
9133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional de Vicente P ires -RA-XXX é um Órgão da Administração Direta criada pela Lei
nº 4.327 de 26 de maio de 2009, compreendendo inicialmente a Colônia Agrícola Vicente P ires,
Samambaia, Vila São José e a Cana do Reino, e sua poligonal abrange uma área de 2.77,32 ha, e no
mesmo ano  foi instituído a criação da Administração Regional de Vicente P ires. Foi assim que pouco à
pouco a cidade ganhou forma e se transformou numa das mais promissoras Regiões Administrativas do
DF contando atualmente com mais de 100 (cem) mil habitantes, compreendidos no Trecho 01 - Jóquei-VP,
Trecho 02 - VP, Trecho 03 - Colônia Agrícola Samambaia -VP e Assentamento da 26 de Setembro. O
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 100, incisos VII
e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 3º, inciso III, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de
1999, instituiu o  Decreto nº 39.898 de 18 de junho de 2019, criou a Secretaria de Estado de Governo do
Distrito Federal e foi remanejada a Secretaria Executiva das Cidades, da Casa Civil do Distrito Federal,
para a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. Com isso as Administrações Regionais ficam
vinculadas à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal. A Administração Regional tem por
competência, de acordo com o Decreto nº 38.094 de 28 de março de 2017 (Regimento Interno das
Administrações Regionais), representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região
Administrativa, além de coordenar e executar as atividades e serviços de interesse público em sua
juristição.

 

                                         BASE JUR ÍDICA

LEIS

a) Constituição da República Federativa do Brasil – CF/88;

b) Lei Orgânica do Distrito Federal;

c) Lei Distrital nº 4.327 de 26 de maio de 2009 Cria a Região Administrativa de Vicente P ires  (RA XXX);

d) Lei Complementar nº 17/1997 – Aprova o P lano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal
– PDOT e dá outras providências ;

e) Lei Complementar nº 803/2009 – Aprova a revisão do P lano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal — PDOT e dá outras providências;

f) Lei Complementar nº 854/2012 – Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que
aprova a revisão do P lano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras
providências;

g) Lei Distrital nº 5.281/2013 – Dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos e dá outras
providências;

h) Lei Distrital nº 5.547/2015 – Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de
atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências;

i) Lei Distrital nº 6.138/2018 – Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE.

 

DECRETOS

a) Decreto nº 38.094/2017 – Aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito
Federal e dá outras providências;

b) Decreto nº 32.598/2010 – Aprova as Normas de P lanejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências;

c) Decreto nº 39.804/2019 – Transfere o serviço de Topografia para à Secretaria Executiva das Cidades –
Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades;



d) Decreto nº 40.558/2020 – Altera o Decreto nº 39.272, de 2 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei
nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF;

e) Decreto nº 36.948/2015 – Dispõe sobre a Viabilidade de Localização e a Autorização de atividades
econômicas, no Distrito Federal, são regidos pela Lei nº 5.547/2015 e regulamentado por este Decreto;

f) Decreto nº 35.816/2014 – Regulamenta a Lei nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a
realização de eventos e dá outras providências. As Administrações Regionais, órgãos da Administração
Direta, regulamentada pelo Decreto nº 38.094/2017 e demais alterações, vinculadas à Secretaria de
Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 2° do
Decreto nº 39.898/2019 tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das
Regiões Administrativas, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais
de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

 

FORÇA DE TRABALHO

Servidores
Atividade-Meio
(Com cargo em

comissão)

Atividade-Fim
(Com cargo em

comissão)

Atividade-Meio
(Sem cargo em

comissão)

Atividade-Fim
(Sem cargo em

comissão)
Total

Efetivos do GDF 2 4 4 2 12

Comissionados
sem vínculo
efetivo

9 31 0 0 40

Requisitados de
órgãos do GDF 2 1 0 0 3

Requisitados de
órgãos fora do
GDF

0 0 0 0 0

Estagiários 0 1 0 0 1

Menor
Aprendiz/Projeto
Jovem Candango

1 2 0 0 3

Terceirizados
(FUNAP) 0 0 0 0 0

Outros -
especificar 0 0 0 0 0

Subtotal 14 39 4 2 59

(-) Cedidos para
outros órgãos 0 1 1 0 2

Total Geral 14 38 3 2 57

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

4036 -
MANUTENÇÃO DE
FEIRA

30000,0 30000,0 0 0



0029 - MANUTENÇÃO
DE FEIRA-RA XXX-
VICENTE PIRES

30000,0 30000,0 0 0

TOTAL - 6207 -
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO
30000,00 30000,00 0,00 0,00

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

Ação 4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA - Subtitulo 0029 - A Região Administrativa de Vicente P ires está em
processo de regularização e devido esse motivo não temos feiras sobre nossa responsabilidade.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

8508 -
MANUTENÇÃO DE
ÁREAS
URBANIZADAS E
AJARDINADAS

16000,0 66000,00 61636,57 61636,57

0025 -
MANUTENÇÃO DE
ÁREAS
URBANIZADAS E
AJARDINADAS-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL-
VICENTE PIRES

16000,0 66000,00 61636,57 61636,57

1836 -
AMPLIAÇÃO DOS
PONTOS DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

0 80000,0 0 0

0127 - AMPLIAÇÃO
DOS PONTOS DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA-
AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA- VICENTE
PIRES

0 80000,0 0 0

TOTAL - 6209 -
INFRAESTRUTURA 16000,00 146000,00 61636,57 61636,57

Da Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

Por meio do Subtítulo 0224 – recurso referente compra de material tais como: enxada, picareta, trena,
desempenadeira, prumo,  alavanca, pá de bico, esquadro, colher de pedreiro, eletrodo, placa de
inauguração, máscara de segurança, capa de chuva, cantil, jaqueta de segurança, carrinho de mão, disco
de corte, cavadeira, chave de fendas, compressor, motogerador de energia, rebitadeira, alicate, cabo de
enxada, machado, marreta, martelo, tesoura, linha de nylon, mangueira, foice, facão, disco de corte, pé
de cabra, serrote, garrafão, calçado bico composite, luva vaquete, poste padrão CEB, lavadouro de alta
pressão, motoesmeril e morsa motomil, para servidores trabalharem nas obras da Região Administrativa
de Vicente Pires.

 

Da Ação 1836 – AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Por meio Subtítulo 1836 - Tendo em vista a suspensão do procedimento licitatório da Companhia de
Iluminação Pública para a nova contratação de obras de iluminação pública, em razão de análise pelo
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, não foi possível a adoção das providências pertinentes
para a emissão de orçamentos e projetos nos termos requeridos. ´por esse motivo não houve a licitação



das obras de melhorias de iluminação pública de Vicente P ires.  Para manutenção de áreas urbanizadas e
ajardinadas da RA XXX. Além disso não seria possivel licitar o objeto devido a Emenda Parlamentar ter
entrado no Orçamento da Administração Regional de Vicente Pires no final de outurbro de 2021.

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

2426 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO
INTERNO E SUA
FAMÍLIA

200000,0 300000,0 264583,66 264583,66

0046 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO
E SUA FAMÍLIA-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL-
VICENTE PIRES

200000,0 300000,0 264583,66 264583,66

TOTAL - 6217 -
SEGURANÇA

PÚBLICA
200000,00 300000,00 264583,66 264583,66

Por meio da Ação 2426 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA.

Por meio do subtítulo 0046 – recurso utilizado com prestação de serviço de por sentenciados do Sistema
Penitenciário do Distrito Federal, com parceria da Administração Regional de Vicente P ires e a Fundação
de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, no que concerne à reintegração social do preso, dando sua
parcela de responsabilidade social no que couber.

Os reeducandos exercem atividades periódicas da manutenção e conservação da cidade, que concernem
em, ações contínuas de pinturas de meios-fios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de
galhos, remoção de entulhos, capina, recolhimentos das faixas, limpezas de terrenos baldios,
desobstrução de bueiros /bocas de lobo e da manutenção predial da Sede da Administração Regional.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

3678 -
REALIZAÇÃO
DE EVENTOS

5000,0 5000,00 0 0

0125 -
REALIZAÇÃO DE
EVENTOS-
ANIVERSÁRIO
DA CIDADE-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL-
VICENTE PIRES

5000,0 5000,00 0 0

TOTAL - 6219 -
CAPITAL

CULTURAL
5000,00 5000,00 0,00 0,00

Por meio da Ação 3678 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Por meio do Subtítulo 0125- Devido a Pandemia do Covid19, não foi realizado o evento para comemorar o
Aniversário da Cidade.

 



0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

9041 -
CONVERSÃO DE
LICENÇA PRÊMIO
EM PECÚNIA

50000,0 50000,0 0 0

0105 - CONVERSÃO
DE LICENÇA PRÊMIO
EM PECÚNIA-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VICENTE
PIRES

50000,0 50000,0 0 0

9050 -
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES DE
PESSOAL

100000,0 100000,0 12171,85 12171,85

0065 -
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES DE
PESSOAL-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VICENTE
PIRES

100000,0 100000,0 12171,85 12171,85

TOTAL - 0001 -
PROGRAMA PARA

OPERAÇÃO
ESPECIAL

150000,00 150000,00 12171,85 12171,85

Da Ação 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

Por meio do Subtítulo 0105 – Não houve conversão de Licença Prêmio em Pecúnia no ano de 2021.

Da Ação 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Por meio do Subtítulo 0065 – Indenizações/ressarcimento de ex-servidores exonerados na folha
pagamento e servidores ativos que tinham a receber valores de execício anteriores da Administração
Regional de Vicente Pires.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

2396 -
CONSERVAÇÃO
DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS

20000,0 20000,0 7423,56 7423,56

0046 -
CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS
FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VICENTE
PIRES

20000,0 20000,0 7423,56 7423,56



8502 -
ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL

4168917,0 4958917,00 4792988,27 4792988,27

0065 -
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VICENTE
PIRES

4168917,0 4958917,00 4792988,27 4792988,27

8504 - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES

237244,0 300244,00 297710,10 297710,10

0054 - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VICENTE
PIRES

237244,0 300244,00 297710,10 297710,10

8517 -
MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS

95463,0 145463,00 140868,11 126731,66

0095 - MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS-
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VICENTE
PIRES

95463,0 145463,00 140868,11 126731,66

TOTAL - 8205 -
REGIONAL -
GESTÃO E

MANUTENÇÃO

4521624,00 5424624,00 5238990,04 5224853,59

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

Da Ação 2396 - por meio do Subtítulo 0046 – conservação das estruturas físicas de edificações públicas
na sede da Administração de Vicente P ires com aquisição de material de consumo: arame, lixa para
material ferroso, chave de fenda, bolsa vaso sanitário, engate lavatório, fita veda rosca, junção para
esgoto, sifão, adaptador, lâmpada de led, cadeado, parafuso, disco de corte, bucha de parade com anel,
disco serra circular, fechaduras, rebite, boia, sifão, luminária, soquete, anel de vedação, refletor, placa de
endereço, massa para calafetar, cabo 10mm, haste de aterramento, disjuntor, conector, fita auta fusão,
fita isolante, cordoalha 10mm e refletor. 

Da Ação 8502 - por meio do Subtítulo 0065 – referente à remuneração e contribuições dos servidores
ativos da RAXXX.

Da Ação 8504 - por meio do Subtítulo 0054 - recurso referente a concessão de benefícios: vale
alimentação, auxilio transporte, auxilio funeral e auxilio creche aos servidores da Administração Regional
de Vicente Pires.

Da Ação 8517 - por meio do Subtítulo 0095 - referente a compras de Materiais de Consumo tais como:
material  de   copa   e   cozinha   (café,    açucar,   alcool  em   gel, copos descartáveis, gás liquefeito,
flanela de limpeza, papel toalha, pano de limpeza) , material de escritório (papel A4, mochila, fita
adesiva, papel couchê, caneta marca CD, refil para carimbo, cola adesiva, clips, lápis madeira, corretivo,
caneta marca texto, cola, caneta esferografica, grampeador, papel A3, papel sulfite), material elétrico (
conector, canaleta, pilha alcalina, pilha recarregável, adaptador, extensão em fio paralelo, filtro de linha,
chave de fenda). Aquisição de Material permanente: furadeira, esmerilhadeira, termômetro, drone,
microfone, câmera portátil, bastão de selfie . Serviços Prestados por terceiro tais como: água, esgoto,
energia, recarga de extintores, controle de pragas urbanas, telefonia fixa, serviço de chaveiro,
manutenção de ar condicionado, seguro obrigatório de drone, para manutenção da Administração Regional
de Vicente Pires.

 



 

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social Quantidade

Encaminhamento - Área Médica 250

Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB 30

Encaminhamento - CDS/ Na hora 0

Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS 6

Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc) 10

Trabalho com Grupos - Gestantes 4

Trabalho com Grupos - Idosos 10

Trabalho com Grupos – Mulheres 37

Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua 4

Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes 0

Trabalho com Grupos - Remoções 3

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes 40

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais 2

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas 400

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos 0

Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros 0

Promoção e Assistência Social

Devido a Pandemia referente a COVID19, Ficou muito difícil realizar ações sociais no ano de 2021,
mesmo assim conseguimos realizar algumas ações conforme detalhado abaixo:Por meio das seguintes
ações :Ação no dia Internacional da mulher com 250 encaminhamentos e ação no Outubro Rosa com 250
pessoas atendidas; entregas de roupas e calçados, e cesta de legumes para mães de família em situação
de risco na vila São José. Campanha Agasalho Solidário; 400 Brinquedos doados para crianças, 400
cestas doadas. Apoio Secretaria de Cultura, Conselho de Cultura, Secretaria da Mulher, Terracap,
Novacap, SEDES, SEBRAE, Conseg, Secretaria de Espotes. 

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura Quantidade de Eventos Público presente Total

Cinema 1 200

Teatro 0 0

Música 0 0

Dança 0 0

Artes Plásticas 0 0

Literatura 0 0

Outros eventos 9 1.500



Educação e Cultura

Devido a Pandemia referente a COVID19, Ficou muito difícil realizar ações de educação e cultura no ano
de 2021, mesmo assim conseguimos realizar algumas ações conforme detalhado abaixo:

AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS:

Entre outros eventos culturais realização em 2021, podemos destacar:

1- Cinema pelo projeto ´´ 60+01 de Brasilia Vila São José durante 02 dias;

2 - Outros eventos - 09 (nove) exposição de  artesanatos na feira do Produtor. 

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer Quantidade de Eventos Público presente Total

Lazer 1 100

Eventos esportivos 2 300

Outros 0 0

Esporte e Lazer

Devido a Pandemia referente a COVID19, Ficou muito difícil realizar ações de esporte e lazer no ano de
2021, mesmo assim conseguimos realizar algumas ações conforme detalhado abaixo:

AÇÕES ESPORTE E LAZER:

1 - Lazer - Passeio cíclístico pelas Bacias de Vicente P ires por ocasião do 12º Aniversário da cidade;

2 -.Eventos esportivos - 1º Campeonato infantil de futebol Socyte de Vicente P ires.

Administração de feiras

Administração de feiras Quantidade

Feiras Livres 0

Feiras Permanentes 0

Recadastramento de Feiras 0

Fiscalização de Feiras 0

A Região Administrativa de Vicente P ires está em processo de regularização e por isso não tem feira para
administrar.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas Quantidade

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias 0

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 0

A Região Administrativa de Vicente P ires está em processo de regularização e por isso não tem bancas
de jornais e revistas.



Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural Quantidade

Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas 0,00

Vistorias realizadas 0

Produtores rurais cadastrados 0

Propriedades rurais 0

Associações 0

Cooperativas 0

Outros 0

Administração Regional de Vicente P ires/RA-XXX não possui areas industriais e ruais de sua jurisdição
dentro sua poligonal.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar Quantidade

Alistamentos efetuados 0

1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 0

2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação 0

1ª Via CI-Certificado de Incorporação 0

2ª Via CI-Certificado de Incorporação 0

Atestado de desobrigação 0

1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo 0

2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar 0

Transferência de domicílio 0

Averbações de certificado de alistamento 0

Outros 0

A Região Administrativa de Vicente P ires está em processo de regularização e por isso não serviço de
Junta Militar, sendo que todos solicitações feitas pela população são efetuadas na Administração
Regional de Taguatinga.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida Quantidade

Operação tapa-buraco/ M³ 632,64

Confecção de quebra molas/ Unidade 0,15

Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade 0,28

Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade 43,00

Recuperação de calçadas/ M² 1,50

Reforma de equipamentos públicos/ Unidade 0,07



Capina, varrição e rastelagem/ M² 0,00

Remoção de entulhos/ M³ 6.300,00

Reposição de meios-fios/ Unidade 120,00

Serviços de terraplanagem/ M³ 0,00

Roçagem manual/ M² 0,00

Serviços de roçagem mecânica/ M² 8.000.000,00

Recapeamento asfáltico/ M² 0,00

Passeios (construção) / M² 30.000,00

Rede de águas pluviais/ M 10.000,00

Podas de árvores/Unidade 38

Faixas recolhidas das vias públicas 930

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida Quantidade

Obras, serviços de manutenção e de recuperação

OPERAÇÃO TAPA BURACO

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO

LIMPEZA E PODA DE ÁRVORE:



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÕES OBRAS REALIZADAS:

Região Administrativa vinha sofrendo ao longo dos anos com a falta de infraestrutura, condição
necessária para melhorar a qualidade na prestação dos serviços.

É o governo do Distrito Federal vem dando celeridade às obras de infraestrutura que há anos abala a vida
dos comerciantes e moradores. Não tem como passar pelas ruas de Vicente P ires e não encontrar homens
e máquinas trabalhando pelos quatro cantos da região.

Pela primeira vez em doze anos, Vicente P ires pode, enfim, comemorar as obras que a transformaram
numa grande cidade com qualidade de vida para os seus mais de 100 mil habitantes. Nos últimos dois
anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) pavimentou 130 quilômetros de vias, instalou 110 quilômetros
de calçadas e 260 quilômetros de meios-fios, além de instalar mais de 128 quilômetros de redes pluviais.

Somadas, as obras geraram 628 quilômetros de novas estruturas. O  que renderia, em distância, mais de
três viagens a Goiânia (GO), por exemplo. Uma infraestrutura visível aos olhos da população e traduzida
em grandes números. São R$ 540 milhões em investimentos e mais de 1,2 mil empregos gerados.

 



Além de tudo o que o GDF já entregou aos moradores da cidade varias outras obras de infraestrutura em
2021, tais como:

1) Ponte da Rua 4:

Vicente P ires ganhou mais uma obra estruturante: a ponte da Rua 4, que tem 82 metros de extensão e
13,8 metros de largura, a estrutura erguida sobre o Córrego Samambaia liga a Rua 4 até a Avenida da
Misericórdia, beneficiando mais de 20 mil pessoas diariamente. Foram investidos R$ 2,3 milhões na obra,
que gerou mais de 170 empregos.

Essa obra é de grande benefício para a população, pois destrava o trânsito ao oferecer acesso direto a
Taguatinga Centro, ao P istão Norte. Antes, os motoristas perdiam tempo indo até a Estrada Parque de
Taguatinga, onde há muito engarrafamento. Agora, eles vão economizar 40 minutos ao optar por passar
pela ponte

A ligação ganhou asfaltamento, meios-fios, calçadas, defensas metálicas, drenagem e também
sinalização vertical e horizontal.

 

2) Ponte Rua do Joquei em Vicente P ires:



A ponte de 40 metros de extensão está situada entre a via marginal da Estrada Parque Ceilândia (DF-
095), com destino à Estrada Parque Vale (DF-087). Ela liga a Rua 3 de Vicente P ires à Rua 1 do Jockey
Club, numa estrutura de 170 toneladas de vigas metálicas. Uma obra que teve investimento de R$ 4
milhões e foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER).

Uma ponte para beneficiar mais de 20 mil motoristas e reduzir o tempo gasto no trânsito é um dos
presentes de aniversário para os moradores de Vicente P ires. Inaugurada nesta quarta-feira (26), no dia
em que a cidade completa 12 anos, a estrutura sobre o Córrego Vicente P ires oferece novas
possibilidades de trajetos e diminui o fluxo na Estrutural.

A obra faz parte do pacote de infraestrutura que está sendo implantado em todo o Setor Habitacional de
Vicente P ires. Uma obra que os moradores esperaram na região do Jóquei há 20 anos, a construção vai
facilitar o deslocamento dos veículos e desafogar o trânsito.

Além do pacote de infraestrutura a  população da cidade irá ganhar um reforço importante para a saúde
pública, que tem sido considerada a cereja do bolo nas obras da cidade: a primeira Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Vicente P ires, que terá capacidade para realizar até 4,5 mil atendimentos por
mês. Localizada na Rua 10, que será inaugurada no início de 2022.



Benfeitorias de todos os tamanhos

O cuidado com o Vicente P ires extrapola as grandes entregas e também é visto no dia a dia da cidade.
Foram instalados cerca de 80 quebra-molas e 20 faixas de pedestres, ajudando a promover um trânsito
mais seguro para motoristas e transeuntes. Além disso, outras 100 vagas de estacionamento foram
criadas.

Pelas ruas da cidade, mais de três mil lixeiras foram instaladas, se unindo à coleta seletiva do Serviço de
Limpeza Urbana (SLU) como maneiras de viabilizar um ambiente mais bem cuidado e organizado.
Reforçando as obras de drenagem, 24 bacias de contenção e 86 dissipadores foram instalados para
auxiliar a dar vazão às águas pluviais.

O  incremento na infraestrutura aliado à resposta eficiente do GDF a diversas situações resultou de
acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, os casos de dengue em Vicente
Pires apresentaram uma redução de 92,5% do ano de 2020 para 2021  (100 casos em 2021 contra 1.340
em 2020).

Quanto a questão fundiária também foi foco de ação em Vicente P ires: em outubro de 2020, um
protocolo de intenções assinado entre o GDF e o Governo Federal iniciou o processo de regularização de
moradias dos trechos II e IV da região administrativa, uma medida que pode atingir até 237 mil pessoas.

      



 



Confira o andamento das obras rua por rua:

Rua 1 - Drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios concluídos;

Rua 3 – Drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios concluídos;

Rua 3B - Drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios concluídos;

Rua 3C -  Drenagem, pavimentação e instalação de calçadas e meios-fios concluídos;

RUA 4 - Pavimentação asfáltica, instalação de calçadas e meios-fios em andamento;

Rua 4A - Drenagem e pavimentação, calçadas e meios-fios concluídos;

Rua 4B - Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios concluídos;

Rua 4C-  Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios concluídos;

Rua 4D- Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios concluídos;

Rua do Sicoob - Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios concluídos;

Rua 5 - Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios previstos nos atuais contratos
concluídos. Remanescente da Obra em processo licitatório;

Rua 6 - Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios previstos nos atuais contratos
concluídos. Remanescente da Obra em processo licitatório;

Rua 7 - Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios concluídos;

Rua 8 - Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios concluídos;

Rua 10- Drenagem, pavimentação e instalação de calçados e meios-fios previstos nos atuais contratos
concluídos.Remanescente da Obra em processo licitatório;

Rua 12 - Construação dos ramais de drenagem em andamento.

Obras na 26 de Setembro

O Assentamento da 26 de Setembro  é totalmente carente de equipamentos públicos, tais como  escolas,



postos de saúde, posto policial, grupamento de bombeiros e outros. Acerca da regularização fundiária
desta área, atualmente está  tramitando na Câmara dos Deputados uma Medida Provisória n° 915 de
2019, visando promover a desafetação da área 2, da Floresta Nacional de Brasília - FLONA, de modo a
possibilitar que o Distrito Federal possa  ter as medidas necessárias para o processo de regularização
fundiária urbana, visando garantir segurança jurídica à população do Distrito Federal.

 A Administração Regional de Vicente P ires juntamente com a Associação de Moradores locais do
Assentamento da 26 de Setembro solicitou junta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
a construção de uma Escola Classe,  na área do Assentamento 26 de Setembro, visando esta
pauta compor o planejamento estratégico desta Pasta, nos termos do disposto no  artigo 205 da
Constituição Federal e a  Lei nº 7853/89, que a  educação é um direito de todos.

Enquanto encontra-se a tramitação para regularizar o Assentamento 26 de Setembro á Administração
Regional de Vicente P ires vem realizando obras paliativas com patrolamento nas Ruas e caminhões
PIPAS para amenizar os transtornos ocasionados pelas chuvas e poeira. Além disso foram instalados
paradas de ônibus cobertas para trazer mais conforto e segurança para os moradores da Região.

Além disso à Administração Regional de Vicente P ires fez uma parceria com o Serviço de Limpeza
Urbana/SLU visando fornecimento de caminhões de Resíduos de construção civil-RCC para serem
espalhados nas ruas e com isso funcionando como um tapa buraco, visando a melhorias na
trafegabilidade das vias do Assentamento 26 de Setembro.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

A pandemia gerada pela COVID-19 se transformou no maior desafio enfrentado pela humanidade
contemporânea, e tem imposto uma série de dificuldades a todas as pessoas do P laneta. Os desafios
para governos e cidadãos são enormes, devido à necessidade do isolamento social, a criatividade na
Gestão foi peça chave para a continuidade de certos serviços públicos e dentro desse cenário a
Administração Regional de Vicente P ires, mesmo com quadro de servidores reduzido, efetuou suas
funções perante a comunidade, promovendo políticas de Estado e atendendo às demandas oriundas da
sua população, norteando-se sempre pela legalidade e fortalecendo o vínculo de confiança entre Estado e
cidadão.

As atividades junto à comunidade não foram interrompidas, diálogos com as lideranças, Prefeituras
Comunitárias, e entidades sociais e representativas, foram estabelecidas por meios eletrônicos, sempre
visando a melhor forma de atender a população. Isso se deve a uma visão de gestão participativa e
aberta ao diálogo com a população.

A articulação com os outros órgãos do governo também foi fundamental para aperfeiçoar os
encaminhamentos na gestão desta RA. Apesar de poucos recursos, com a participação de servidores e
parcerias conseguimos concluir ações que eram consideram importantes para a comunidade.

Tivemos apoio de outros Órgãos do GDF nas execuções, como Secretaria Executiva das Cidades,
Secretaria de Obras, NOVACAP, SLU, DER, SOB, SEGOV, TERRACAP, SEEC, CEB, DETRAN, PMDF,
CAESB, DF LEGAL, Secretaria de Saúde do DF, singularmente, nas ações voltadas para limpeza,
manutenção e fiscalização de vias públicas realizadas durante o ano de 2021.

Entre as atividades realizadas pela cabe citar: operação tapa buracos, manutenção de vias públicas,
ações contínuas de pinturas de meiosfios, reparos em calçadas, poda de árvores, recolhimento de
galhadas, remoção de entulhos, roçagem, recolhimentos de faixas, dentre outras.

Além disso, apesar das limitações orçamentárias e financeiras, esta Regional tem despendido esforços
para adequar quantitativa e qualitativamente o número de servidores efetivos em seu quadro. Ainda
temos carência de pessoal técnico capaz de melhor produzir e abastecer a área de orçamento de obras e
serviços.

Administração Regional de Vicente P ires mantém grande expectativa quanto aos avanços da execução de
drenagem de águas pluviais, empreendimento este, realizado pela Secretaria de Obras, que poderá
resolver um dos grandes problemas que a anos vem prejudicando a cidade e os moradores. 



Coordenadoria de Ruas

Uma das ações mais importantes criada pela Administração Regional de Vicente P ires foi colocar um
Coordenado/servidor responsavel para fiscalizar as obras em cada Rua da Cidade e Grupos de W  hatsApp
devidamente organizados com a presença de pelo menos um Coordenador. Assim, a Administração
Regional de Vicente P ires está conseguindo identificar e resolver problemas pontuais no dia a dia da
população. A rede social de mensagens via celular está conseguindo reunir 3.584 moradores, em 14
comunidades bastante ativas, onde circulam diariamente centenas de opiniões, problemas e também
muitos elogios.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de P lanejamento: NEW TON JOSE RORIZ

Telefone: (61)3383-7513      e-mail de contato: newtonroriz@gmail.com

 

Assinatura: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de P lanejamento: JENEI ALVES CARDOSO

Telefone: (61)3383-7513      e-mail de contato: jenei.cardoso@vicentepires.df.gov.br

 

Assinatura: ___________________________________________________________

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: DANIEL DE CASTRO SOUSA

Telefone: (61)3383-7500     e-mail de contato:  
danielcastro11@yahoo.com.br;daniel.sousa@vicentepires.df.gov.br

 

Assinatura: ___________________________________________________________


