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DEPARTAMENTO
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DE'TRABLAHO

- Departamento de Ti-ânsito do Distrito Federal - Detran/DF. foi cr-lado pelo Decreto-Lei nü 315, de 13 de março de !96?

alterado pela Lei no 6.296, de 15 de dezembro de 1975 e pelos artigos 117, incisa IV e 124a da Lei Orgânica'do Distrito
cedera!. Reestruturada pelo Decreta nü 33.235, de 30 de setembro de 2üll, é entidade autárquica de administração

pe.fiar integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidadejurídica de direito público, autonomia

administrativa e financeira, vinculada à secretaria de Estado de Segurança Pública e regida pela legislação federal sobre
transito, por seu regimento próprio e pelas demais ítorm8s baixadas pelo Governo do Distrito Federal'
Tem sede e foro em Brasífia/t)F e circunscriçãosobre todas as vias publicas em áreas urbanas do Distrito cedera
Finalidades

Planéjamenta. administração geral, normalização. pesquisa e t ra ta'
Federa

ito dê dados relacionad

trânsito urbanodo Distrit

Registro e licenciamento dé veículos

Formação,habilitação e reciclagem de condutoras;
Educaçãopara o trânsito
EngenhaHa de trânsito e operação do sistema viário urbano

Policiamento e fiscalização de trânsito
Julgamento de infrações de trânsito e de recursos admlnistrat
Autuação e Aplicação dê penalidades;

Medicina e psicologia de trânsito
Apoio técnico em parceria com órgãos e entidades cujas at idad:

se relacionem direta

tas à melhoriano atendimento,tecnologiade por\tae Éegul nça

ldifetamente com o trânsito, ca

FORÇA:DE.-TRABALHO
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eb i( çóm

AtNidadedFim

ca rgü
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lavem fandango
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,
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í
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1 1 cedidas para outros
rgaos
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b

D

0

32

rota l Geia

51

93
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O Óetran/DF contou no aha de 202i cõm 1.203 êõlabórâdores. sêhdo i.04i $êrvidüres efetlvos e 162 comissiünados e
quisitados vindos de filtros órgãos

Estão Cêd+dosa outros.órgãos. 32.seruldorés efetlvos do Detrãn/DF. Ressalta-se que só eM .2021, 12 servidores se
aposentaram ê não é realizado cühcursopúblico pára suprir a necessidade da força de trãbélha dó Ofgãü ha ll anãs
Por Meio de convênió cóú B Funap, ó Det.ran/DF mantém um efetivo clE.gS.tentosque se dedicam a i'ecuperaçãoe
confecção de placas de sinalização. estaLigráfica, coritribuinda. aâ$iilÉb""c6f#'oprogt'ama de ressocialização dos' referidos
detentor para que possam reassumir suas funções sociais

:D
0001 Pnoc.RAMA: D E .open.AÇÕ t$.EspcéiAis

Execuçã

O rçamentária

e Fira

Despesa

Lei

Autorizada

Empenhada

Liquidado

DE SENTENÇAS

1300000,0

160000Q,a

B94107,49

B94i07.49

6166 EXECUÇÃO
DE SENTENÇAS
ILJDiCIAIS
DETRAN.fDFRPV
D{STRllO FEDERAL

1300000.0

t60000).0

394 107,4 9

8q4107,49

60000Q,a

60BOQQ,O

39922S.36

399225,36

600000.0

500000.0

3q9225.36

399225.36

6350193.D

6750193,D

6000193.00 5051147,9Q

5350193,a

b7S0193.0

6000193.00

7Q00000.0

7coaooo,o

125900S.76 1252234,49

700000a,o

7000000.0

125900b,76

100000.0

34aQoo.o

333S22.48

268042.16

100COO.D

340000.0

333522.48

268042.16

30aaoo.o

72506.97

72S06,B7

300000.)

300)00.0

72S06,97

725a6.9 7

!5650193.0C

16S90193,QC 8958561,0€

AÇãQ/SubtRuk)

9001-EXECUÇÃO
JUDICIAIS

9009 INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇÕES DE
MULTAS DE
TRÂNSITO
0001

ReSTiTuiçÕes OE

Ml;LTAS DF
TRANSITO
DETRAN/DF
01SiKiTO FEDERAL
9033 - Fa RMAÇÃO

DD PATRIMÓNIO
DO SERVIDOR
PUBLICO
9557

FORMAÇÃO

DO PATRiMõrJiO DO
SERVIDOR PUBLICO
PASEPDETRAN/DF
DISTRITO FFDERAL
9041 CONVERSÃO DE

LICENÇA PREMIO
EM PECUNIA
0010 CONVERSÃO
DE LICENÇA PREhllO
EM PECUNIA
DETRAN/DF
DISTRITO FEDERAL

RESSARCIMENTOS,
[NDENIZAÇOES
RESTITUIÇÕES

E
DE

PESSOAL

5051 147,90

oo] s
RESSARCIMEN ] OS

LNDENIZAÇOES E
REGI { l UiçOES
PESSOAL

DE

aeQuisrTAoo /
DETRAN/DF
DISTRlrO FEDERAL

9093 - OUT ROS

RESSARCIMENTOS. 300aao,o
INDENIZAÇOES E
RESTITUIÇÕES
0009 OUTROS
RESSARCÍMENTOS.
ENDENIZAÇOESE
acsl n u içoES
SERVIÇOS/
DETRAN/'DF
DISTRITO FEDERAL
TOTAL - OCOS -

PROGRAMA DE
OPERAÇOES

ESPECIAIS

7937264,37

Sêa
L

Processos cadastrados

2

processos

3

4

parceladc

s

Processos aultaaos
Processos executados

TOTIAI

6ài+.:

éÉüuáÀh

Á É.ÜBI.!CA
Execução

bCeiF8

AÜ'to'iiiâid

1784- GESTÃODAS
ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO

Fi

D.e.kpeÉá

:4i'â'ói:iü'Ü'iü'ü'ü
:

T'KÂNSiTO

O rça rhonti

DE

0001 -'GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO DE

TRANSITO-DETRAN/DF

8940000,0

8304623,0

8940000,0

3800932',78

DISTRITO FEDERAL
1471'.üMObE.RNIZAÇÃO

SISTEMA DE
INFORMA'çÃO

DE'

23'1000'D,0

248s- MODeKN'iZ'AçÃO

DESISTEMADE
INFORMAÇÃO-

DETRAN/DF-D]STR]TO
FEDERAL

255'?'-ú'GESTÃO DA

iNFOKMAÇÃO E:OOS
SISTEMAS DE
TECNOLOGIA'.DA

31410990,46

:iNÊÓtBM'A'ÇÃO

2s64 - aeévÃÓ OA
INFORMAÇÃO E DOS
SISTEMAS DE

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃODETRAN/DF-DISTRITO

15912811,44

FEDERAL

8505'ü PUBLICIDADE
E PROPAGANDA'.

212S0000,00

0958'-' PUBLICIDADEE
PROPAGANDA-

U'TILIDADEPÚBLICA
DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL

8749'- PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL

7soooo,a

1564 .'- R EFO:RMA DE

UNIDADE DÊ
ATENDIMENTO

221000,0

Q002 ; RECORMA DE
UNIDADE DE
ATENDIMEN'TO.
DETRAN/DF
BRAZLANDIA

80000.0

0003 : REFORMA
'óE

UNIDADEDE

ATENDIMENTO
DETRAN/F= PLANO
PILOTO

0004 -' REFORMA DE
UNIDADE DE
ATENDIMENTO
LETRA'N/F- GAMA

Despesa

:mpenhado

-huióado

31 )00.0

=

=)

14aooa.o

140000,Q

0

D

0035 CONSTRUÇÃO
DE PREDIOS E
PROPRIDS DETRAN 'DF
COPCL
METROPOLITANA
SElaR COPPL. DE IND
E ABASTECIMENTO

ooooo,=

3cooa.o

0

0

0036 :ONSTRUCAO
DE PRÉDIOS E
PRÓPRIOS DETRAN/DF
COPOL SL L GAMA

soado.o

60000.0

0

D

zoooo.o

200ao.o

)

[)

43612764.0

29099764.DO

1669363S.45

14299832.13

AÇão/Subtituh

Lei

00 12 RUFOUNIADE
UNIDADE DE
ATENDIMEN:O
DETRAN DF
SOBRADINHO

310 )0.0

1984 - CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIOS E

hutarkada

PRÓPRIOS

D04]

CONSTRUÇÃO

DE PREDIOS E
PROPRIDS DEIRAN/DF
COPOS i ES] E
SOBRADINHO

2469-GESTÃO DAS

ATIVIDADES DE

ENGENHARIA DE

TRANSITA
9520

GESTÃO DAS

qTIVIDADES DE

;;Fiel;T=F;,N/o;NGENHARIA OE
DTSTRI

i43612764;0

14299832,13

2qOqQ764.]C

T O ç;EDEMA

2629-GESTÃO DAS
ATIVIDADES

DE

ATENDIMENTO AOS
USUARIOS DO
DETRAN-DF
000 !

213a8590,c

33979781,P

213085q0.0

339 f9 781,0

14315295,0

: 29B76397,0

2698 a G EST AO DAS

ATIVIDADES DE
FROTA

26383607.71

21474964,17

2b38360 7.71

2i4 74904,]

7

GESTÃO DAS

ATIVIDADES

DE

POLICIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO

TRANSITO
000 1

22961301,50

GESTÃO DAS

::h'Fclà:::RE.T.?l"
1, ': ,«.'
FEDERAL
280íi

22961361,50

GESTÃO DAS

ATIVIDADES DE
qiENDIMENTO AOS
JSUARIDS OO DETRAN
DF DEIRAN/DF
DISTRITO FEDERAL

000]

30761466,72

17540aoo,o

265810QO,D

21721196.42

!877584S.28

175403C0.0

26S81000.0

ZI 7 2 1 1 96.42

18775845.28

8510000.0

7Q3sooa.o

3989858,23

35308i5.55

8510000.D

7C35000,0

DE

GESTÃO O qS

ATlüIDADES DE
POLICIANtENTO E
FISCALIZAÇÃO DE
TRANSITO DETRAN/DF
DISTRllO FEDERAL
4198 - MANUTENÇÃO

DA SINALIZAÇÃO
SEMAFORICA
0003 MANUTENÇÃO
DA SINALIZAÇÃO
SFNiAFORICA
DETRAN/DF DISIRilO
FEDERAL

35308] 5.55

.=:.,..-- -

iÍ':k

Alutprkada

Despêsà

E:mRenhadõ

CHuiüa:do

700000,0

700000,0

437802,57

386728.99

IS30400D.0

18538064.D

IS896432,85

4840363.ÓI

14C000,0

322641,0

294578.13

76C94,26

llooo ).o

2180 7 7,0

218077.00

42024.58

2030000.D

2130000.0

1148036.06

L148036.06

4030DOO,O

030000.0

38a2644.70

5444b6.13

A ãa /SubtiEulâ
843S
FORTALE(:lMENTO DAS
qçOES DE APOIO AO
[N l ERNO E SUA
FANirLiA DEf RAN/ DF
DISTRITO) FEDERAL

41ai-

GESTÃO DAS

AT[VIDADES

DE

SINALIZAÇÃO

HORIZONTALE

VERTICAL

DOO[ - GES] ÂO DAS
ATIVIDADES DE

SINALIZAÇÃO
HOR [ZONTAL

E

VERTICAL.DF]RAN/DF
SOL NASCENTE/PÕR
SOL

DO

Doa2- GES:AO DAS
ATIVIDADESDE
SINALIZAÇÃO
HOREZON TAt E

VERTICAL DETRAN/DF
ARNIQUEIRA
0003 GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZON í AL E
VERTICAL DETRAN/DF
DISTRI 10 CEDERAL
0033 - GES] AO DAS
ATIVIDADES DE

SINALIZAÇÃO
HOR IZONTAL

E

VERTICAL DETRAN.rDr
PLANO RILOiO
0034 GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DETRAN,rDF

610000,0

610000.0

503404.00

149679.97

52500a,0

L092569.0

84 5532.9)

S33268,62

21 5000.0

447189.)

q 2S141,43

L04 700,22

330000 0

368870,0

368037,22

t18876.14

4}0000.0

485112.0

4 8 5 1 1 1.73

169777,S8

310000.0

360670,0

360503.99

q 04 1 7.S l

245000.0

24 5000,0

213S10.00

314 10,5S

D035 - GESTÃO DAS

ATEViDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL'DETRAN.DF
TACUAT'INCA

o036 - GE5rÃo OAS
ATIVIDADESDE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DEIRAN,-DF
BRqZLAND[A
D03 7 GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DE]RAN/DF
SOBRADINHO
D038

GESTAO DAS

AI.IVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DETRAN,'DF
PLANAiTINA
oa39

GESTÃO DAS

ATIVIDADES

DE

SINALIZAÇÃO
HO RIZONTAL

E

UERFICAL DETRAN/DF
PARANÇA
)040
GESTÃO DAS
qllVIDADES
DE

51NALIZACAO

HORIZONTAL E
VERllCAL

DETRAN/DF

Nuca EO BAUOeinAWTE

jí'.h

)esposa

\utorikada

:mpenhadQ

;üiuidado

}60000.D

1137640.0

3954 74.87

144S21,S9

380000,0

)37070,0

b35070,00

L1 2164,35

2b4 000 .)

264000,0

261768,34

15 776],94

420000 0

899492,a

7]7899,93

272629.39

3U;:yãâÇâ::
:':-...'
VERTICAL DEIRAN/DF

345000.0

3] ] 74 7.00

L23843.08

305000.0

3B8576,0

388575.06

29409,21

39)000,0

390000,0

33970].00

100071,14

240000,0

336470,0

249987,}2

494 22,38

290000.0

290000,D

2301 19.00

16974.B8

00 5C GESTÃO DAS
qTIVIDADES DE
SÍNPLIZAÇAO
HORiZO NTAL E
FERI.ICAL DETRAN/DF
LAGO NORTE

2G5000.D

23491 7,0

2349] 7.00

23882.54

0051 GESTÃO DAS
ATIUIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZQ NTAI E
VERTICAL DETRAN/DF
CqNDANGOLANDIA

220000.0

220000,0

130915.00

16360.00

400000,0

582529,0

582339.95

159103.50

280000.0

280000,D

21 7730,36

3q03S.15

AÇã0/:SubtKub
D04]

GESTÃO DAS

ATIVIDADES

DE

SINALIZAÇÃO
HORIZONT AL E

VERllCAL DEJRAN/DF
CEILANDiA
004 2

GES TAO DAS

qTIVÍDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DETRAN/DF
GLJARA

004 3

GESTÃO DAS

ATÍVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VER;lCAL DETRAN/DF
CRUZEIRO
)U44
GESTÃO DAS
ATiVIDADES DE

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DEIRAN/DF
SAMAMBAIA

0045 GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE

SAN:'A MANIA
004a GESTÃO DAS
QTIVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HOR IZONTAI

E

VERTICAL DETRAN/DF
SAO SEBASTIAO
0047 . GES l AO DAS

ATIVIDADES DE
SINALiZACAO
HORIZONTAL E

VERllCAL DETRANfDF
RECAI TO DAS CHÁS
=048
GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DEIRAN/DF
LAGO SUL
D049
GESTÃO DAS
AllVIDADES
DE

SINALIZAÇÃO
HOR EZONTAI

VERllCAL

E

DETRAN/DF

RI ACHO FU NDO

0052

GES; AO DAS

41rV]DADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZO NTAI E
VERTICAL DE}RAN/DF
AGtIAS CI ARAS
D0 5 3

GESTÃO

DA S

qTI \fl DADOS [) E

SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E

LfERllCAL DETRAN/DF
RIACHO FUNDO il

J

Despesa

AÉãa/SÜ'btÍtuh

Autorizada

Empenhada

Ciãüióada

41 0000,0

410000.00

41418,49

L6000C,O

!6aooo,o

104000,00

9418.77

250000.0

250)0 ).0

207237,00

20S86.87

31000C,P

310000,0

227467.PO

64q38,46

L95000.0

231 522,0

231522,00

lb421.37

9SODA.a

i 32679.0

132679,00

76376,74

90000,a

14S325.0

145325.00

653,66

D061 GESTÃO DAS
AllVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DETRAN,fDF
SIA

275000,0

385377,0

384980.47

Zl976,87

0062 GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E
VERTICAL DETRAh,'DF
UICENTE nlRES

225000,0

242000,0

24]0S9,79

764] 7,]0

0063 GESTÃO DAS
ATIV[DADES DE
SINALIZAÇÃO
HORiZONI AL E
yERllCAL DETRAN.DF
FERCAL

40000,0

SS339.0

55334,7S

2225.31

t6S316934:0a

27 1 7 24 1 36 f00

183054846i:61 t2983as33;iD

00 54 GESTÃO DAS
UTILIDADES DE
SINALIZAÇÃO
410a00,0
HORIZONTAL E
VERTICAL DEIRAN/DF
SUDOESTE/OCTOGONAL
005S GEMIÀO DAS
ATIVIDADES DE
SINALIZAÇÃO

HORIZONIAI E

VERTICAL DETRAN,DF
VARIAM
cOSo - GESTÃO DAS

ATIViDADES DE

SINPLIZAÇAO
HORIZONI AL E
VER;lCAL DETRAN/DF
PARK V/AY
Da57

GEMIAO DAS

AriviDADES DE
SINALIZAÇÃO
HORIZON:AI E

VERllCAL DETRAN/Dr
SETOR COMPL DE IND
E ABASTECIMENTO
D058 . GESTÃO DAS
ATiVIDADES DE
SINALIZAÇÃO
HOREZONrAI E
VERTICAL DETRAN/DF
SOBRADINHO ll
DOS9 GESTÃO DAS
ATiVIDADES DE

SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL E
VERTICAL-DETRAN/DF
JARDIM BO;ÚNICO
0060

GESTÃO DAS

ATIViDADES DE
SINALIZAÇÃO
nORIZONT AL E
VERTICAL-DETRAN/DF
[TAPOÁ

T aT Rt ü :62 17 '

SEGA:RANç# PÚBLICA

Z.i eOUCAÇÃ0'ü'ÉVnÂWSitÓ
Em 2021, a educação dé trânsito da Detran/DF deu continuidade à sua missão social e edubatiÜa de instruir. formar e

conÊcientizar.
a populaçãodo Distrito Federalclllànto à prática de valores voltados à civilidade, ao respeito e
à responsabilidade no trânsito e o seu papel em torna-lo mais seguro e saudável
Os âvah o.s da tecnologia permitiram a área potencializar esse aprendizado, propagando o Conhecimentoe ampliando a
lcâDce público. por m.eio de média em vídeo em condomínios residenciais, realização de 07. lives.educativas pelo

canal YouTube,críàçãü.do Podcast"Falando $obrê o trânsito" sendo cómDâRilhado10 episódios l:om o público süb a

temática trânsito, a inovação da sala dê realidade virtual que disponibiliza aos visitantes a simulação da direção veicular
eM simuladores, bem i:óMo. a reproduçãoe experimento do estado de embriaguez com ó usó de óculos DrunkBusters
Forãrh $róhóVidas 717.anões educativas com público total de 92.102 pessoas no intuito de éóóÉcientizâr a população
sobre oé ris.cós no trânsito e os impactos sociais negativos da negligência nas vias. As ações ê campanhaseducativas'de
oito obedecem'h
aa croóogtama anual definido pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contrân
Com foco na segurança viária e com o objetivo

de estimular

os usuários do trânsito a [:m colüportamênto

reÉponsáve

/':,-

fundadólha préserváção
de vidas, foram realizadoscircuitosde palestraseducativaspara hotofretistas e clclisjas que

trabalham.como entregadores de produtos de aplicativos, bem como, para motoristas de transporte cole'tive 'de
passageiros,

pedeÉtrês

de vítima s fa ta is .

e condutores.

A at+vidade

de ministração

de palestras

foi responsável

pela

queda

de 38% na..ín.d.içe.

....- .,,...,...,...-"""''"'"' ;

J'b

seQ

Açõesl:educãtiüãs püi caHpahhü
Fénds em trens ito

2

/alta

3

cardava!
Maia a:Farelo

4

5
5

'

às aulas

emana

nacional

de [râns lto

penQao de chuvas

7

\ção sollaária en) memória oas v tinas ae transita

fatal solidário

3

10

:fixa de pedest'e
espero a a idoso

11

Respeito

9

27
[)

à pessoa

co ,. aefFclência

12
13
{4
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2.2€NGENHARIA DETRÂNSITO
A engenharia de trânsito do Detran/DF manteve as ações e atividades voltadas à segura.nçae fluidez viária e para o.ano
de 2022. espera-se a conclusão do processo de aquisição de novos controladores semàfóricos e C.entrai Semafórica. bem
como a efetivação do processo licitatório para realização da revitalização da infraestrutura dos semáforos

Foram implantados dois cruzamentos novos em pontos estratégicos em Aguas Claras (574= Rua 36 Nora ç/ Av.
Flamboyant) e na Ceitândia (578 = Via N3 cam a MN3 no Centro Olímpico Ceilândia)

Destacamos que o Detran/DF confecciona todas as placas de sinalização utilizadas pelo Órgão ê mantém $ua equipe nês
as urbanas revisândo a sinalização existente e implantando novos projet.os com a colaboração de detentor por meio de
convénio firmado com a Funap. Uma média mensal de 22 detentor trabalhando nessa al:ividade e o Detran/DF contribuído

para inclusão e reintegração sacia! dessas pessoas, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos
fisçinnais

Foram pintados 138 mit m2 de sinalização horizontal, instalados S.259 tacha e talhão e implantadas 3,S32 placas de
rtical
Com vistas a uma mêthor gestão documental, fai digitalizada todo o acervo técnico atinente aos equipamentos eletrõnicüs
(REIT ], RÊIT 11, REIT 111e semáforos): Laudos de Aferição, Estudos Técnicos, Projetos de sinalização, etc, dando. dessa
forma. mais agilidade em pesquisa. reduzindo o espaço físico e custo de guarda dos documentos
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3 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DETRANSITO//
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As attvidades de fiscalização e policiamento de trânsito são.
prajetos relacionados à segurança, fluidez dõ trânsito e inspeç

Nesse ano, devido às políticas públicas devido ao ehfrentaí
mobilizar"ampara atendimento e apoio das demandas do goveri

fadasà coordenação,
ao planejamento
e á definiçãode
veicular nas vias urbanas do Distrito Federal

lto ao Covld 19, as equipesde agent:esde trânsito se

Nos meses
de picos nos Posto de Vacinação, houve mobilização de mais efetlvó para atendimento das demandas da Secretaria de
e

As OperaçõesToquede Récalher.cónformêdisposto ho Décletó no 4:1.874,de 08 de mbrçóde 2021,que instituiu o t.ocluede
recolher das 22h às. Sh. em todo o Distrito Federal, nü período agudo da pandemia da Cavid-19, fora reforços novas equipes para
a flsc:alizaçãoemtodo

DF, incluslvecoma

paRicipaçãodas

demaisforçasdéSegurança

Pública.-

'

-' "''

'

Falam realizadas 78.906 ativldades de fiscalização e policiamento de trânsito e Identificados 11.648 veículos em situação
rrégular com }avratura de Autos de Infração e recolhimento aos depósitos do Detran/DF
Foi intensificada a fiscalização dos motociclistas, por he.ia das operações "sossego" e "Eielivery", éonl listas à dimihuieão
do número de Mortes no trânsito e para coibia utilização de escapamentos inopêrarites, que causam ruído excessivo e
contribuem paraS poluição sonora no Distrito Federal. Resultando em mais de 700 ações voltadas especificamente para
Com vistas à erga.nizaçãodos veículos disponíveis para ieilãa, a fim de agilizar Q processo ê desóneràr os pátios, fal
balizada uma enot-meoperação para a transferência de !600 veículos do DVAI para um novo depósito ém uma área cedida
pelo DERna BR-020, por determinação judicia

Com vistas à melhoria das atlvidades está em curso a efàboràçãode manual para padronizar e organizar todos os
procedimentos voltados à Fist:alização

Com participação no Comltê das Áreas Integradas de Segurança Pública - instrumento dlretivo com a funéãó de cohcreti23r
os objetivos da política distrital de segurança pública e defesa sacia! - Caisp, o Detran/DF se faz prementepara contríbuil"
a melhoria da segurança pública do Distrito Federal

Foram retomadas e intensificadas as Oficinas de Atualização.dos Agentes de Transita, destinadas.à. atualização
aprimoramentodos conhecimentostécnicos dos agentes de trânsito, tendo em vista a necessidadede melhoria dos

processos de trabalho e do desempenho profis5ioha!, além de âdotal prücediüénto aOeraclonaisliádronizados na rotina de
serviço, de acordo cóm o dispóstó no Decreto 39.468. de 21 de novembro de 2018
O novo centro de Controle de Operacional de Trânsito -.CCOTRAN. mais moderno e tecnológico, foi inaugurado em janeiro

de 2021, com o propósitode aprimorarõs atividades de Monitóramehtoe gestão dê tráfego nas vias do'Distrito Fedeta

mo monitoramento das vias urbanas, coh foco ha redução dé pontos de detenção com o pronto emprego de efetlvo
geracional, bem como dos condutores e veículos para Melhoria da fiscalização em apoio aó efetivo ÓÉeraclonal.Hoje, o
CCOTRANconta coí'n acesso a mais de mil câmeras, transformando-se em uma ferramenta fuhdamentat às atlvidades de
fiscalização, possibitltando alojar os recursos com maior rapidez em locais de intercol"rênciasde transita, prevendo maior
fluidez nab vias do Distrito Federale tornando a fiscalização mais efetiva com o uso dos sistemas de gestão empregados
Foi iniciado em 2021 o Prometode C+clomobitidadecom o intuito dé fomentar a mobilidade urbana buàlentáve!, por meio da
tllização de biclclêtas por agêhtés de trânsito duràhte patrulhamentos em áreas de concentraçãoé ciclistas e pedestres

O Intultó é realizar um projeto itinerante que abranja todo o Distrito Federal,sendo assim, ü efetlvó seria empenhado
cialmente. em Missões como: Faixas do Lazer (ex.;Paranoá, W3 e Guará li); ciclovla em parq(ieÉdé grande circulação de

ciclistas (ex.: ParqueSárah Kubltschek,.TaguaDarque,
dentre outros)l além de áreas dê grande circulaçãode
tas, entre outros. O projeto visa, também, realizar um trabalho de excelência e vanguarda, servindo à sociedade em

ações de fluidez, monitoramenta, flsãallzação e educação de trânsito
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2.4 ATENDIMENTOAO PÚBLICO'
Em 202]. foram desenvolvidas diversas anões e iniciativas voltadas ao àtendtmento ao liúbiico prtmaíido pela maior oferta
de serviços, qualidade e padronizações do fluxo de atendimento e da rotina das unidades de veículo e habilitação, dentre
destacam-se as seguintes
Disseminação dé ações de prevenção e combate à Covid-!9. cüm trlstâs a pt'oleção düs sewidores e cidadãos que transitam pe
dados de atendimêóto

=

Elaboraçãoe desenhoda fase inicial do prometode i:ransformaçãodo Atendimento cómà implementaçãode tim modelode negócio

direcionado à pluralidade de canais - omrlichannel organizations
de ampliar as plataformas de relacionamento
Padront.zaçãa
dos servldareÉ que prestam atendimento ao pública, a ftm de conferir sêguraóÉ;ae prêÉervõçãoà imagem e identidade
da Entidade com distribuição de uoiforrúeb áos servidores administrativos de aEendimentóãõ público do órgão
Reabeiturõ dó Atendimento do Detran/DFna Unidade do Na Hora Rodoviária - 14/10/2021;
Criação .do Grupo de Trabalho para Elaboraçãodo Manual de Procedimentos de Atendimento âo Público de Habilitação e posterior
publicação do referido Manual (Instí"raçãoRo 712 de 18 de novembro de 2021)

Inclusãono Manualdé Procedimentos
de Atendimentoaü PÚblIcode Veiculam
do ffuko e pi'ocedimêntós
para 0 atendimentoao
pública de Veículos Oficiais e Corpo Diplomático
Recebimento de 884.646 prol:essasnas áreas de atendimehEàpresehclal de habilitação ê {reículos ãas Ê UnldadeÉde Atendimento
q

Registrou-se ainda màls de i10.5óó atendlmentós nas unidades do Oetran/DF localizadas nos 6 pontos do na Hora

Participação eM eventos, sendo estes

ProjetQ "Cidade da Segurança Pública - CSP" Organização: Secretaria de Estado de Seguiançã Fúbfica do Distrit
Federal/ SSP (Samambaia; Gama e São Sebastlão

2. Programa "Sejus Mais perto do cidadão" üráan;cação: Secretária dé Estado de ]üstiça e Cidadania do DIÉtrit

Feder"al,nas das (Sa.mambõia; Paranoá; So] Nascente; Pfana]tina e Sobradinho ]l)
3 Pfojetó Âféá de SegurançaPrioritária - ASP- Orgàni2aCãü:SecrêtarlaEstado de Segui'-anca
Públicado Dlstrit
Federal, (Cidade da Eitruturõ#)

4 Palestra Detran/Digital Organização: Detrah/DF (Auditório Detran Sede)
Ai realizáéõéé.no período espelham os esforços envidados com vistas aó efetivo l:umprímehta da Mi$éãa }nititucional
deste Detraã/DF. As Maiores dificuldades enfrentados na área de atendimentos

Cohstante$ atualizações na legislação qlle envolve dirétarhente o trabalho do Atendimento âo Pública, exigindo diversas à:terações

o sistema, gêràndo consequentementea abêrttirâ de várias demandaspara área de tecnólógia e Õendênclaêna execuçãode

processos que deperldem dessas alterações

Falta de infràêÉtrutura adequada e moderna e suporte tecnológico adequado pára a reáliàâção dos atendimentos itinet'antes

Falta de cbnhet:imensodo público externo sobre os serviços disponiüeis no Detran/DF DiÓltal. gêrãr\do gàps de informação

trapafhando nà resolução de problemasi
Diminuição:.do:..eàpital.l
hÍtMano - quantitativo de beivldores latadas na atendimento. devido a reManejamentos, aposehtadorlas
gâçõe$ dê disposições

Absorçãode sewiços devido a reestruturação organizacional, descentral+zbçãode vistoria, dehãndas digitais gerando um aumento
gnificativo üa demanda.qiié.nãó.iéftété o aumento da fórj;a dé trabalha;
stabilidadé dõs 5iáteMas Gétràn:é Serpro Bale Nãciorlàl e Local dê veículos e condutoras

gallenta-se, que o quàntitàtivà apresentadocompreendeos agendahento$ realizadospelo cidadão poi' meio do App e
Portal.de Sewiços do Dêtran/DF (consultadosvia sistema Maestro), bem como ós processosde veículos.qúe envolvem

serviçal de vistoria reali2ãdos pelo Detran/OF e pelas EMpreÊãsCredenciadasde Vistoria - eCV, os quais não requerem a
entrega mediante agendamento prévio, apenas são recolhidas após preenchlménto dci Tem)o de Responsabilidade =VE 18
nas 8 iinidades dé aténdirnentd. Ademais, foram Éeéebidose executados mais de 8.100 cómuni.gadosde vêóda entregues
D

F

e

'otocolc

Os desáfioÊ ênfrentadoÉ 5e referem principalmente ao âmbito tecnológico, i=oma Implemehtaêãa de vários àoímativos em
espeçiaf a evolução dos.dócÉJmentosde veículos baía o formal:o digital com a Resolução Contrai nü Ê09/2020 e alterações

exigiu de todo o atendimento esforço princlpatmenteno período de transição; nó qual ainda nãó se havia adaptado o

sistêrhã.para essa nova Fêàtidade, assim como óos demais Detrás's do país, gerando difiéuldadés ê rnatóres níveis de
nsatisfaçãó. Os Meses subséquêntes foram iguálmênte desafladares em dêcorrência da necessidade de alihhãmento entre
área negocial e tei:nológica. para.adequação e nãó interrupção dos serviços prestados à população que demanda esta
arquiê

O ãtendíhênto forheêido pela Céhtrâl telefõhica 154 têm funcionado 24h por dia. bóm unidade de réúposta audível e das

7h às 19h. em dias úteis, com atendimento humano.Por este canal é passívelpedir eÉctareciheótóssobre os diversos/

sewiço$do .órgão, tirar dúv}.das,fazer reclamação..
dar sugestão e até mesa'nófazer elbélas. No exercíciode 20iiâ
obsenou-se um àumehtó i:ónsiderávêl nós rêgistros de ligações. Principaisfalares do Bumentó dó ÕÚrhetode ligações
alterações nas modalidades de atendimento ofeítadas pelo Depaüanento
dúvidas Constantesdos cidadãos quanto à implementação de vistoria pelas ECV's Emprebàs CPêdenciadai
missão de CRV/CRLV,que pasmama ser dispantblllzados de maneira eletrõnicã
definição hó sentido dé adequar o sistema para disponibilizar os documentos etetrõnlcas à popii Pçao
consistênclas

apresentadas

no sistema
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Estima-se que o aumento das ligações deva perdurar em virtude dá gràhdê...procura
pelos serviços. a morosidadeda
resoluçãodas inconsistências sisa:êmicase a constante adequação do btêndiMêntü para.ãs plataformas digitais

Mesmo cam aumento da demanda. manteve-se um ótimo padrão de àtêndimehtÓ .ao público obtendo índice de satisfação

médio de 90,64% com avaliações entre ótimo e bom. A equipe de éolãbófadb.réérdi constantemente instruída sobre os
procedimentos do Manual de' Veículos e Manual de Procedimento üe Hàbi.!itàÉãüi suas modificações e as.frequentes
publicações de resoluções efetuadas pela Senatran. para composição e ajüités da Base de Conhecimento da empresa

prestadora do serviço, com a flrlalldade de manter o alto padrão das irif.drMàçõesprestadas.-Destaca-setambém o
mpenho e a dedicação dos profissionais empresa contratada. que estiveram d+spost:osa colaborar identificando
problemas, indicando soluções e sugestões de melhorias para ó serviço prestado. Houve ainda a participação aviva no

WorkshopDetran Digital, ministrado pela Direção-gerale CGate com o objetivo de aprimorar e atualizar os atendentes

bfe as plataformas dlgi
Desta feita, para o anü de 2022 será necessário efetuar um estudo técnico para nortear uma nova forma de contratação
que se adeque ao padrão de atendimento futuro. E mister contribuir para a integração da equipe de colaboradoresdo Cala

Center e a atuaiização constante das informações prestadas ao cidadão. E sobretudo. garantir a excelência do
tendlmento e a instrução da equipe de maneira a estarem sempre atuallzados quanto aos novos .procedimentos e/au
ções dos antigos, através de canais diremos.grupos de trabalho e Workshopssempre que necessário
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Q Detran/DF mantém três Indicadoresoficiais que cedem os principais resultados que são entregues à sociedade.
O indicador quó mede a satisfação do usuárlo foi obtido no ambiente da central do te+eatendlmenta, cuja nota obtida
a 4.45. No ano de 2021, a pesquisa nas unidades de atendimento presencial, devido às restrições sanitárias em virtude
do Covíd-19 . não foi realizada

O Detran/DF. apesar das diftcutdades encontradas nesse ano atípico, superou a meta estabelecida de redução de mortes

m acidentesde trânsito, ou seja, atIngIu 0,29 nas vias urbanas

O indicador Abrangência das CampanhasEducativas ficou abaixo do p+anejadopara o ano de 2021, 3.1%. As i'estrições
sanitárias devido ao Covid 19 fol a principal causa para a redução da atuação das CampanhasEducativas

No ano de 2021 o Detran/DF contou com o contrato de publicidade e propaganda,assinado em 31/12/2020, o que

proporcionoumaior abrangênciada divulgação dos cuidadas que condutores. pedestres, ciclistas e motociclistas devem ter
em relaçãoa sua segurançae dêmals usuários da via
Dentro desta perspectiva, foram realizadas 8 (alto) Campanhaseducativas de Trânsito, que foram veiculãs nas mídtas (TV,
Rádio e Redes Sociais e Blogs), sendo algumas delas veiculadas por mais de uma vez, com uma média de 2.429.20S

(duas milhões quatrocentose vinte e nove duzentas e cinco) pessoas impactadasem todo Distrito Federal. em cada
P

h
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À ãà/êi,blàúüi
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MANUTENÇÃO

2.7ADMINISTRAÇÃO'GERAL

O Detran/DF no ano de 2021 implantou o sistema táxiGov abjetivàhdo a rédtiçãode custa, além da facilitar e dar mais
eficiência a gestão do serviço de transporte de sewidor
Uma ação que visa manter o veículo da frota do Detran/DF em pêi'feito êstádb de consewaçãü, reduzindo ü.s valores
gastos com a sua manutençãofoi Q Alerta de Revisão Preventiva de Veículos imp.laDEado
no ..sistemade combustível. Esse
mbreEeaparece quando o veículo está na época de realização da revisão periódica preventiva. No ano de 2021, 2.548
aturampassaram peçamanutenção preventiva e corretlva
O gasto com matéria! permanente somou R$17.921.503e R$ 6.812.144.8 em material de consumo
Foramrealizados 3 leilões de materiais inserviveis

Leilão do dia 26/02/2021 - arrecadaçãolíquida de R$ 461.598.12 (quatrocentose sessehtõ e um mll, quinhentos e

ta e oito reais e doze centavos), Processo(0005S-00049S25/2020-88};
Leilão do dia 28/0S/2021 - arrecadação líquida de R$ 650.853,4S (seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e
s reais e quarenta e cinco centavos), Processo(000S5-00033013/2021-81);
Leitão do dia 3]./08/2021 - arrecadação líquida de R$ 80.489.64 (oitenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e
ta e quatro centavos), Processo (O00S5-a0050995/2021-7S)

Visando maior segurançae comodidadepara a população,bem como para os servidores, fal cfetivâdâ a implantação
definitiva do Protocolo Drive Thru, a partir de 5 de outubro de 2020, com conclusão em janeiro de 2021, em instalações
definitivas na unidade do Detran/DF no Shopping Popular. Este surgiu em substituição às estrutut'as provisórias montada
Detran-SEDEê Detran-Vadel, Instaladas desde O1/06/2020, que permitiram a continuidade do atendimento durante z

pandemia,em um primeiro mómenta. Esse sistema de atendimento célere garantiu a satisfaçãodos usuários
atendidos que usaíh regularmente o protocolo para seívíços de baixa
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3. INFORMACOES COMPLEMENTARES

A verificaçãoda conformidadede processosde contrataçãoda Autarquiaé realizadapela Unidadede ControleInterno, por
meio de emissão de notas l:écnicas, que objetivaram Orientar as áreas para o cumprimento da legislação em vigor e das
comendaçõesdos órgãos de controle. com vistas à mitigação dos riscos que envolvem as contratações públicas
Houve. também, a análise de conformidade de processos de pagamento, conforme competências e funções do Controle
interno, dispostas no ad. 2a, do Decreto na 39.620/2019. bem como os de reconhecimentode dívidas, previsto no art. 86
$lo, Incluo 11, do Decreto Ro 32.598/2010

Ademais, foram realizadas gestões com vistas ao atendimento ao disposto no Decreto Ro 39.736/20}g, mediante

stituíção do Comltê Interno de Governança, para implementação das práticas de Governanta e Compliarlce, no âmbito

da Autarquia

Foi realizada. também, orientação preventiva aos gestores, a partir da identificação de riscos, com vivi:as à adição de
medidas e estratégias da gestão voltadas à correção de falhas, aprlmofamento de procedimentos e atendimento do
oúblico

das práticas
ad mi nlst ra tive s da
da Autarquia, mediante
Apoiou-se, também, os gestores no aperfeiçoamentodas
práticas administrativas

companhamento às recomendações das órgãos de contra

A comtinlcaçãado Detran/DF se caracterizapor ser um veículo de transparência,para dar maior visibilidade das açõese

teve. em especial nesse ano de 2021, papel fundamental no trabalho de orientação à populaçãoctuantoaos novos serviços
digitais Implementados e oferecido pelo órgão
Nesseána. a Assessoria de comunicaçãodo Detran/DF reglstrou l.S86 atendimentos à imprensa, além de toda a produção

de texto, refeases,artes e vídeos que abastecemos canais oficiais de comunicação.Foramcontabilizados260 releases

divtitgados € publicados nc site. na rede interna para os servidores e nas médiasoficiais. :Tratando-seespecificamente de
Comunicaçãointerna. foram 6S6 publicaçõesna intranet
A página do Facebookdo Detran/DF conta com 2S.IS4 seguidores, um aumento de aumento de 6,34% em relação a 2020.
SÓ nest© ano foram 9.263.171 pessoas alcançadas no Facebook, enquanto que em 2020 foram 2.20Z.126 alcançadas
mento de 76,23%. Em 2021, foram 1.95í publicaçõesno Faceboók,um aumento de 49.52% em comparaçãocom o anü
terror quando foram 985 publicações

Outra rede social de destaque utilizada para levar Informação para a população é o Instauram do Detrân ©)detrandfoficia
hoje com mais de 18 mil seguidores. Até dezembrode 2020 eram 11.159 seguidores, foi aumento de 38a%

SÓnos últimos 90 dias, foram publicados634 stories. Forammais de 800 mif contas alcançadasneste mesmo período
P
taqens no feed
O Twitter foi outra ferramenta que obteve grande destaque no trabalho de comunicaçãoda Autarquia. Até dezembro de
2020 eram 6.987 seguidores

Atualmenle são 8.719 seguidores. aumento de 19.86%. Foram l0.200.000 impressõesno Twitter. média de 274.698
opressões por dia. Enquanl:oque em 2020, foram l.D48.100 impressões. aumenta de 89.72%
Com 1.331 Inscritos, os vídeos publicados no Youtube totalizaram 1.080.063 visualizações

Seguindoàs diretriíes da Controladoría-Geraldo Distrito Federal,por meio da Ouvídorla-Geraldo Distrito Federal,Dará
garantir a participação popular e contribuir para o desenvolvimentoe fortalecimento da cultura de cidadania e para
aprimoraros sewiços públicos de ouvidoria prestados pelo PoderExecutiva. a Duvidaria do Detran/DF é uma unidade
de controle e participação social responsável pelo registra. tratamento e resposta das demandas do cidadão

com vistas ao aprlmaramentoda gestão pública. tendo sua competênciadefinida nos termos do antigo 9o da Lei n'

4896/2012 e .artigo 2o da Instrução Normativa no O1/2017 - Controladoriã-geral do Distrito cedera
C) exercício de 2021 iniciou-se com um aumento considerável de regÍstras de demandas, atingindo apêàas nó lirime
trimestre um total dé 11.007 (onze mit e sete) manifestações. O assunto "Emissão CRLV-e'; apenas no la Trimestre
obteve um aumento considerável em relação ao ano anterior. A Quantidadede demandas aumentou em decorrência de uma
série de favores, dentre eles merece destaque, o processo de adição de novas tecnologias pelo cidadão, sobretudo a

;' .

ealização de transaijões totalmente digitais por {tlelo do Portal dé Sewiços e do Ap]icat]vo DETRAN DIGITAL

A ResoluçãoContrai no 809. de 15 de dezembrode 2020, que dispõe sobre os requisitos para emissãodo Certificadode
Registrode Veiculo(CRV), do Certificadode LicenciamentoAnual (CLA) e do compravantede transferênciade propriedade
eü meio digital, suspendeua emissão dos documentosde forma física - em papel moeda. A Autarquia precisou-se
providenciar as adequações sistêmicas rlecessárias, em conjunto com o órgão máximo executivo de t:rânsito da União
Denatran par? adição do CRLV-e(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrõnicü) e da ATPV-e(Autorização
para Transfei"ênciade Propriedadede Veículo Eletrõnlca), que substitui o antigo DUT (Documento Único de Transferênci'a)

A paftlr do dla 04/01/2021,o Denatranjunto ao ServiçoFederalde Processamento
de Dados(Serpra)mudoua sistemática
de emissão de Documentos Digitais. As mudanças Ocorreram de forma abrupta e com grandes impactos para todos,
principalment:e.para condutores e proprietários de veículos que precisaram aprender e se ada?tar aos serviços digitais
O cidadão procurou os canais de atendimento da Ouvidoria para regístrar suas dúvidas e solicitar orientações CQmrelaçã

,/

rviços prestados, agora de forma digital por meio do Portal de Sewiços e do Apllcêtivo "Detran Digital". Cab/

pontuar que o aumento da demanda peias canais digitais de õl:endimento tem relação com o processo de Transto'rMaçãlo.
q
glt P
tara
ta p
outro assunto que l:eve aumento considerável no número de registros foi a emissão da CâReira Nacional de:/'Habílitaçã.gl.
P

\ '

'il ''l::.

(CNH), em razão.do prazo de emissão ê entrega da CNH (renovação, definitiva é 2a üia)
Em 2020 foi.regi.sti'adó tiH total de 22.823 (vinte e duas mi}, oitocentas e vinte e três) demandas, obi:ando 34oUode

resolutividade.iiá eM aho de 2021, á quantidadede demandas.reglsl:fadas
subiu pàrà 34.974(trinta ê quatro ml

novecentos e setenta é quatro) deMahdás. aümênto superior a 53% dé registroB; obtendo 32% de resófutividade. Foram
!gistrados um total de 8S3 {oitocentos e cinquenta e três) pedidos de informaçãal com bale nã Lel Distrital n 4.990, de
12 de dezembro de 2012, elaborada nos termos da Lel Federal üo }2.527. de 2011

Pelo 4o ano consecutivos o Detrõn/DF recebeu o PrêMio ITA
princípios ConstltucionaiÉ, o dâ Transparência Pública

ndice de Transparência Atiça, cumprindo üom um dos

A Controladoria-Geral do Distrito Federal monitora e avalia o nível de matiiridade dos ótgãtis ern relação à transparência
êtiva, que é a disponibilização espontânea de informações designadas na Le} de Acesso à Informação
O De.Eram/DF
promoveu o ênvolvlmehtü do órgão com a comunidade.-colhendo as sugestões e pedidos originários das

reuniões do Conselho Comunitária de Segurança- Conseg, órgãos Públicos, Administrações Regionais,.empresas e
Étituições públicas e privadas, com Intuito de conhecer os problemas e propor soluções de ênfrentamento às
cessldades de segurança ê fluidez no trânsito voltado às áreas de educação, engenharia e fiscalização

Em 2021
o Dêtràri/DF recebeu 2.699 documentos originários das participações em reuniões, via protacola e demais órgãos
cos
PU

Dentre as 33 (trinta e três) Regiões administrativas, as três Quemâié demandaramneste exercício foram; !o Recanl:odaà

Chás, 2o Samambaiaê 3o BrasílÊa.Em.contrapartidaas que menos derhànd8r8Mforam: la Forca!, 2o Pàrk Way e 3o
Candangolâhdia

Devido a Pandemia da Covil 19 ãs reun:i.õespresenciais foram seriamente prejudicadas. mais buscou-se alternativas tais
como reuniões virtuais. que resultaram bastante produtivas e alguns meses foi possível, seguindo as orientações dõ ONU
realizar rêuRiõês presenciáls em locais abertos. Ao longo do exercício totalizamos com 121 reuniões formais do Conseg

Na área de Credehciamehto, Q segundo semestre de 2021 fai um período deÉafiador uma vez que houve a absorção de
denciamêntos que êst8vàlTI em vias de concretização, tal Como. as empresas de ci'edenciamentoveicular (ECV)
além dos objeto$ já existentes
Foram arlalisados {úats de 180 broées.sos cuja análise documental fol etapa essencial ao procesíó dé credenciameóto

êictitar; Mata de 100 vistorias de conformidadeforam reaiizadaÉjunto às empresas de vistorias, procedimentoeste
que possibilitou â Integraçãodo sistema do Detran com as respectivas empresas; e. por flm. ó atuàf cenário permite

amar quê foram expedidos SI ates;de credenciaMento pelo Detran-DF. autorizando o deselüpêàho de ativldades de
storla velculai em quase todas as reglõeé administrativas do Distrito cedera
Poí determinação legal do $ 7o do artigo 147 do.Código de Trânsito Brasileira (CT8), fol regularmente canctuída a
scâlizaçãó administrativa de 73 Clí;RicasMédicas e Psicológicas credenciadasjunto ã esta Aútàrquia, visando à renovação
do cfedehciarhéhtó $âra o exerciclü be 2021-2022. Houve pedido de descrédenclamentode apenas 01 {t)ma) Clínica. Cerca
dê S0% (cinqüéàta por cêóto} dàs clínicas Obtiveram a renovação do CredenciaMehtopara o exercício subsequent:e. DÓ
total dêstes 50% por cêntõ, !S% exigiram auditoria suplementar; C) restârite encontra-se com a rênovâção pendente, por
rrêgularidadeÉídehtifiéãdag óà área.psicológica ê administrativa

Outro ponto dé destaãljê nó Éegundósemestre de 2021, foi a Operação de FiscalizaçãoAdministrativa, de caráter
pedagógico, eM conjunto com os Agentes.de Trânsito, desta Autarquia e Pótlciais Militares do Distrito Federal, na Área de
instrução de Exame dê Prática Veiculái da Abadião, na Ceitâhdia-DF.
O monitóràúento das aulas teóricas, fo} iMpoRáhte para definição de plano de áção, para subsidiar o af)éH'eiçoamentodo
trabalho da Diretõria dé Educaçãoho Õrócessóde ãiialiFlcàçãodõ dldátlcâ dos +nstriitores de ênslno. Além do Grupo Criar.

mpresa responsável pelo.Monltoramento das aulasl tétricas, aperfeiçoar o sistema de transmissão da plataforma de

ensino entre auto-escolas e alunos

O Monítoralüento életrânico da$..autos práticas de direção veicular. paralelamente. c monitorahento eletrânlco das

mpresas dê credencíáMento veicular (ECv) foi dlspónibitlzado, Mediante canais de acesso das câmaras das respectivas

credenciadas,
. apresentoii-se t:óma: }nstfumênto de avaliação importante acerca do funcionamento das respectivas
empresas, assim como mostrou á. necéssídade de aperfeiçoamen

De oütró lado,.ós .desá.fitei para. ü éxêrt:ódiode 2022 são Ihúmeias. A amplitude do objeto da fiscalização dos entes
credenciados, viÉahdó ã Melhoria .e=qualidade do Êerviçó público deÉtá Autarquia

A Fiscalização Admihistf-atiça baseara desenvolver nóv8 metodologia de fiscalização, ho aperfetçaamehta do trâmite
processual e aplicação l de penalidades.

objetlvando,

assim,

filtrar

os

entes

credenciados- duê se encontram

compromissados.cómesta Autafq.ulõ.e na disponibilização de serviço público de qualidade à àóciéddde dó Distrito Federal
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:redençiamento ç operacional zação aas atl idades aê Pessoasjurídicas de fabrcação e
:õmecimento de etiquetas ae seguiarca a serem Utilizadas nà marcaçãoe controle das partes e
)faças ugêdas oriundas da aesrrorCageF ae veículos automotores terrestres

regulamentação da

g'!

Lel 12.977/2014

Em curnpHmento a Lei no 1 585/'1997. especlFicarrenEe ao BrEigo2', onde compete
5

Recadastramerto
do Transporte
Es colar. pre uisEa
[nstfuÇã0 53/2022

ao DetraR/DF normalizar. cooíderar e fiscalizar o servIÇOae transporte coletivo de escolares. E
em CQnsonánciacoro'os te:mos contidos no processo SE] ro 0)055 0009923q/202] -44, qun

tratam;da Decisão Li]ninar na 39.'2021. proferida pe]o Tnbuna] ae Cortas do Distrito cedera
referente à:representação do Ministério Público ao D sErÊtoFederal versando sopre país'vens

íáihas:nõ Prõ:gramaMobjlidaae c daaã, instruído pela Lei no 6 621/2020 e gerido pela Secretaria
Je Estado de Desenvolvimento soc at ao dtsEnEOFederal
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Atuat caçãoanual ae credencarreata de CIÍncas
Creaei.ctamenEO
ae frs! rotoresde CFCs
CredenciamenEO
üe diFetare5ae CFcs

2
3

800
50

CiêBãliElmEnEo operadores oe CFCs e Clínicas

1

500
1;424

TOTAL

O maior desafio para 2022 lerá ha conclusão do recadastramento dos"AÜtóf12atários do Serviço de Transporte Coletivos de

Escolares, atividade que passou a ser executada. ainda em novembro de 2021, e que esta exigindo adequação das
õtividades e atribuições da Coordenaçãoe suas unidades subordinadas, com a abertura de balcão de atendimento e
sobretudo com a Inovação tecnológica de forma que o autorlzatário tenha em mãos.suas .autorizações(serviço, tráfego e
de reg gera do condutor) nà patina da mão - "App Detran

1.88 7

üe autos leiloados aptos à cnculaÇão

3.257

ye'cotos leiloados inaptos à circulação sucata

2
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2
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EO.c l a 1 8/04,f2 02 2
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3 0ri

ljn hQ

16/05 a 22/08/2022
rubro

5

5.24 !

51 1
Z.692
14

2

3
4

Não a pllcação ae penalidade
Reco:se encaminhado ao core:analfe

TOTAL
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Diriaií.

sobre

irfluênLia
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2
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3

Dfrair ameacardo DedesEíes
DFSousar con.Ida 173

!7t

5

Pro --ove:
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b

Manobra perigosa

7

c:ara tSXeb: âSlg: N presta sot

4

8
9
10
1!

competição

:

:: ;

l

";Qüa:ütmãõe
2.650
)

40
2

em via

2

37

175

17õr! ao lv)
R

:acede-

velocidade

em 50a6

49
15
347

218 111

Conduzir-noLoctcleLa244. ires. l aQv
TaTAI

5;232

:ordi.tomes bÊoqueaaos

2.51 4

2

:ondutores aesbloqueaaos

4 .1 1 7

3

IdenciíÊcaçãode condutor pQr aeEermfnãçãojuaicfa

4

Su>pen>ao

5

instrução de processosooi ieqnsiç es

D

Atendimento
Atenannerto

de çonouEor por delertninação
ao público presenc
ao DID ico \ rtuêle

}uaicial
UdlCla

485
1.580
518

a

l0.246

ma

TOTAL

\
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2
3

rnderenaã
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: ] q2]

19.952
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ae

participação no SEMTNARlo NACIONAL DE CONTROLEINTERNO NÃS
CONTRA:rAçoCSruBI iCA5 1ONLINE íooaó AO vivo, ã seFreal zaao
pelo INslllu;o
NEGOCIDS PUBLICAS DO BRASil ESTUDOSE pesQuisAS NA co ncluid.
ADMINISTRAÇÃOpuBLicA !NP LIDA. entre os d as 8,f11/202] a ]opí1/2021
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Releases
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pF)ducão de textos ras m dias
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25.} S4

:acebook

2
3

4
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eet

la.200.a00

nstaaram

18.2
1.:331

routube

liaTiAL

l

Telefone

2
3

Média

4

irCernet

5
6

o uv idorta

800.000
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0

P 3tOC0lP
L /.54b
l ttn e -a n [e
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Prever Cla
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l

IReclamação

2
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3
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4
5
5

s jq ' : [ãã

i àli i à

3

Oen--c a

l
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13.1 9
! .6 ]
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1
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2
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d a ide ma nda
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)

j;Ê
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..' ]

\
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uanttdade

%
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3.424
L.976

3. SJ3'

20.9 7

9.79

5.65'
"

La.i o
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qE\'

7

CNH Social

8

Niulta a e trâ nsito

Q

sii.alizaçã

!0

; scdilzacãa de vias

11

o iiti os assuntos

o ae via s

2,56

696
625

2.07
L,99
1.79
31,54

1].030
34.974

TOTAL

seG ::;i::lf :::;
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: ::.i:i:

::;:i.:;Tipo

::

J',

Quantidade

5oeÊcitacões
2

L2 1

Reun 5es

O Detran/i)F é responsávelpeia cólera. guarda, tratamento. criticas e análises dos dadas de acidentesde trânsito com

Limas fatais e feridas ocorridos no Distrito Federal-Df:. Tal âtividade é fundamental para o planejamento
desenvolvimento de ações estratégicas de atuação das áreas de engenharia. fiscalização e educação, da Autarquia. Para o
desenvolvimento dessa atlvidade o Detran/DF firmou parceria com a Poiícía Civil do Distrito Federal. à Secretaria de
Segurança Pública e a Secretaria dé Estado de Saúde

Tais açõesproporcionaramê reduçãodos acidentes de trânsito que vem ocorrendono DF. No ano de 2010 o Brasii foi
signatário da Década de Ação peia Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), ação na .qua
governosde todo o mundo se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes de trânsito. Desde o início da

décadaem 2011, o DF vem reduzindoas vitimas fatais de acidentes de trânsito, tendo ao final da la Década(2011

2020),reduçãode Sl% de vítimas fatais em acidentesde trânsito no Distrito Federal,Em 2021teve inicio a segunda
Década de Ação pela Segurançano Trânsito (2021-203a) que tem como ob.jetivo nova redução em SO%das mortes no

o ano de 202], fai marcado pelo énfrehtamento de desafios. A situação de pandemia vivénciada trouxe consiga alguns
complicadoíes em relação ao acesso de dados e comunicação com os Órgãos parceiros. Ainda assim finalizamos o ano

tendo cumprido a acompanhamentocompleto das ocorrências com vítimas fatais ocorridas no Oistdto Federa

ealizada a análise e êncamlnhamentos necessários, conforme apresentado nos dados abaixo
A ausência de um sistema Informatizado Que permitisse a colete de dados automatizada e mineração das ocorrências de

acidentes
de trânsitotrouxea necessidade
de adaptação
das atividades
do setor.A coleteteve de ser

realizada mariualmeríte por meio de pesquisa no slsteEna SGO da SSP, com foco nos acidentes de trânsito com vítimas
fatais. Outro ponto relevante é a falta de complementaçãa das Informações de acidentes de trânsito contidas no BRAT,o
qual poderia nos subsidiar de informaçõesmais precisas dos acidentes ocorridos nas vias urbanas do Distrito Fedefa
Ao final do ano foi possível a finalização de um povo Sistema de Acidentes de Trânsito o que permitiu o restabelecimento
da comunicação Com à Pol;cia Civil do Distrito Federal. Vale ressaltar que o sistema necessita ainda de evoluções
tecnológicas a serem implemehtadõs, ü que facilitará sobremaneirao tratamento das referidas informações

2

Numero de Indo:motivos rrensaÊS/deTrardaà arallsaoos
Numero ae Infonaõtivos e aEaFicosanuais
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A iuá ria

4
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5
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Em dezembro de 2Ó20 à l)F ãÕrêÉentoiium índico de 7,4 mortos para cada 100 mil habitantes. E para 2021, pfeliminarMente. a
mesmo índice está em 5,5

Os dados são preliminares, conforme õ ABNT i0.697, são considerados acidentes de trânsito com vítima fatal aqueles acidentes
m que a vítima falece eo razão dâs lesões e/ou decorrentes dó ai:identé ho momento üu até 30 dias após a oêorrêhcía do mesmo
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Não se pode desconsideraras extematidades derivadas da pandemià, qúê.no exercício de 2021, cana:inuaramImpactando o
Detran/DF como no exercícioanterior, devido à crise sanitária provõeãda$étó..Covld-19,não esteve imune a diminuição da
ativldade econâmlca. bem como, teve que se adaptar e se reiãüêhtáF éb.tba necessidade de àdoção de medidas de
contenção, como a implantação do regime de teletrabalho de firma..:êkeepcional, de forma a preservar a saúde dos
servidores e colaboradores durante o período de maior.l.qtalidade da pà:ridénlia. ocorrido em meados de fevereiro de 2021

Na oportunidade.a gestão adorou todas as medidas necessáriasa protéçãü dos sewidores e usuários. promovendoa

aquisição de álcoa{ em gel, máscarasde proteção, barreiras de proteçãó eM acrílico para sewidüfes que atuam na área de
tendimenta, bem coma, promovendo o reforço na higiene e demais açõe.s-«.previsi:as
no protocolo da Secretariade Estado
de Saúde do Distrito Federal ($ES-DF) e Ministério da Saúde (MS)

Mesmoadorando todas as medidas possíveis e recomendadas, o número de afastamentos diretot e indit'fatos resultantes

de contaminaçãode COVID-]9 de servidores ou até parentes próximos, Incorreuem diminuição ainda que pontual, da
força de trabalho disponível, especialmente nos picos de contaminação e internação da pandemla
No tocante a recomposiçãodà força de trabalho, a Autarquia, considerando ü baixo efetlvà de servidores a disposição do

Departamentoe a necessidadede que sejam mantidas as ativldades precípuasdesta Autarquia, autuou processos

objettvando a realização de concursos públicos para preenchimento de cargos públicos de Técnico, Analista e Especialista

de Trânslt:o,da Carreirade Atlvídadesde Trânsito ê para Agente, da Carreira:de Policiamentoe Fiscalizaçãode Trânsito
de modo a possibilitar

o preenchimento

de vagas em toda Autarquia.

conforme Processo oa. 00055-0011053B0/2017-

15; Processo no. 000S5-00019280/2021-45 e Processo Ra. OO05S-00019281/2021-90, processos que já se encontram em
fase avançada junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF)

Aliado a isso, já está em andamentoprocessono qual será proposta a reestruturaçãodo Detran/Df. com aumento de

despesas, o que estava vedado por força da Lei Comp]ementar Qa. 173/2020, âté 3]./12/2021, e nessa nova conjectura
pretendemos criar novas unidades orgânicas, de forma conferir melhores condições de trabalho aoü servidores e fluxos bem
definidos afetos ao ptanejamenta. contratação e fiscalização de serviços, o que\certamente contribuirá para a atração de

mão-de-obra especializada. inclusive de outros órgãos, para a instrução de processos de compras e aquisições
e

As :onsequênciasda crise da coronavirus,que gerou grande instabilidade social em todo ó mundo també
t

ção dos gestores desta Autarquia exigindo. adaptação do exercício de suas funções e missões
], um olhar de cuidado e atenção ccm os servidores e colaboradoresdo Detrari/DF

stitucl

afetou a

ials, bem

Essa nova realidade gerou significativas mudanças no comportamento dos gesto }s da Autarquia. Um dos desafios da
gestão é continuar escalando a tecnicidacfe.rapidez, efetividade e trarlsparência, a. }mpanhando as situações excepcionais
mudançasque se fizerem necessárias dado o contexto social
Ademals, outro principal desafio órgão é concorrer'para a implementação de nov.as transformações, com mudanças em
matrizes de serviços ofertados a população, a exemplo da transformação dIgItal ocorrida na Autarquia em 2020 e 2021
mas não somente, com a necessária visão estratégica e de futuro, bem como, conseguirconcltiar os novos conhecimentos
feria-lo aos usuárlos do servlça, na medida do que já está estruturado com o cãráter Intuitivo, de forma a facilitar os
0

avanços q

ce

No tocante a manutençãode seniços gerais, destacamosq!
ecessldades da Autarquia com a revisão de contratos e outro
tendam na integra. todas as finalidades do Departamento

st.

nda addt.abasmedidas de forma a revisor as

It r

idos de forma a garantir que ós pactos firmados

Por fim, outro grande desafio é promover a capacitação continua dos gestores e demais se idores efe t:idos . de fo rma a
mas infraconstitucionais,
e
garantir a atuatlzaçãó necessária dado o dinamismo das a$têrações legislativas e das
d
d
sequentemente. propiciar um . efetlvo . amei'feiçoamento de práticas administrativas P
t

a

d

a da gestão

relação à segurança nas vias do DF. destaca-se que h uve S8%de reduçãonas vítimasfatais no trânsito do DF

E

parativo de 2020 para 2021 (de 227 para 169). Folar realizadas1,8 mtl operaçõesda Lei Secae mais de 13 mi
;tas foram actuados por embriaguez ao volante Neste contexto, são vidas que estamos preservandoao
gizara populaçãode agir de forma fesponsáve!na ânsito, tanto por meio da educação,comodas fiscalizações

n disso, participamos de forma efetiva junto aos dem. s órgãos da Segurança Pública no grande esforço de reduz

bbém a criminalidade

no Distrito Federa

Foi reglstradâ uma queda de 26% no número de mores no transito em relação ao mesmo período do ano passado. De
aBeIraa novembro de 2021, foram registradas !SS vítimas fatais em acidentes de trânsito, no mesmo período de 2020
foram 209. No mês de novembro ocoíreran} !4 mortes no f:râhsito, esse foi o segundo menor nElmeropara a mês desde
2016, ficando atrás apenas de novembro de 2018 quando ocorreram!2 óbitos
Esse resultado ao trabalho intenso das áreas de Educação. Engenharia e Fisêafização de Trânsit

Trânsito tem promovido ações edÍicatívas em vias públicas, escoras, eventos culturais para coi

Dela rtamento de

:nttzãr pedestres.

cllstas e condutores sobre a Imf)ortâncla de estar atento às normas de circulação.

Foram realizados cursos de capacitação sobre vários temas relacionados ao trânsito. Além disso. com o objetivo de evitar

acidentes, a fiscalização do Detran/DF tem intensificado as operações, principalmente com Q foco no combate à
a[coo[emia no trânsito, por meio da Operação Lei Seca e em re]ação aos motociclistas, a intensificação da fisca]ização de

motocicletas - Operação Sossego. A as anões que integram o PNATRANSconsubstanciamdiretrizes onde foram
estabelecidosPilares,.em torno do tema do trânsito e da segurançaviária. subdivididos, por sua vez, em iniciativas e
açoes

Outro falar que teh contribuído para maior conscientizaçãa da população são as campanhas educativas veiculadas na
mídla este ano, sobre temas como travessia de pedestres, respeito ao ciclista, álcool e direçãa. motociclista, chuvas e
lõ

O númerode ciclistas mortosno trânsito do Distrlt Federal reduziu 63% comparando os onze meses de 2021 com o
mesmo período de 2020. De janeiro a novembro desta

passada. foram :19.A taxa de redução é ainda maior
gistíadas 2 1 vítimas fatais
També!

no, sete ciclistas perderam a vida nas vias do DF, erlquanto no ano
se comparar com o mesmo período de 2019: 66.6%, quando foram

\.j
.3
<

ocorreu a diminuição no número de pedestres mortos. De janeiro a novembro de 2021, foram registrados 42

pedest!
Mortos no trânsito do DF, 14% a menos que no mesmo período do ano pa.suada.guarda foram registradas 49
umas leais. Em comparação ao mesmo período de 2019. a redução fai de 48%
O número de

)tac cristas mortos no trânsito é outro dado quê se mantém abaixo do registradQem 202D. Ó tevantameDe'o

do Detrah-DF dica que. noé onze meses deste anü, 49 motociclistas morreram em acidentes. Em comparação cola o
S

P

d

quando foram

do ano anterior, quando ocorreram64 óbitos, houve uma redução de 23,4%. Considerandoo ano de.,?'019.
listradas 77 mortes de motociclistas, a queda é ainda maior; 36%. .
'. '?
?'
;.'
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2
3

4

:ont:citação

de serviços

[mptanEaçãode rampade acessibilidaderas faixas ae pedestres ]oca]izadas

ae

equenas obras

rba nas do D isento

5

aexas de pedestres
quksição ae novos controladores

6

bquEsiÇão ae laser

7
3

9
LO

Fecera

Iluminação das principais Faixas de EmpfanLaçãode iluminação nas faixas de peaestre$ para molho:a ra
l ravess a de PeoesCres
FTP's
/isibiliaade contribuindo para a redução ae atropelamentos
:ontratar err presa de s ralizavão
imitaçãopara contratação empresa para rrarutenÇão e irrplanEação de
lorizo nta
3Ênanzacãahonzorta} (p nCuras}nas fitas u:lianas do DF
:ontrata i em presa pa a
vagem de
icitação para contratação ae empresa para manter as faixas de pedestre
emafÓíÊcos e certraf semãfÓrEca

)etran/DF

pan mooerrtzação

aa estrutura ae cortroie semaForico

icitar a aquisição de equipamentos tipo tõser pa:a utilização nas operaçoe5
]e flscallzacã

\quÊsição ae viaturas tipo su v
: Fiação da u n Idade

imitaçãopara aquisição Ge Povos controladores semafÓricose centra

iemajórica

o a e trâ nslLo

icitara aqu siçãa de ve;Guiasaipo SJV pa:a utilização rdb opeiaçÕebde
:iscaliza

cã Q ae tFâ nsito

EmplemenEaÇão
da unidade Modeloae Acena:isentoao ?ubllcoao Detiai.DF

Made

\urnento da Força de tra galho
)f canas üe Atualização para os
,ervido:.es do Alar aumento ao
)ú bloco

s 6ependêrcias aa Aeroporto !nEerracional de aras iia
citaçãoae nodosservido.es na área de atendimento ao pública

cursos de atualização em LO neci nertos pertinerCes à atuação na
p [end i mento

ao pi)b] ico

mplantação ao cusEomerexperiente e Gestão do Relaconarnento com

:lleites com o inculto oe provei ao Depalamento de Trânsitode um modelo

) raJeCO de TI aÊ'sto mação da

]e negócio dErectoraao à pluralidade ae canais - omnÊcnanrel organizatiors

\te naiinento

Que Larga à ore$Eaçào do serviço de aterdunento.

v saRGo moderrEzai

:sta Entidade. bem como ampliar as plataformas ae relacionamento

leadequaçãode todas a» unidadesde aterannento ao pÚBliCO
OEsttouldas
{emoae laçào doÉ postos
\LendÊmen

3s regiões administraElvasfoco nõ modeÍrizaÇãoda ÊrfraesErutura
)adronização do iaYout qualidade no atendimento e conforto aa população e
]os servidores aa AJtatnuia
3ubstitu ção ao Õnibusde seív ços do Deu.ai/DF para aEerairneito reais

de

Fcrtável, acessível e made:ro à população ao Dista to Federal nos elenCO
2alizaaos pelo GDF

1:3

14

qoi torarrerEO aas exames piátiéos :onErole e fiscalização ao processo que envaihe candidatos/condutores a
e dlreção veicular obra categoria
:artefra Nactonat ae HaDilltaÇão, nos processos de ODCenÇão
de Permissão

A". ein veículosde amasOiJt:ês

aas , bem como Autorização pa i a
onauz ir CictomoCor A CC

)a:.aDirlg r. reis clo de pro(essade naDilttação,aaFcãode categoriae

eab llLaçãopara caregona "A". err veículos ae aua$ ou três rodas. bem como
qutonzacão odre ConduziaC ctonatot Acc
Ampliação de BioneEita que Miss aCenaei copos os cardldatos/conduto:es do

15 \mpliação aos postos ae oiaíretrta
:Êa boração e !mp lamentação

!6

)isento Federa! pa'a colete biorretrica e biográfica. visando dar maio!
mobilidade e segurança no processo de habilitação, evitando fraudes na
Certificação de coiautares e canoidBtos

do

' rograma de Prevenção à Sauae
:ísica e Mental do Servidor er.}
)arcerFa com a Ascom/Nups}./Geiiat
qual integra o Eixo 3 Promoção

i saúde e Prevenção de Doercas

)emir Cão do Prograrra, aeFlniçaoae oficinas a serem [rabalhaaas em 2022
:Fiação a iogomarca do P:ograFa

Jo prQjeto Atenção e vafonzdÇãodo
3erv doi do Detran/D F
a nçamento do p rograma de saúde

tea[ização de pa[estra sobre Saúde Merta[. pe]a seíviaora do NJPS]. ]u]iana
qenLal dos Servidoresdo Detran/DF :rtst na paira, Especialista em PEtvidadesae Trensto psicólo
:erra de Saúde corro parte das
]ções ao Programa de Prevenção de Realização de será Ços voltados para a Drorroçâo e prevenção da saude física
L8
! mortal dos servidores. com a colaboraçãode parceiros; SEBE/Senat,5eJus
Saúde Física e Mental dos
]7

Subia ]de . Assetrar

e Dfíeauc

;ervidores do Detran/DF
ae adesivos relactonaaosaos temas e publicação ae oHehtacões
!9 realização das cêmocinhasoutubro )iStrjbUlcão
Dt4 0S teEna> na intranet Detían/DF
!ealjzação da campanha dezembro
ermeiho

= labora

ção

e ImpÊementdçao

)ivulgação

ae texto ra Ert;anel l.elas amado a campanha

do

' rograma ae Prevenção a saude

:ts ica e Mental do Seráido: pm

iarcer a com a Ascom/Nupsl 'Gera

)efinição do Píagrama, deflnÊÇãode oficinas a serem trabalhadas em 2022.
dual integra o Eixo 3 - Prorrocãc a =r anão a logomarca do Progra ma
saúde e Prevenção ae Doenças

PrometoAtenção e valorização ao

Serv i dar d o DCeran /D F
:ompra

de NobieaKS e
para todas

22 :stabllizadores

cidades do Det'an

as

qqwslção de equipõmeitos Nobíeakse establiEzadoresparatodas as
dadas do DeLran,visando suor r aef c ência ae bodas as unidades

l?T;fJFçã!
-p if=;;LJl:
'!?%"; -':.:.
J;:=LLd'
:LH

23

;''

e airigii e cessaçãodo documento jAgiiidade. rap dez e precisão nQ julgamento das peidliaaaes
e habilitação err conjunto co-- o
ocessamento ae NA e NP

24

Ditadas a con.eção de Falhas, aprtmoramento de procednnentos e
Lenaiir anca do interesse público

reiramento da eqwpp de ouvidona
reinamento aos sewidores que
26

~=/'

oferece: oriertaçao preventiva aos gestores, contribuindo para Identificação
[ecipaaa ae riscos e pêra a aóoção ae medidas e estratégias aa gestão

]tuarn no Sistema Ouv Dr ros
]lversos setoi.es do Deu.ar DF

Participaçãoem corsas atsponlbtllzados pela ouvido:ia geral oa Distrito
ençorErospenoafcos agendados para os meses de marca, junho. setemorol
ezemDropara sanar duvidas relacionadas êo sistema, prazos e assuntos

Ü

27

) uvidofia Itinerante

28

:anta

29

:afe

m aia po: mês a Ouvidoria realizará expediente nos pOStosde atendimento

) DeLran DF num total de 12 encontros

realização das informações em tempo i.ed

de $e-dicas

:nconLro con os c uvidores dos Ó;mãoscujos assuntos se confundem com os

cora os o uvidores

rviços prestados pelo Detran DF
\náfise it terna aas demandas para lehantarnento aos assuntos cnticos nas

àumerto do Ir dice ae
30
Resol Jti/id ade

real Campa:
entes

3L bumerto dos !ndices de satisfação
32

:hamaírerto públ (o para unldaae
)!a

r alta

lê

33 q[terar a Instrução 896/20]6

qelhona na quatloade aa :esposia Contado atrito com a cidadão que
po iae a pesquisa

de satisFa

Uecebsidade ae realizar novo contrata) de ailguel na região de Pjanaftina

:ada5[rameito de Serviço ce lidnsporte :o]et ho ae Esco]ares RO DtsEiiLo
:ederai 5rcE

:reapni:iamentoae pe)sois jliidicas que exelcen a aüvldadeae

]esmonEagem üe ve colos auEomotores, ae recictageni. de recuperação e de
:ome:cializaÇão de pares e peças p:ovenlent=s da desmontagem
34 EmDlaRta l a Lei 12.9 7 7/201 4 do

)esmQnte

35 )ublicar a atuali2aÇão dâ instrução

Z4/20]6

36

publicar a atualiiação da instrução

3]

NOoo055 0c0 690õ/2020 72 e no 00055 a00 6925/2020 07
:redenciamenta

e operacFonalizaÇão

das attvidades

de pessoas

SEI

Juddicas

de

;abncaÇãoe fornecimento ae etiaueEasde seglíança a serem utilizadas nà
marcaçãoe controle das partes e Peças usadas orÊunaasda desmontagemde
e calos auFJiüoEoreste:resrres
alteração aa IS 124/2016 DeCrai.'DFpala adequaçãoaos requisitos da
3[uaiizaÇãoanua] dos CFCsquanto ao prev sLo na Resa]uÇãon. 789/2020
:0NTRAN
\lteiação oa is 73],2012 Detían OF pala adequaçãoaos requisitos da
[uatlzaÇão anua] das C]Ínicas quanta ao previsão na Resolução r. 425/2012

=ontran

:reaenç arrenCOde insCiCulçõesou entidades, com capacidade técnica
Dmprovaca. para exercerem as atEvidades de formação e atuatização ae
:!7 Publicar a atualização aa Instrução
33/201 5

)ifetQI Geral. Diíetoí de ens no. ínsrlutor de Trânsito para Cercro de
;o:mação de canautores e de examlnaaol de jrânsÊta, por meio ae cursos
peçÍfFcosteor ço teçntços e de prát ca de ci eção. bem como pa-a
eatizãrem os cursos espec aflzados e suas atualFzaÇões. inclwrdo se os

:ursos de motofrete e mototaxi, em corfoimidaae com a tegi5faÇãode
=-ânsltovigente e o a ie estâbefece esta !nstr i
38

)Rclu ií o recaaasCíêmento ao

:invocação

ansporte Escolar previsto

:scolares STce pa'a fins ae regulõnzação do cadastro junco à Autarquia
3te o dEalo de marco de 2022

[nSETUÇã053/2022
39

qpreseiEai Plano de Fts.:atizaçao
qtwiãàae5

de

: rins

lto

reaenciadãs
[ mpiementar
Sistema de
aenç cimento e Reg Estro ae

aos AJtorlzaEários

aa ServiÇO ae TianspoRe

Cometi\o de

;isL:allzação ae [aaob 05 ser«Egos Creaerciados

qcompanharnento
do desenvolwmentode sistema ae cortroie, registro ae
edençlamento e fiscalização cam reg soro aas oenafÊdaaesaplicadas ao

oralidade aolicada ao Creaenciaao =:edenctados

qcompanhdmentooo desenvolvimento de sistema para regist:o e controle de
geraçãodas auConzaÇÕes
do S}CE, tráfego e ae registro ao condutor - dos

u dHLonzacões de STCF

41

3JtorizatarFos recadastradas ao Transporte Escolar

)UDlicar a aLualização da Instrução
230/2021, que trata ao
reGencÊamento do serviço de
stoiia veÊculai

Atuatlzar as
DISI RlíAL
)ÔLHO
)ISI RlIAL

qtualizando os art gos que tratam da abertura do prazo para Favas
solictcaçõesde credenctamentoe do formato ae aEuaiizaçãoe flscaiização ao
)roF ssior al v storia do:
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Identificação dos Re$nonsáveis

RESPONSÁVEIS PELA e.t"ÃüOKAçãó

Agente de Planejamen,Eõ:ANTONICf CARLOSALvoS DE OL!vEIRA
Telefone :

(õ1)3343-qlS4

e-maj11:de.xcontata: antonlo.carlosddí@g; lâll.(Q

RESPONSÁVEIS'PELA ELABORAÇÃO
Agente de Planejamento: FRANCISCO RONALDO GUERREIRO BEZERRA
Telefone: {61)3901-1045 e-mai! de cantata: ronatdoguerrelío@hotmatl.com;íanald- .gue
Assinatura

: .........l

...=......:.:=

RESPO NCAVE l S PELA ELA BORAÇÃO

...

--:.....

Agente de Planejarbento: MANIA REGIDA MONTEIROSIMOEg=---

.

}@det ía n .d f. góv. b

Telefone: (61)3901-1085

rm s .re gira ©}g mail .co m

Assinatura

:-'LL-É2..,v-......,-L
'-'--'----'

blomé do Titular da LJnidade órçatnentárlãiJ ZELA
Telefone:(00)3343-5108

e-mail

de..,É9pdata=

d
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letras.df.gov.bt'
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