas NI e N2 - Ceilândia;
Reduçãode velocidade na Via Setor Terminal Norte - Asa Norte/Brasília;
Instalação de cruzamentos semaforizados:
o Aguas Claras - Avenida Castanheiras, próximo ao Balão da Unieuro
o Planaltina - Avenida Piauí x Av. Independência
Implantação de sinalização para inversão dos sentidos nas Ruas 36 e 37 em Águas Claras;
Análise e aprovação de projetos de novos parcelamentos urbanos como: Vicente Pirex, Sol Nascente, Porto Rico, Paranoazinho
etc
e

Implantaçãodo projeto piloto de ordenamentono estacionamentoda SCLSW301 do Sudoeste,com implantaçãode cilindros
d e li mit a d o re s

©

Análise de 55 demandas de Pólos Geradores de Tráfego, com emissão de exigência ou Parecer de Anuência;
Execuçãode contratos de sinalização horizontal, manutenção semafórica e fornecimento de energia;
Implementação de sistema de controle dos contratos no Geoprocessamento;
Levantamento e cadastro georreferenciado de todos os equipamentos de fiscalização eletrânica
Levantamento e cadastro georreferenciado das faixas de pedestres existentes, com disponibilização no Geoportal/Segeth;

Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF
Com

ações

planejadas

e integradas

de

Fiscalização,

Educação

e Engenharia

e em

parceria

com

a Polícia

Militar

do

Distrito

Federal

- PMDF.

Departamento de Estrada de Rodagem - DER.Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANn, Polícia Rodoviária Federal - PRFentre
outros, a Área de Policiamento e Fiscalização de Trânsito destaca suas principais realizações
e Procedimentos

junto ao Ciade/Ciob da SSP-DF

A Cíade, hoje renomeado CIOB, passou por grandes mudanças em sua estrutura em razão de novas concepções previstas pela Secretaria

de SegurançaPública e da Paz Social. Atualmente, as açõesdo Ciob englobam as ações do antigo CICCRque era instalado em dias de
grandes eventos. Nessas atuações, o Detran se tornou referência pela sua participação e coordenação integrada, mesmo em situações de
crises evidenciadas ao longo dos dois anos como demonstrado nas medidas principias adotadas para o setor
Readequaçãodo efetívo colocando todos os agentes para cumprir a mesma escala do CIOB, demanda antiga da SSP;
Com término da instalação do sistema de rádio, a frequência foi dividida em duas mesas no CIOB, melhorando a comunicação

entre as equipes e o centro. Já foram instalados os rádios fixos e já existe a divisão no sistema SGOdo CIOB;
Hoje não há mais reclamação

por parte da SSP por ausência

de servidores

ou falhas

nos procedimentos,

prima pela a excelência na atendimento das demandas de fiscalização e apoio em grandes

uma vez que o....(Íabàlho

r

eventos.

/':'\

© Sistema de Rádio

O Detran conta com novo e moderno sistema de rádio, com aquisição de equipamentos visando a radíocomumicaçãodigital, be\i como,
a realização de Acordo de Cooperação Técnica com a PRFvisando utilizar a rede da instituição.
l
.
e Principais medidas de melhoria para o sistema de rádio:

ll/

-!i1;7lr/'/

h)\

\
l

Utilização
de mais de 15 estações repetidoras disponíveis no DF - encontram-se em fase de ampliação para mais de 20
e
açoes

2
3

Aquisição de 400 rádios portáteis, 06 fixos e 150 rádios móveis:
Até janeiro de 2019 o Detran-DF contará com uma comunicaçãode rádio infinitamente melhor do que a antiga

Ope ra çõe s

O Detran-DF deu continuidade à intensificação na fiscalização iniciada em 2016, com operações importantes, como as voltadas para a Le
Seca. Não obstante foram desenvolvidas novas operações temáticas conforme relacionadas abaixo

l Operação Athena: se manteve firme as operações integradas com a PMDF:.
sendo possível a recuperaçãode mais de 1600
veículos somente em 2018;

2

Operação Po.ntospara a Vida: Trata-se de uma das mais bem sucedidas operações desenvolvidas pelo Detran sendo possível

retirar das vias mais de 630 condutoresque se encontravamcom a CNHsuspensaou cassada,encaminhandoà Delegada pela
prática de crime. Alguns desses condutores já foram julgados criminalmente, mostrando que todo o ciclo está sendo feito
3

Operaçõescom os Drones: com a aquisição dos equipamentos foi realizado o treinamento dos agentes e procedeu-setoda a

documentaçãonecessáriapara a utilização em vias públicas. Com isso,foram realizadas operaçõesvariadas como o
monitoramentode vias, verificação de cometimento de infrações por veículos e motociclistas para posterior abordagem,entre

4

outras, tornando a fiscalização pioneira e modelo em todo o Brasil
Buscandoa excelência nas anões, foi retomado o monitoramen.to diário das vias com a divulgação em grupos com a presença da

Área de ComunicaçãoSocial, que faz a divulgação na mídia, Área de Engenhariae do Policiamentoe Fiscalizaçãode Trânsito

Destacam-se ainda a criação da operação PDI, com foco nos condutores ínfratores contumazes, as ações da Operação Pontos
para a Vida. Além disso, foram retomadas as ações de fluidez do Programa PIFT;
5

Foramdesenvolvidasas ações Bola na rede, Delivery, e retomadas as OperaçõesUltimo Gole. Cartas Marcadase contra os
pegas na região central. Vale destacar que em dois anos constatou-se uma grande quantidade de condutores flagrados saindo
das aulas de reciclagem por meio das Operações Lince em Taguatinga e Plano Piloto.

6

Festa Segura - Carnaval: a Integração com a Polícia Militar, principalmente com o CPTran,com contato direto e sem burocracia.
propiciou a realização de várias operações em épocas de férias e festas populares. Entre elas, destaca-se a Operação Festa
Segura realizada no Carnaval. Essa operação integrada permitiu que o mês fevereiro desse ano de 2018 fosse o mais seguro do
primeiro semestre e um dos de menor quantidade de mortes no ano, mesmo com mais de 200 blocos carnavalescos nas ruas do
DF

7

Com a particição do Detran na Comissãodo FórumPermanenteda Lei Seca,foi estabelecido um calendárioanual de operações
onde todos os dados compilados são lançados em um único documento para divulgação. Foram milhares de abordagens e
autuações realizadas por 16 estados que participam frequentemente das operações, entre eles o Detran/DF

8

C)pera.ções.

Integradas com a SSP - CAISP: as operações de CAISP são realizadas com a participação do Detran

contribuindo para a segurança viária e pública de uma maneira geral

Além da Operação Hércules foi criada a operação Concórdia com foco na fiscalização de distribuidoras de bebidas. Tal operação gerou um
efeito tão positivo que a Secretaria de Segurança adotou a todo o Distrito Federal

Atendimento aos Usuários do Detran-DF
Foi atendido, presencialmente. em 2018, um público de 1.732.524 usuários nas unidades de atendimento próprias e também nos postos
do Na Hora. Os usuários procuraram. principalmente. serviços como
e Emissão de CRVe CRLV:
e Transferência de propriedade de veículo, comunicação de venda de veículo, renovação da CNH

e 2a via da CNH;

e Troca da Permissão para Dirigir pela CNH;
8 Atendimento para a realização do exame teórico para a habilitação
Foram realizadas 247.936 vistorias de veículos
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Justificativa: 2016 0 Índicefoi alcançado em virtude da veícu aÇãosistemática de campanhas ecucativas nos diversos meios de comunicação
2017 - 0 índice de 2017 foi 5uperaao em virtude da intenncação e da -eiculaÇão sistemática de campanhas educaHvasnos diversDscmeion'ceÇcomunicaÇão
de massa e açÕesna5 escalas e em
diversos portos do DF
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VEICULAR

iustiricativa: 2017 0 sistema co Detran/DF. por motivos técnicos, ficou sem agendamento da vistoria por 13 dias consecutivos no início de julho, o que ocasionou uma demanda reprimida
associadaaa aumento sazonal da procura por esse serviço própria dos meses de noverrbro e dezembro renebndo. desta forma. no indicador
2018 A meta não roi alcança. visto que houve mudança no sistema iníormatizadc o que dificultou o agendamento da vistoria por parte do usuário, bem Como, redução dc quacro de vistorlaaores
]or motivos diversos, entre eles o de aposenEadoria
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2017 - 0 ÍndliciafQealaanÇado
l zaçrazdo da ntensificaÇãodas campanhas educativas de trânsito ca- ampla divulgação nas maiores midias, do planeja-nento das aÇÕesda engenharia de trânsito e da
2018 - o índice foi superado em razãc da intensificação das campanhaseducativas de trânsito, do pianejamerto das ações da engenharia de trânsito e da anões de policiamento e fiscalização de
1600
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27cadn 'dores da SLU que prestava-- serviÇOnas unidades de atendimento presenc ais dQ DeLran/DFfo} determinante para o aumento na [empa de
20]8 - A nota apurada. menor que a dos anos anteriores. se deve em parcoem virtude de o aumenEQexpressiva do tempo de espera se deve especia]mentea três Falares:l) Aumento da de'nanda
j2ZOmil aLendimentas)mais que em 2017), 2) Reduçãode servidores, que eram requisitados e que foram devolvidos e 3) Da dificuldade encontrada em utilizar o sitia do DeEran.pelos as usuários.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira
Lei

Despesa
Auto riz a d a

Empenhado

Liquidado

1100000,0

514553.05

514553,05

120252,49

1100000,0

514553,05

514553,05

120252,49

300000,0

203281,76

203281,76

203281,76

FEDERAL

300000,0

203281,76

203281,76

203281,76

9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

4683000,0

5283QOO.O

5283000.00

4591670,21

9557

468300D.O

5283000,0

5283000,00

4591670,21

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA

5500000,0

3640145.94

3640145.94

3640145,94

0010 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA- DETRAN/DF- DISTRITO FEDERA

550000D.O

3640145,94

364D145.94

3640145,94

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES

350000,0

469910,10

469910.10

444904,33

350000,0

469910,10

469910,10

444904,33

AÇã o/SubtÍtu

lo

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
s166 - EXECUÇÃO DE SEPnENÇAS JUDICIAIS- ReQuisiÇÃo
DETRAN/DF

DIST RnO

DE PEQUENOVALOR

FEDERAL

9009 - iNDENiZAÇOES E RES'rITurÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO

oooi

iNDENizAçoESE RESTnUiçõES DE MULTASDETFúNSnO DETRAN/DFDiSTRiTo

FORMAÇÃO [)o PATNMÓNlo DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF- DISTRITO CEDERA

0015 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTnUlçÕES- DETRAN/DF- DISTRnO

FEDERAL

11933000.00

TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

10110890,85

10110890.85 9000254,73

Em relaçãoàs.indenizaçoes,restituições e ressarcimentos,destaca-seque foi realizada a devoluçãode 721 multas de trânsito o que

corresponde a R$ 289.552 e de 507 referentes a serviços de recursos administrativos deferidos em favor do usuário, correspondentes a 'R$
6002

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOSAO ESTADO SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira
Lei

Despesa
A uto ríz a d a

Empenhado

Liq u idas o

2100000,0

2144216.52

2144216,52

1961802,29

DETRAN/DF DISTRITO FEDERA

2100000,0

Z144216,52

2144216,52

1961802,29 l

B502-ADMINISTRAÇÃO DEPESSOAL

192365969,0

187176080,57

187176080,57

184296080,57

L92365969,0

L87176D80.57

L87176080,57

184296080.57

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

38351010,0

41299660.26

41299660,26

4129966Q.26

0022

3835íolo,o

41299660,26

41299660,26

54373585,46

==;=1...

AÇã o/ SubtÍtu

lo

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURASFÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
5288 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBUCAS-

8768

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF- DISTRnO FEDERA

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DETRAN/DF DISTINTO FEDERA

B517 - MANUTENÇÃODE SERVIÇOSADMINISTRATIVOSGERAIS
D022 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DETRAN/DF DISTRnO

FEDERAL

l 41299660,26

47484475,0 ls4373sos.4õ
47484475,0

l 54373s85,46

AÇão/Subtítulo

Lei

Ami:oprisada

Empenhado

Liquidado

1471 - MOOERNIZAçÃO OE SISTEMA OE INFORMAÇÃO

2600000,0

1297705.48

1297705.48

g]29n5 4R

2485

260C000.0

1297705.48

L297705.48

9]2905 48

14500000,0

15652546,23

15652546.23

12187381.72

15652546.23

L2187381.72

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DETRAN/DF- DISTNTO FEDERAL

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO

E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

ÊE kJE?:âlÊTühg'ÉllHt' :

": ::""" " ""'-":" " :"""'''-

L4500000,0

15652546.23

4088 - CAPACITAÇÁO DE SERVIDORES

500000,0

50380.0

o045 - CAPACnAÇÃo DESERVi[)ARES-DETRAN/DF-DISTRno FEDERA

500000,0

8505-PUBLICIDADEE

10770000,0

14880000.0

14880000.00

10399836.42

700000,0

590000,0

590000,00

415020.56

9000000.0

L286100C,0

L2861000.00

9107151,26

ALTERNATIVOSDECOMUNICAÇÃO-DISTRnO FEDERA

70000,0

0,0

0

0

8749 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚNICA EM
VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO- DISTINTO FEDERA

ICooooo,o

1429000,0

1429000.00

877664,60

PROPAGANDA

D009 PUBLICIDADEE PROPA(ANDA-INSTnUCIONAL DETRAN/DF-DISTRnO FEDERAL
0958 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA

FEDERAL
8748

DETRAN/DF- DISTRnO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTnUCIONAL

EM VEÍCULOS

TOTAL - 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOSAO ESTADO 308671454.00
316874174,52 316874174,52 296569001,45
SOCIAL

Administração dos Serviços Gerais do Detran-DF
1) Administração
e
e
e
e
e
e

©

e
e
©

e

e

Execuçãomais de 20 contratos, desenvolvendodiversas atividades, desde a locação de imóveis, cessão de uso, manutenção
predial, central telefónica. elevadores, dentre outros:

serviços
a manutenção e
Manutenção predial
preventiva
condicionado,
no-break.
hidráulicaee corretíva,
elétirca: realizando diversos serviços, entre eles a manutenção e instalação de ar
Padronizaçãono..setor de atendimento da Gertran-l'(Shopping Popular), Gertran-ll(Taguatinga), Gertran-VI(Sobradinho);

Ampliaçãoe melhoria na infraestrutura da CoposOeste (Taguatinga);

Adequação de.novo espaço com infraestrutu-a(elétrica, lógica e telefonia) para o Nuhab-l(Shopping Popular);

Adequaçãoexterna da Gertran-ll(Taguatinga), camsubstituição de pastilhas de revestimento da parede;
Adequação de novo espaço para acomodar o Numeq/Dlren no prédio da 906 Sul;
Adequação de espaço com cobertura para atenderàs demandas de emplacamento do Nuplav(Ed. Sede);

Recadastramentode todos os setores no sistema de património

Realizadas 660 manutenções preventivas e corretivas nos veículos das frotas do Detran/DF;
Novo contrato de prestação de mão de obra terceirízada de serviços de motoristas;

Celebroucontrato único de gerenciamentode frota, possibilitandoa reduçãode 21 contratospara somente 03 contratos e
gerando também uma economia nos custos
Gestão do almoxarifado do Detran/DF3com aquisição de diversos materiais de consumo, recebimento, guarda e distribuição de
tais

e

Gera

materiais

;

Implantação de novo Sistema de Almoxarifado;
Novo contrato de prestação de serviço de limpeza e conservação;

2) Administraçãode Pessoaldo Detran-DF
e

Capacitação continuada para 482 servidores do Departamento por meio de cursos presenciais e a distância. tendo como
destaque os seguintes temas: Sistema Eletrõnico de Informações (SEI); Operadores do Equipamento de Incapacitação
Temporária

:

Neuromuscular

(Taser);

Processo

Disciplinar;

Tomadas

de Conta;

Elaboração

de Projeto

Básico;

Educação

Financeira; Gestão e fiscalização de Contratos; Administração orçamentária, financeira, patrimonial e contábil com foco no

e

Sistema de Gestão Governamental; Lei Complementar 840; Atendimento ao Público; RedaçãoOficial; Língua Portuguesa; Media
Trainning; Transparência, ética e controle social; Programa de Formação em Ouvidoria; Técnicas de Condução e Organização de
Reunião, dentre outros.
Ímpia.ntaç.ãode um novo Sistema de Avaliação Desempenho para os servidores do órgão e aplicação do questionário 2018 para
aproximadamente 1200 funcionários
Desenvolvimento e implantação de Sistemas junto a empresa contratada pelo Detran/DFI Websis, para modernizar e agilizar os

trabalhos manuais do setoç nas seguintes áreas: Estagiários; Gratificações GTIT, AQ; PromoçãoFuncional; e Avaliação de
Desempenho

Programa Pró-Saúde

A assistência à saúde é prestada mediante auxílio índenizatório, por meio de ressarcimentoparcial de despesas com planos e seguros
privados de assistência à saúde. Atualmente. o Programa Pró-Saúdecompreende2.964 beneficiários, sendo 1.347 titulares e 1.671
dependentes. Em abril, o Detran-DFrealizou estudo com proposta para reajuste da tabela de ressarcimento,que resultou na escolha da
proposta no percentual de 13,30%, aplicado à totalidade dos beneficiários, implicando em média 4.050 cálculos, apenas no período do
reajuste, considerando o lançamento retroativo realizado em julho

e Desenvolvimento do Sistema Informatizado para administração do Programa Pró-Saúde SISPRO
Considerando que todos os cálculos referentes ao Programa PrÓ-Saúdesão realizados em planilhas do Excel, a cerca de três anos o

Detran-DFtem buscado desenvolverjunto à área técnica responsável um sistema para gestão do benefício. Em 2018, o sistema para .:l)\.
gerenciar o Pró-saúde. denominado SISPRO,passou por diversas manutenções decorrentes de incoerências no próprio sistema e também ç=Rlii\.
no Sigrh - Sistema Integrado de Gestão de RecursosHumanos, que passou a ser a base de dados para o SISPROem 2018, que i.pp-e.diua
)
execução definitiva do sistema no Detran-DF. Por esse motivo, foram realizadas mais de 2.900 conferências aos cadaétros'"dos
beneficiários, que resultou em cerca de 70% de alterações cadastraís nos dados do SISPROreferentes aos beneficiários do prog/lama. r---....
e Investigação de Acidente em Serviço

O Detran-DF trabalha em conjunto com a Comissão Permanente de Apuração de Acidente em Serviço no acompanhamento do processo de
investigação,
principalmente na fase de proposição de soluções para a não ocorrência de acidentes em serviço e comunicação com a junta
médica oficial do GDF.

Acompanhame nto de servidores

O Detran-DF acompanha .o servidor em momentos de vulnerabilidade social, contribuindo com o planejamento, a elaboração e a execução
de açõe.s.que visam à valorização do servidor, sendo um instrumento de conscientização na busca de seus direitos. Foram acompanhados
51 servidores por motivo de licença por acidente de trabalho, licença por doença ocupacionale em licença para tratamento da propna

saúde; servidores com aspectos da saúde bíopsicossocialcomprometida. mas sem afastamento do trabalho; servidores que apresentem
dificuldades de integração à equipe ou às ativídades laborativas na unidade de lotação; servidores que necessitem de troca de função ou
unidade de trabalho, como forma de prevençãodos riscos relacionadosao trabalho. Foram acompanhados34 servidores em situação de
restrição laboral temporária ou permanente.

Celebrações e ações relacionadas à Qualidade de Vida

Comemoraçãoda Día Internacional da Mulher: O evento foi realizado no Edifício Sede do Detran/DF.no dia 07/03/2018. As
atividades realizadasforam: palestra com o tema "Transformação:a escolha é dual', ministrado pela presidente da Business
and ProfessionalWoman BPW/Brasília,Sra. Cristina Adely Gonçalvesde Meio; coffee break, patrocinado pelo BRB;sorteio de
brindes; massagemexpressa; apresentação de músicas com violino e painel, oferecido pela BPW.Participaram do evento 63
mulheres dentre servídoras, estagiárias e prestadoras de serviço

Comemoraçãoao Dia das Mães: O evento foi realizado nas Unidades da Sede, Taçuatinga e Gama, no dla 11/05/2018. As
servidoras mães do Detran/DF foram homenageados com um café da manhã e a distribuição de rosas oferecidos pelo Detran-DF

em parceria com a Área de Educação. Houve a participação de cerca de 100 mulheres, dentre servidoras, estagiárias e

prestadores de serviço
Outubro Rosa e Novembro Azul: Foi realizada uma pesquisa via formulário eletrõnico, acerca do conhecimento e prevenção dos
servidores em relação à prevenção do câncer de mama e próstata. Os dados da pesquisa foram divulgados em um vídeo, do

qual participaram servidores do Detran/DFque relataram vivências em relação à temática da campanha. O vídeo foi divulgado
durante o período da campanha

Programa Jovem Ca ndango

O Brasília + Jovem Candango é um programa de aprendizagem, considerado um serviço de proteção social básica, de convivênciae
fortalecimento de vínculos, que promove a integração de jovens em situação de vulnerabilidade social ao mercado de trabalho nos orgaos

públicos do Distrito Federal. Durante os meses de junho a setembro de 2018, o Detran recebeu 50 jovens, os quais foram cotadosem
diversas unidades do Departamento

Foi verificada pelo Detran-DFa necessidadede se promover reuniões com os jovens, visando a integração no ambiente laboral e o
desenvolvimento pessoal e profissional dos aprendizes cotados nas unidades do Detran/DF. O primeiro encontro ocorreu no dia 05/09/18 e
contou com a presença de mais de 80% dos jovens, que foram conscientizados sobre a postura profissional no ambiente de trabalho

B Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho

A Subsecretaríade Gestão da Informação (SGI/SSP)desenvolveu o Diagnóstico da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores do
Departamentode Trânsito do DF!flor meio de pesquisa. que consistiu no diagnóstico sobre a qualidadede vida no trabalho dos servidores
do Detran/DF.Tal investigação se deu por meio da aplicaçãode questionários fechados, via formulário online, junta aos servidores. O
objetivo principal foi levantar informações com relação a fatores e situações sobre a qualidade de vida no trabalho referente a cada
categoria profissional. Percebe-se que, em geral, os servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF
demonstrarambem-estar moderadoem diversos aspectos, independenteda área funcional e do sexo. A nota global da qualidade de vida
no trabalho dos servidores do Detran 5,02. em uma escala que vai de 0 a 10, o que significa que os servidores, na escala IAQVT, estão em

uma zona de transição com tendência positiva e com baixo risco de adoecimento decorrente do trabalho. Para melhorar a situação da

qualidadede vida no trabalho dos servidoresdo Detran é preciso dar atençãoa itens que geramtensão e estresse no trabalho e

especi.almente,às condiçõesde trabalho dos servidores das áreas funcionais de Atividade Fim e Atendimento ao Público, que obtiveram
nota
de qualidade de vida no trabalho de 4,24 e 4,15, respectivamente. Estes últimos possuem nota 21,5% menor do que os profissionais
da Atividade Meio

Tecnologiada informaçãodo Detran/DF
Principais realizações
Integra ção do GETRANao SEl;

Implantação do sistema de identificação bíométrica;
Integração com financeiras para o parcelamento de débitos;

Implantaçãoda CNHdigital;

Monitoramento on-lhe de aulas teóricas

Implantaçãodo CRLVdigital;

Validação de exames médicos vía biometria;
Monitoramento on-lhe de aulas práticas;

Emissãode CRV/CRLV
no mesmo dia para veículos que sejam transferidos para o DF;
Registroda quilometragemdo veículo(odâmetro) no ato da vistoria;
Implantação do GETRANresponsivo(W3C);
Alteração de endereço pelo próprio usuário, via site
Aquisição de servidores de rede para ampliação e melhoria dos serviços das unidades de atendimento;
Iniciado a adição do protocolo !Pv6 para toda a rede do Detran/DF;
Iniciado o processo de unificação. das bases de dados Oracle para redução de custos;
Otimização dos ativos de rede;
Implantação da tecnologia vPro para otimizar e tornar mais célere o serviço de suporte técnico

Implantaçãodo balanceamentodos links de dados de forma ativo-ativo;

Ampliação dos serviços de monitoramento e das ações proativas;
Renovaçõesde contratos de serviços (suporte técnico, outsourclng de impressão, manutenção de datacenter etc)
Automação do SGBDPostgreSQLe MYSQL;
Criação do ambiente de homologação do Getran e da Intranet;
Padronizaçãodas configurações do parque desktop;
Elaboração do PDTI 2018-20201

Conclusão da implantação do sistema de inventário e gerenciamento dos desktops;
Apoio nas contratações de soluções tecnológicas demandadas pelas outras diretorias;
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O Detran-DF trabalha em conjunto com a Comissão Permanente de Apuração de Acidente em Serviço no acompanhamento do processo de
nvestigação, principalmente na fase de proposição de soluções para a não ocorrência de acidentes em serviço e comunicação com a junta
médica oficial do GDF.

Acompanhame nto de servidores

O Detran-DF acompanha .o servidor em momentos de vulnerabilidade social, contribuindo com o planejamento, a elaboração e a execução
de açõe.s.que visam à valorização do servidor, sendo um instrumento de conscientização na busca de seus direitos. Foram acompanhados
51 servidores por motivo de licença por acidente de trabalho, licença por doença ocupacionale em licença para tratamento da proprla

saúde; servidores com aspectos da saúde bíopsicossocíalcomprometi-da.mas sem afastamento do trabalho; servidores que apresentem
dificuldades de integração à equipe ou às ativídades laborativas na unidade de lotação; servidores que necessitem de troca de função ou
unidade de trabalho, como forma de prevençãodos riscos relacionadosao trabalho. Foram acompanhados34 servidores em situação de
restrição laboral temporária ou permanente.

Celebrações e anões relacionadas à Qualidade de Vida

Comemoraçãodo Dia Internacional da Mulher: O evento foi realizado no Edifício Sede do Detran/DF.no dia 07/03/2018. As
atívidades realizadasforam: palestra com o tema "Transformação:a escolha é dual', ministrado pela presidente da Business
and ProfessionalWoman BPW/Brasília,Sra. Cristina Adely Gonçalvesde Meio; coffee break, patrocinado pelo BRB;sorteio de
brindes; massagemexpressa; apresentação de músicas com violino e painel, oferecido pela BPW.Participaram do evento 63
mulheres dentre servídoras, estagiárias e prestadoras de serviço

Comemoraçãoao Dia das Mães: O evento foi realizado nas Unidades da Sede, Taguatinga e Gama, no dia 11/05/2018. As
servidores mães do Detran/DF foram homenageadas com um café da manhã e a distribuição de rosas oferecidos pelo Detran-DF

em parceria com a Área de Educação. Houve a participação de cerca de 100 mulheres, dentre servidoras, estagiárias e
p restadoras

de serviço

Outubro Rosa e Novembro Azul: Foi realizada uma pesquisa via formulário eletrânico, acerca do conhecimento e prevenção dos
servidores em relação à prevenção do câncer de mama e próstata. C)s dados da pesquisa foram divulgados em um vídeo, do

qual participaram servidores do Detran/DFque relataram vivências em relação à temática da campanha. O vídeo foi divulgado
durante o período da campanha

Programa Jovem Ca ndango

O Brasília + Jovem Candango é um programa de aprendizagem. considerado um serviço de proteção social básica, de convivênciae
fortalecimento de vínculos, que promovea integração de jovens em situação de vulnerabilidade social'ao mercadode trabalho nos orgaos
públicos do Distrito Federal. Durante os meses de junho a setembro de 2018, o Detran recebeu 50 jovens, os quais foram cotadosem
diversas unidades do Departamento.

Foi verificada pelo Detran-DFa necessidadede se promover reuniões com os jovens, visando a integração no ambiente laboral e o
desenvolvimento pessoal e profissional dos aprendizes latadas nas unidades do Detran/DF. O primeiro encontro ocorreu no dia 05/09/18 e
contou com a presença de mais de 80%. dos jovens, que foram conscientizados sobre a postura profissional no ambiente de trabalho

B Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho

A Subsecretaria de Gestão da Informação (SGI/SSP)desenvolveu o Diagnóstico da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores do
Departamento de Trânsito do DFt bor meio de pesquisa, que consistiu no diagnóstico sobre a qualidade de vida no trabalho dos servidores

do Detran/DF.Tal investigação se deu por meio da aplicação de questionários fechados, via formulário online, junto aos servidores. O
objetivo principal foi levantar informações com relação a fatores e situações sobre a qualidade de vida no trabalho referente a cada
categoria profissional. Percebe-se que, em geral, os servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal Detran/DF
demonstraram bem-estar moderado em diversos aspectos, independente da área funcional e do sexo. A nota global da qualidade de vida
no trabalho dos servidores do Detran 5,02. em uma escala que vai de 0 a 10, o que significa que os servidores, na escala IAQVT, estão em

uma zona de transição com tendência positiva e com baixo risco de adoecimento decorrente do trabalho. Para melhorar a situação da

qualidadede vida no trabalho dos servidoresdo Detran é preciso dar atençãoa itens que geramtensão e estresse no trabalho e

especialmente, às condiçõesde trabalho dos servidores das áreas funcionais de Atividade Fim e Atendimento ao Público, que obtiveram
nota
de qua[idade de vida no trabalho de 4,24 e 4,].5, respectivamente. Estes últimos possuem nota 21,5% menor do que os profissionais
da Atividade Meio

Tecnologiada informaçãodo Detran/DF
Principais realizações
Integra ção do GETRAN ao SEl;

Implantação do sistema de identificação biométrica;
Integração com financeiras para o parcelamento de débitos;
Implantação da CNH digital
Monitoramento on-lhe de aulas teóricas

Implantaçãodo CRLVdigital;

Validação de exames médicos via biometria;
Monitoramento on-lhe de aulas práticas;

Emissãode CRV/CRLV
no mesmo dia para veículos que sejam transferidos para o DF;
Registroda quilometragemdo veíc.lo(odõmetro) -o ato da vistoria;
Implantação do GETRANresponsívo(W3C);
Alteração de endereço pelo próprio usuário, via site.
Aquisição de servidores de rede para ampliação e melhoria dos serviços das unidades de atendimento;
Iniciado a adição do protocolo IPv6 para toda a rede do Detran/DF;
Iniciado o processo de unificação. das bases de dados Oracle para redução de custos;
Otimização dos ativos de rede;
Implantação da tecnologia vPro para otimizar e tornar mais célere o serviço de suporte técnico;
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Implantaçãodo balanceamentodos links de dados de forma ativo-ativo;

Ampliação dos serviços de monitoramento e das ações proativas;
Renovaçõesde contratos de serviços (suporte técnico, outsourcing de impressão, manutenção de datacenter etc)
Automação do SGBDPostgresQL e MYSQL;
Criação do ambiente de homologação do Getran e da Intranet;
Padronizaçãodas configurações do parque desktopl
Elaboração do PDTI 2018-20201

Conclusão da implantação do sistema de inventário e gerencíamento dos desktops;
Apoio nas contratações de soluções tecnológicas demandadas pelas outras diretorías;
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Atívidades rotineiras
1. Grupo - Fábrica de Software de Sistemas Atividades Área Meio
1.1.

Subgrupo

- Projetos

de Sistema

1.1.1

Atividade: Validar PropostaTécnicaInicial

1.1.2

Atividade: Realizarreuniãode levantamento de requisito

1.1.3.

Atividade: Validarartefatos da fase de iniciação

1.1.4

Atividade: Analisarcontagem de ponto de função estimada

1.1.5.

Atividade: Validarartefatos da fase de elaboração

1.]..6.

Atividade: Analisarcontagem de ponto de função detalhada

1.1.7.

Atividade: Validar artefatos da fase de construção

1.1.8.
1.1.9.

Atividade: Validarversão de sistema entregue em ambiente de homologação
Atividade: Validar artefatos da fase de transição

1.1.10. Atividade: Valídarversão de sistema entregue em ambiente de produção
1.2. Subgrupo - Execução de Contrato
1.2.1.

Atividade: Gerenciarprojetos de sistema

1.2.2.

Atividade: GerarRelatÓrio Mensal de Acompanhamento de Projetos de Sistema

1.2.3.

Atividade: Gerar Relatório Mensal de Faturamento de Contrato

1.2.4.

Atividade: Acompanhar Processo Mensal de pagamento de futura

1.2.5.

Atividade; Arquivar Contagens de Pontos de Função(Estimada/Detalhada) Mensalmente

1.2.6. Atividade: ArquivarTermos(Aprovação de Requisitos e Recebimento de Sistema) Mensalmente
2. Grupo - Sítio Eletrânico Detran/DF

2.1.

Subgrupo - Gerenciamento de Conteúdo

2.1.1.

Atividade: Publicarconteúdono Sítio EletrânicoDetran/DF

2.1.2.

Atividade: Editar conteúdono Sítio EletrõnicoDetran/DF

2.2.

Subgrupo Gerenciamento de Mídías (Imagem, ALdío, Vídeo, Documentos, etc)

2.2.1.

Atividade: Criar mídia para o Sítio EletrânicoDetran/DF

2.2.2.

Atividade: Editar médiapara o Sítio Eletrõnico Detran/DF

3.

Grupo

3.1.

Subgrupo - Administração de Plataforma

3.1.1.

.2.
3.2.

- Intra net Detra n/DF

Gerencíarplugins, módulos, extensões e similares
Gerencía r usuários

3. 1

Subgrupo - Gerenciamento de Conteúdo

3.2.1.

Atividade: Publicarconteúdona Intranet Detran/DF

3.2.2.

Atividade: Editar conteúdo na Intranet Detran/DF

3.3.

Subgrupo - Gerenciamento de Mídías(Imagem. Áudío, Vídeo, Documentos, etc)

3.3.1.

Atividade: Criar mídía para a Intranet Detran/DF

3.3.2.

Atividade; Editar médiapara a Intranet Detran/DF

4.

Grupo

4.1.

- Sistemas

Legados

Subgrupo - Manutenção de Sistemas Legados

4.1.1.

Atividade: Criarfuncíonalidadede sistema legado

4.1.2.

Atividade: Alterarfuncíonalidade de sistema legado

4.2.

Subgrupo - Sustentação de Sistemas Legados

4.2.1.

Atividade: Corrigirerro de funcionalidadede sistema legado

4.2.2.

Atividade: Admínistrardados de sistema legado

4.2.3.

Atividade: Gerar relatório referente a dados de sistema legado

4.3.

Subgrupo - Administração

4.3. 1.

Gerencia r usuá rios

4.3.2.

Gerencíar plugins, módulos, extensões e similares

5. Gerenciar Sistemas
5.1.

Sistemas Atua is

5.1. 1.

Intranet Detran/DF.

5.1.2.

Site Detrar/DF(hospedado na Sutic);

5.1.3.

Plataforma Corporativa Maestro:

5.1.4.

Sistema de Almoxarifado

h

\

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

l 5.
l 6.
l 7.
l 8.
l 9.

Sistema de Avaliação de Desempenho
Sistema de Férias
Sistema de Frequência

Sistema de Gestão de Obras e Eventos
Síste ma de Patri mânio

l 10. Sistema de Programas de Premiação
l 11. Sistema de Promoção Funciona
l 12.
l 13.
l 14.
l 15.
l 16.
l 17.
l 18.
l 19.

Sistema de Controle de Acesso
Sistema

de

RH

Sistema de Gestão de Educaçãono Trânsito
Sistemas de Gestão de Fiscalização Eletrõnica
Sistema de Gratificações
Sistemas de Serviços e Manuais
Sistema Pró-Sa úde

Sistemas de Projeto de Tecnologia

5

l 20. Sistema de Gestão de Estagiários
l 21. Sistema de Gestão de Sinalização Horizontal

5

2

5

Sistemas Legados

5 2 1.

SGA

5 2 2.

Sigesco

5 2 3.

Sispes

5 2 4.

Sisgap

5 2 5.

Sisaos

Saliente-se que a DIRTECrealiza como atuação rotineira adequações e manutenção nos sistemas e na infraestrutura de suporte geral para
o bom funcionamento e atendimento oferecido pelo DETRANaos seus usuários

PLEMENTARE

Realizações extraordinárias

Controle de Veículos e Condutores:
O Detran-DF tem trabalhado para modernizar e otímizar os serviços prestados aos seus usuários. Nesse sentido m uitas demo ndas fo ra m
abertas com vistas à melhoria dos serviços prestados, visando ofertar segurança e pratícidade à população
1.

Demandas executadas nesse ano:

1.1.

Biometria - Fase l

1.2.

Biometria - Fase Exame Médico

1.3.

Parcelamentode débitos de veículo pormeio de cartão

1.4.

Informar condutor principal

1.5.

Ativação E CNH(CNH Digital)

1.6.

E-CRLV (CRLV Digita l)

2.

Demandas em fase de finalização:

2.1.

Web Service - Monítoramento de aulas teóricas

2. 2.

Monito ra mento duas rodas

2.3.

Sistema de Provas Eletrõnicas

2.4.

Novo Padrão de Placas do Mercosul

2.5.

Portal de serviços on-lhe la e 2a .onda de serviços

2.6.

Alteração de endereço no site

l

3.

Demandas em andamento

3.1

Web Servícepara serviços executados pelos despachantes

3.2

Web Service para execução de comunicado de venda pelos cartórios

3.3

Web Service para acesso de órgãos da segurança pública

3.4

Agendamentode atendimento presencial

3.5

2a fase do Pré-atendimento de veículo

1) Web Services

Os Web Servicesque estão sendo criados vão atender a necessidadede controle de acessosao sistema e trazer segurançadas
nformaçõe.s.Além disso, o Detran tem buscado parcerias para melhorar o atendimento, de forma que o cidadão possa ter mais opções de
atendimentos presenciais e também on-líne

2) Parcelamento de Débicos
O parcelamento de débitos de veículos por meio de cartão de crédito começou a funcionar em maio, e desde então 124.521 débitos foram

parceladoscom sucesso em nosso sistema. somando um valor de mais de 21 milhões de reais. Essa inovação trouxe mais opções de
regularização da,situação.do veículo, possibilitando aos usuários retirarem seus carros do depósito e trafegarem com documento valido. A
negociação da dívida é feita diretamente com as empresas, presencialmente em uma unidade do DETRANou NA Hora ou em meio virtual.
pelo site
3) Ca ptura Biométríca

O projeto da biometria moderniza nossa forma de identificar e atender os interessados que procurampelos serviços da entidade e traz
outros benefícios, como a economia com bens materiais, papel, por exemplo, tempo, recursos humanos, torna o processo de habilitação
todo digital e diminui consideravelmente a quantidade de fraudes de identificação. A inovação começou a funcionar em liutho desse
cadastrando servidores e colaboradores (instrutores, médicos, psicólogos, examinadores, entre outros). Para o público externo, a caleta

teve início em 4 de agosto. A novidade aos poucosvaí se tornando parte da rotina para os usuários do Detran, e facilita o atendimento
além de trazer segurançae comodidade. Uma vez feito o cadastro, o cidadão não precisa mais apresentar documentos físicos, sendo
suficiente a verificação digital feita no momento do atendimento. O projeto deve ser estendido para todas as áreas de atendimento ao
publico.: Por enquanto está em funcionamento para os processos de primeira habilitação, transferência de CNH de Unidade Federativa e
alteração de dados. A previsão é de que até o fim do primeiro semestre de 2019 todos os processos de habilitação já estejam incluídos na
nova metodologia e os serviços de depósito e veículo devem ser incluídos aos poucos

4) Portalde Serviços
O Portal de Serviços On-lhe vem sendo trabalhando desde a elaboração do Planejamento Estratégico do Detran, e terá integração com o

projeto da blometria. O início do desenvolvimentofoi ano passado, com a primeira onda de serviços, os quais são mais simples(consulta
e emissão de nada consta de CNH.transformação de notificação de autuação em notificação de penalidades, entre outros). Este ano foram
desenvolvidos 5 serviços: alteração de endereço de CNH. alteração de endereço de veículo, identificação de condutor segunda via de CRV.

consultade veículose emissãode 2 via de CRV.que exigem um nível a mais de segurança.O Portalainda não está disponível,pois
encontra-se em fase final de estruturação dos níveis de segurança para oferecer serviços de maior complexidade, com integração com o

aplicat.ivoda Valid. atrelado ao cadastro biométrico.A previsãoé de que até o fim desse ano ele esteja no ar A novidade traz
comodidade e segurança aos usuários que preferem não pegar filas, e segue a tendência mundial de oferta de serviços em meios digitais.

Com isso, o atendimento presencialdeve diminuir possibilitando o agendamentodesse atendimento, que também já está em
desenvolvimento. A ideia é otimizar o serviço já prestado de forma presencial e ofertar a maior quantidade possível de serviços on-líne.

Em 2018, foi disponibilizado para o usuário do DETRAN-DFa opção de baixar os documentos CRLVe CNH digitais. O DF foi o primeiro a
mpla.ntar a tecnologia junto ao DENATRAN.Essa medida vai facilitar o porte do documento e também diminui as filas nos postos de
atendimento. O documento digital tem validade em todo território nacional e foi muito bem recebido pela população do DF

Estatísticas de T râ nsito
No período de 2015 a 2018 os dados de acidentes de trânsito com vítimas fatais e feridas ocorridas no Distrito Federal foram
consolidados.

Para desenvolver os trabalhos, foram consolidadas as parcerias com a Polícia Civil do Distrito Federal, com o Instituto de Medicina Legal e
com a Secretaria de Estado de Saúde. Além dessas, foram buscados acessos aos Sistemas da Secretaria de Segurança Pública e da Paz
Social, e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU). Para que as informações de acidentes representassem a realidade do DF

1) Critica das OcorrênciasPoliciais
No período de quatro anos(2015 a 2018) foram analisados 275.272 boletins de ocorrênciaspoliciais. Paraformar o bancode acidentes de
trânsito são realizadas as criticas desses boletins de ocorrências sendo a primeira etapa verificar as inconsistências dos dados como a

inclusão dos dados pessoais, dados de habilitação e exames toxicológicos dos envolvidos nos acidentes de trânsito (condutores e

vit i mas

Além dessas informações também são inseridos dados do endereço e georreferenciamentodos acidentes se ocorreram em faixa de
pedestre, semáforo, passarela e outros, e também, tipologia dos veículos envolvidos.
2) Pesquisa de campo

Numa segunda etapa uma equipe vai a campo para elucidar dúvidas sobre os acidentes fatais. No período de 2015 a 2018 foram
investigadas 500 ocorrênciasfatais, as quais precisam ser visitadas mais de uma vez, pois não se consegueinformaçõesnum primeiro
mo me nto

Essa investigação
acidente
e outros ocorre para os seguintes questionamentos: a ocorrência é de trânsito, ocorreram no Distrito Federal, qual o endereço do
Além dessa investigação a equipe ainda realiza pesquisas de perfil dos atires do trânsito e das vias.
Nesse

período

foram

realizadas

Prates/Vias MNO1 e Via U02

as pesquisas

de Ciclistas,

Pedestres,

Bolsões

de Motos,

revisão

das vias
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3) Produtos Estatísticos

E como resultados desse trabalho são entregues os produtos desenvolvidos por esta gerência. Foram publicados, quatro anuários
estatísticos de acidentes de trânsito, 4.608 informativos fixos, como exemplos temos: o acompanhamentosemanal de acidentes de
trânsito com vítimas fatais encaminhadasos gestores das pastas interessadas. Série histórica dos acidentes de trânsito ocorridosno DF
de 2000 ao ano atual e acidentes por via que estão publicadosno sítio eletrânico do Detran

Além de outros produtos solicitados diariamente e que não são contabilizadosnesses documentos Para atender a imprensa, a
comunidade e aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito

Para a entrega desses produtos, de 2015 a 2017 contamos com quatro estatísticos terceirizados e um adminístradoç pois o Detran não
possui servidores estatísticos de carreira. E em 2018 com nova licitaçã,o contamos com dois estatísticos terceirizados

4) Considerações
finais; Estatísticas
As estatísticas são para o Distrito Federal todo

ncluindo Vias Urbanas, Rodovias Distritais e Rodovias Federais

No período de 2015 a 2018 o número de vítimas fatais reduziu 24% nas vias do DF comparado com os anos de 2011 a 2014. Dados

mostram que no período de 2015 a 2018 foram registradas 1.277 vítimas fatais em acidentes de trânsito, contra 1.673 ocorridas no
período 2011 a 2014. E para as vítimas feridas uma redução de 22%, de 48.541 para 37.649.
Em relação ao tipo de envolvimento das vítimas fatais, nos períodos dos anos analisados foi registrado redução no número de todas

as vitimas. Foram 91 ciclistas mortos de 2015 a 2018 contra 114 de 2011 a 2014 (redução de 20%). Motociclistas mortos de 385
contra 314(redução de 18%). Pedestres mortos de 510 contra 427(redução de 16%). Demais condutores mortos de 353 contra 246
(reduçãode 30%). E passageirosmortos de 306 contra 196(redução de 36%).
Para o ano de 2018, foram 279 vítimas fatais contra 254 de 2017 (aumento de 10%). Observa-se, porém, que ocorreu redução para os

grupos de vítimas fatais: passageiros(reduçãode 19%), ciclistas( reduçãode 9%) e motociclistas(redução de 7%). E aumento para
Dema.íscondutores (aumento de 43%) e pedestres (aumento de 28%). Em outubro de 2018, também foi entregue o anuário
estatístico de acidentes de trânsito do ano de 2017, totalmente digital e à disposição dos usuários no sítio do Detran. Os anuários
consolidam os acidentes com vítimas fatais e feridas que ocorreram no DF nos referidos anos, sendo utilizado por entidades públicas
e privadas, comunidade e imprensa
Outro ponto a ser observado é o índice de mortos por 100 mil habitantes. Em dezembro de 2018, o DF apresentou um índice de 9,4
Os dados são preliminares, pois conforme a ABNT l0.697, são considerados acidentes de trânsito com vítima fatal aqueles acidentes
em que a vítima falece em razão das lesões e/ou decorrentes do acidente no momento ou até 30 dias após a ocorrência do mesmo

Atividades de Ouvidoria
1. Realizaçãode evento Bate papo com a Ouvidoria em fevereiro com a presençados Diretores, Gerentese Chefes, incluindo a DireçãoGeral do Órgão, com o intuito de apresentar o trabalho da Ouvidoria,com o objetivo de conscientizar os servidores sobre a importância do

trabalho realizado pela Ouvidoria nos órgãos, apresentar aos Chefes e Diretores o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF
dirimir dúvidas relacionadas aos pedidos de informação recebidos por meio do e-SIC, com base na Lei de Acesso à Informação; apresentar
os resultados positivos alcançados pela Ouvidoria em 2017 e esclarecer pontos relacionado à Carta de Serviços ao~Cidadão
2. Realização de melhorias, bem como a atualização da Carta de Serviços Digital, com o apoio da Assessoria de Comunicaçãodo órgão
8 www.detran .df.gov.br

aba Se rviços

Carta de Serviços

3 Foramatualizadas as informaçõesconstantes no sítio oficial do órgão, em atendimento ao artigo 8o da Lei no 4.990/2012 e artigos 7o e
8o do Decreto Distrital no 34.276/2013, que tratam da Lei de Acesso à Informação - LAI
4. A Ouvídoria desenvolveu o projeto Parceria com a Duvidaria. implementado em 01/06/2018. Foram realizadas visitas nas unidades do

Detran visando sanar eventuais dúvidas com relação ao sistema orientado os servidores com relação A necessidadede resposta precisa,
clara, honesta e dentro dos prazos estabelecidos

5. O Sistema de Ouvidoriado Distrito Federal OUV-DFregistrou demandas relativas ao Detran um total de 9.076 manifestações, sendo
Reclamações

: 5.835

Solicitações: 2.181
Info rmações: 376
Denúncias

Sugestões:

: 365

169

Elogios: 150

6. O Sistema Eletrânicodo Serviçode Informaçãoao Cidadão e-SIC registrou um total de 469 pedidos, sendo
Co ncedidos : 26 1

Negados: 208
Licitações realizadas
NÚMERO ANO

OBJETO DA LICITAÇÃO

VALOR
ESTIMADO

f
VALOR
HOMOLOGADO

OBSERVAÇÃO

Itens 2,3 e 4 fracassados.
Ajudante
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mecânica

(item

4)

2

Contratação de empresa para prestação de serviço
2018manutenção e modernização do sistema de controle

4

2018 Contratação de.empresa para fabricação e
fornecimentoR$ 694.656,34R$ 226.826,56iRegistro de Preço
de lacres rastreáveis

6

R$
2018 Con.trataçãode empresa para prestação de serviço de call
R$
center
5.045.676,32 3.847.507,92

7

.)n.a:Contratação

8

de

clínica

ou

hospital

para

revalidação de R$ 13.550,00
ICertificado Médico Aeronáutico - CMA
prestação de
e rv l ÇQs
2018Con.tratação
de empresapara prestação
de sserviçQ$1
R$ r
''l6.857.198.40

Contratação de empresa para impressão de documentos

10

de

arrecadação

dados

fixos

e

variáveis

NP e Documento

de Arrecadação

Medulares(Tape

Library)

'

de

'

.

Registro de Preço

l

R$ B54.249.33R$

233.980,00biblioteca

ese

de

fitas

Item l-

medulares

restoul

Q

de empresa p.ara serviços de manutençãoR$ 140.896,32R$ 140.896,00
preventiva e corretiva de etilâmetro

12

2018 Contratação

13

2018 Aquisição de café para recomposição de estuque.

9

1.748.290.00

para

....Aquisição,ínstalaçãoeconfiguraçãodeBibliotecadeFitas'
''''

21

R$

2018 impressão de Notificação de Autuação - NA, NotificaçãoR$ 254.760,00R$ 169.994,40
de Penalidade
Serviço - DAS

11

com

da

Pregão Deserto

''''

:destinados a personalizar CRLV

nteresse

por

Revogado

Ad mi ni st ra çã o .

se mafó ri co do DF.

2017 li:il!

R$ 277.440,00R$
' l ' 233.877.5011egistro
' reseivaaa de Preço. Item

2

cota

tação de empresagpanazprós.ração de serviços de14.89R.903.70 11.277.042,001tem 2 - cota reservada

2016C.ontratação.
de empresa
paraexecução
de serviçosde
sinalizacão horizontal nas vias urbanas do DF.

R$

R$

7.326.022,20 l 5.460.996.77

Programa e Ações Comunitárias do Detran-DF

Com obj.etivo de receber, acompanhar e responder as demandas oriundas da comunidade por meio das reuniões dos Conselhos
Comunitários de Segurança - Conseg(prioritariamente) e par solicitações oficiais encaminhadas pelo protocolo do Detran, sejam da própria
comunidade. administrações regionais, empresas, instituições públicas e privadas
Houve participação

em

e 190 reuniões formais do Conseg, sendo distribuídas na AISP Metropolitana 62 reuniões, na AISP Oeste 40 reuniões, na AISP Sul 50
reuniões e na AISP Leste 29 reuniões, acrescenta-se a participação às reuniões do Comitê de Transporte do ltapoã com 02 reuniões
e 6 visitas mensais junto à comunidade para identificação dos locais demandados, gerando um total de 72 visitas anuais
e Ressalta-se também a participação no Programa Cidades Limpas, onde o Detran participou de 23 reuniões preparatórias com análise e

confirmação da possibilidade de atendimento às demandas relacionadas conforme documento de atividades de cada Região
Ad mi nist ra uva ,

23 aberturas do programa nas Regiões Administrativas, bem como o acompanhamento e entrega do quantitativo de ações/atividades

de engenharia e fiscalização realizadas pelo Detran durante a vigência do programa na cidade. Ressaltamos a 'quantidade de
documentos recebidos originários das participações em reuniões e via protocolo do Detran,

1.005 d.ocumentos(demandas)que foram encaminhadaspor meio de Despachoàs áreas, sendo 809 para a Área de Engenharia 212

para a Área de Policiamento e Fiscalização, 32 para a Área de Educaçãoe 42 para a área Administrativa interna

e Acompanhamento
das demandasobtive-se respostasdas áreas que foram encaminhadas
aos solicitantes,por meio de Ofício
assinado pela Direção Geral, totalizando 327 respostas, das quais 248 repostas foram da Área de Engenharia, 77 respostas da Área
de Policiamento e Fiscalização e dois respostas referente a informações administrativas. Ressalta-se que as respostas da Área de
Educaçãosão feitas pela própria área no momento do agendamento das ações educativas

UNIDADE

s encontr.

imo exe rciclo

O Detran/DF tem o entendimento de que as realizações de 2018 foram positivas para o anseio desta Autarquia que é o reconhecimento

pela excelênciano atendimentoe na gestão de trânsito, por meio da promoçãode um trânsito seguroe civilizado com o objetivo de
proporcionar segurança e fluidez do trânsito viário à sociedade. contribuindo para melhor qualidade de vida

B No ano de 2018, foram registrados 279 vítimas fatais contra 254 de 2017(aumento de 10%)
e Observa-se, porém. que ocorreu redução para os grupos de vítimas fatais; passageiros(redução de 19ch), ciclistas( redução de

9ch) e motociclistas(redução de 7%). E aumento para Demais condutores(aumento de 43%) e pedestres(aumento de 28%).
e Foi entregue o anuário estatístico de acidentes de trânsito do ano de 2017, totalmente digital e a disposição dos usuáríosno
sítio do Detra n .

© Outro ponto a ser observado é o índice de mortos por 100 míl habitantes. Em dezembro de 2018. o DF está com índice de 9,4
Os dados são preliminares, pois conforme a ABNT l0.697, são considerados acidentes de trânsito com vítima fatal,ilí6i;;i)S acidentes em
que a vítima falece em razão das lesões e/ou decorrentes do acidente no momento ou até 30 dias após a ocorrêncízrdo mesrl!
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RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Agente de Planejamento: MARIA REGINA MONTEIRO SIMOES

Telefone: 3901-1045

e-mail de contato: reginamonteiro(ê)detran.df.gov.br

As s i nat u ra

RESPONSÁVEilSPELA ELABORAÇÃO
Agente de Planejamento:

FRANCISCO RONALDO GUERREIRO BEZERRA

Telefone: (61)3901-1045 e-mail de cantata: ronaldoguerreíro@hotmail.com

As si n atu ra
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RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Agente de Planejamento: ANTONIO CARLOSALVES DE OLlyEIRA

Telefone; (61)3343-51li/t'""'';:lRail de cantata; antonio.carlos@detran.df.gov.br
As s ínatu ra

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Agente de Planejamento: ISABELCRISTINADA SILyA GUTHIER

Telefone:(61)3313-8454 e-mail de cantata: isabel.guthier@seplag.df.gov.br;belgutFier@gmail.com
As si natu ra

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: FABRICIO LAMADE ANDRADE MOURA

Telefone: (õl)334375108
As si nat u ra

e-mail de cantata:

dg@detran.df.gov.br;fla-oura@gmail.com

