
Avaliação do Plano Plurianual – PPA – 2016 -2019 , Exercício 2016. 
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A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - Sinesp em atendimento ao que dispõem os artigos 

10º, 14 e 15, da Lei nº 5.602, de 30/12/2015, que trata sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 

2016-2019, alterada pelo Decreto nº 37.517, de 26/07/2016, procedeu à Avaliação do PPA 2016-2019, Exercício 

2016, com relação às Metas e Ações Não Orçamentárias vinculadas aos Objetivos Específico 3 e 4 do 

Programa Temático 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, que são 

de responsabilidade desta Unidade Orçamentária (22.101). 

Ressaltamos que as informações referentes ao Objetivo Específico 3, foram fornecidas a esta Secretaria pela 

Companhia Energética de Brasília – CEB, e as referentes ao  Objetivo Específico 4, foram elaborados pela 

Subsecretaria de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento – SUAPS/SINESP, Setor integrante 

desta Secretaria de Estado.  

Os referidos dados encontram-se na Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019 – Exercício - 2016 

publicada no site da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG: 

http://www.seplag.df.gov.br/images/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20PPA%202016%20%20Final%20CLDF.pdf nas 

seguintes páginas: 553, 554, 559, 562 (Objetivo Específico 003) e 564 até 567, 571 e 572 (Objetivo Específico 003). 

Seguem abaixo consolidados: 

  



UO: 22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
PROGRAMA TEMÁTICO:  
6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 
OBJETIVO GERAL:  
Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção 
da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
003 – ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem 
como adaptar e mitigar as mudanças climáticas. 

 
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:  
21.101 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA 

 
ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS 
 

COD 
PROG 

COD OBJ 
Nº 

META 
META 

UO 
RESP. 
META 

META 
ATÉ 2019 

(A) 

UNID DE 
MEDIDA 

TENDÊNCIA 
2016 
(B) 

2017 
( C ) 

2018 
(D) 

2019 
(E) 

Meta Realizada 
Acumulada 
(2016-2019) 

(F) 

% de 
Alcance 

Total 
(F/A) 

6210 3 1 
Elaborar e implantar plano de eficiência energética; 

(SINESP) 
22101 100 % 

MAIOR, 

MELHOR 
28% - - - 28%  

 
1 - Elaborar e implantar plano de eficiência energética; (SINESP) 

A CEB Distribuição S.A. concessionária de energia elétrica possui um Programa de Eficiência Energética – PEE que é executado anualmente. Este Programa 
determina a aplicação anual do valor equivalente a 0,5 % (meio porcento) de sua Receita Operacional Líquida (ROL) anual para o incremento da eficiência energética no uso 
final de energia elétrica, através de projetos executados em instalações de consumidores. 

A aplicação dos recursos é definida pelas Resoluções e Manuais da ANEEL. Dentre as possibilidades de aplicação existem os projetos cooperados que podem 
ser executados com os diversos segmentos do DF e que visam difundir o conceito de eficiência energética e desenvolvimento sustentável, promovendo a mudança de hábitos 
de consumo de energia elétrica, além da substituição de equipamentos ineficientes. 
  



 
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 

 

COD 
PROG 

COD 
OBJ 

Nº AÇÃO 
NÃO 

ORÇAM. 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

UO RESP. 
IMPLEMENTAÇÃO 

ATÉ 2016 (%) 
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO 

6210 3 1 

Elaboração e implantação do plano 

de eficiência energética, destinando 

0,5% da receita operacional líquida 

da CEB para o atendimento à 

comunidade de baixo poder 

aquisitivo em projetos educacionais 

e/ou a projetos cooperados 

destinados aos diversos segmentos 

da sociedade (SINESP); 

22101 28% 

O valor do Programa de Eficiência Energética de 2016 (0,5% da ROL) foi 
calculado em R$ 9.845.329,79, tendo sido aplicado R$ 1.428.559,61 em 
projetos de EE, e empenhado R$ 1.296.303,70 para o Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica - Procel, conforme previsto na Lei nº 
13.280, publicada em 04/05/2016, que destina 20% do recurso de Eficiência 
Energética - EE para ações ligadas ao Procel, instituído pela Portaria 
Interministerial nº 1.877, de 30/12/1985, e ratificado pelo Decreto de 
18/07/1991. Portanto em 2016 foi aplicado 28% do valor total previsto. 

 

Contribuição Para o Alcance do Objetivo Específico 
 

As licitações para contratação do Projeto de eficientização do edifício sede da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no valor previsto de 
R$7.485.754,00, já foram publicadas no fechamento do exercício de 2016 e a execução do projeto dar-se-á em 2017. Este projeto será o primeiro projeto de eficientização na 
tipologia Poder Público realizado por Contrato de Desempenho, ou seja, os recursos investidos pela CEB-D serão devolvidos pela ANEEL ao final do projeto, no prazo limitado 
pela vida útil das ações de eficiência. Também já foi iniciada a implementação do “Projeto Agente CEB 3” para atendimento a comunidades de baixa renda. Esse projeto prevê 
o investimento de R$ 16.630.992,79 para a execução das seguintes ações: 

• 30.000 entrevistas de orientação para o uso eficiente de energia; 
• 50 palestras socioeducativas; 
• Substituição de 7.000 refrigeradores por novos mais econômicos; 
• Substituição de 80.000 lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por Lâmpadas LED; e 
• Instalação de 2.000 aquecedores solares, para redução dos gastos com chuveiro elétrico; 

Durante o ano de 2016 foram realizadas 3.000 entrevistas, substituídas 4.000 lâmpadas e 777 refrigeradores, além de 25 palestras em Órgãos Públicos, escolas 
e orientação a grandes clientes, capacitando cerca de 2.000 participantes sobre o uso consciente de energia elétrica tanto em casa quanto no trabalho. Proporcionou-se assim 
economia de energia nas edificações. Foram disponibilizadas para os centros de ensino e a comunidade em geral sete maquetes energizadas de simulação do consumo de 
energia elétrica, em residências típicas. 

O processo de seleção de projetos de eficiência energética por meio da Chamada Pública EE 2016 teve seu início em 2016, está em andamento e tem o 
objetivo de aportar 10 milhões de reais em benefícios energéticos voltados a todas as classes de clientes da CEB-D. 

Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e 2016, os indicadores de qualidade e confiabilidade no 
fornecimento de energia elétrica (DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora e FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 



Consumidora) atingiram a meta estabelecida para dezembro de 2016. Houve grande melhora no DEC, que passou de 15,50 em 2015 para 9,69 em 2016. O FEC, por sua vez, 
também melhorou consideravelmente, passando de 11,66 em 2015 para 8,08 em 2016. Ambos indicadores contribuem diretamente para garantir o fornecimento de energia 
elétrica. 

Em 2016 foi iniciada a implementação dos projetos selecionados na Chamada Pública de PEE de 2015. O escopo dos projetos prevê as seguintes ações: 
 

a) Eficientização das Instalações do Garvey Park Hotel no valor de R$ 860.889,96 que compreende: 
• Substituição da iluminação das áreas comuns do hotel por lâmpadas LED; 
• Instalação de um sistema de aquecimento solar da água de banho com 36 placas com 60 tubos de vácuo cada; e 
• Instalação de 30,6 kWp de geração fotovoltaica. 
 
b) Eficientização das Instalações do UNICEUB Campus Asa Norte no valor de R$ 1.010.305,41 que compreende: 
• Substituição da iluminação do Campus por lâmpadas LED; 
• Substituição de 10 chuveiros elétricos existentes por um sistema de aquecimento solar com duas placas com 60 tubos de vácuo cada; e 
• Instalação de 40,8 kWp de geração fotovoltaica. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
004 – SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos 
sólidos, com regularidade e qualidade, assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população. 

 
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:  

22.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DF – SINESP 
 

ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS 
 

COD 
PROG 

COD OBJ 
Nº 

META 
META 

UO 
RESP. 
META 

META 
ATÉ 2019 

(A) 

UNID DE 
MEDIDA 

TENDÊNCIA 
2016 
(B) 

2017 
( C ) 

2018 
(D) 

2019 
(E) 

Meta Realizada 
Acumulada 
(2016-2019) 

(F) 

% de 
Alcance 

Total 
(F/A) 

6210 4 2 Fortalecer a gestão de saneamento básico; (SINESP) 22101 100 % 
MAIOR, 

MELHOR 
15% - - - 15%  

6210 4 3 

Implantar sistema de logística reversa para tipos 

prioritários de resíduos – construção civil, 

perigosos, hospitalares, tóxicos, pneus e 

PET;(SINESP) 

22101 100 % 
MAIOR, 

MELHOR 
20% - - - 20%  



COD 
PROG 

COD OBJ 
Nº 

META 
META 

UO 
RESP. 
META 

META 
ATÉ 2019 

(A) 

UNID DE 
MEDIDA 

TENDÊNCIA 
2016 
(B) 

2017 
( C ) 

2018 
(D) 

2019 
(E) 

Meta Realizada 
Acumulada 
(2016-2019) 

(F) 

% de 
Alcance 

Total 
(F/A) 

6210 4 7 

Otimizar e expandir os sistemas de 

manejo/drenagem  de águas pluviais urbano e 

rural; (SINESP) 

22101 100 % 
MAIOR, 

MELHOR 
20% - - - 20%  

 
2 - Fortalecer a gestão de saneamento básico; (SINESP) 

Está em fase de elaboração o Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB e o Plano Distrital de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos – PDGIRS. Esses 
dois Planos apresentarão uma série de programas, objetivos, metas e mecanismos de controle, que vão permitir uma maior eficiência na gestão do saneamento básico e 
fortalecerão as instituições do Distrito Federal, além de possibilitar o melhor planejamento nos investimentos a serem realizados. Os Planos estão sendo elaborados pelo 
GDF, por meio de uma Comissão Técnica composta pelos seguintes órgãos: SINESP, SEMA, ADASA, NOVACAP, SLU e CAESB, presidido pela SINESP. Também foi 
contratada uma empresa de consultoria com o objetivo de prestar apoio na elaboração dos Planos, contratada pela ADASA (Contrato nº 22/2016 - ADASA), para lastrear 
tecnicamente as propostas que serão apresentadas à Câmara Legislativa, como projeto de lei. A expectativa é de que até o mês de outubro de 2017 o texto, referente aos 
Planos estejam prontos para envio à Casa Legislativa do Distrito Federal. Quanto ao andamento dos trabalhos reportamos que foi finalizada a fase de diagnóstico situacional, 
sendo realizada Audiência Pública para divulgação dos dados levantados e coleta de críticas e sugestões para refinamento do produto. Atualmente desenvolve-se a fase de 
prognóstico e definição de metas e mecanismos para a aferição dos avanços na gestão do saneamento no DF. Oportunamente destaca-se a importância de se garantir a 
disponibilização de recursos financeiros para a finalização dos trabalhos de elaboração dos Planos PDSB / PDGIRS. O valor a ser alocado para o cumprimento desta meta é 
de R$ 2.468.556,25. 

 
3 - Implantar sistema de logística reversa para tipos prioritários de resíduos – construção civil, perigosos, hospitalares, tóxicos, pneus e PET;(SINESP) 

No que se refere à implementação da logística reversa dos resíduos da construção civil, em 2016 foi publicada o Decreto n° 37.782, de 18/11/2016, que 
regulamenta o art. 24 da Lei nº 4.704, de 20/12/2011, que dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos. O Decreto institui o 
Sistema de Informações sobre a Gestão de Resíduos da Construção Civil do Distrito Federal, que foi objeto de regulamentação pelo CORC/DF. O SLU realizou o certame 
licitatório para a contratação do desenvolvimento do Sistema. Porém, a execução foi frustrada e o Serviço de Limpeza Urbana está finalizando a instrução para lançamento de 
nova licitação. Concomitantes às ações do SLU, a SINESP vem trabalhando juntamente com a TERRACAP e o SLU para a elaboração do Projeto Básico, que subsidiará o 
certame para a cessão dos terrenos onde deverão ser instalados as Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil e Volumosos – ATTRs, tal ação deverá 
ser concluída até o final do ano de 2017. 

Quanto aos demais tipos de resíduos previstos no programa de logística reversa, os acordos setoriais para sua implantação estão sob a responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, por força da Lei Federal n° 12.305, de 02/08/2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, 
de 12/02/1998; e dá outras providências. 

 
7 - Otimizar e expandir os sistemas de manejo/drenagem  de águas pluviais urbano e rural; (SINESP) 

A Secretaria está trabalhando em duas frentes. A primeira no âmbito das obras civis de infraestrutura nas áreas desprovidas de sistemas de manejo de águas 
pluviais, tais como, os Setores Habitacionais Sol Nascente, Buritizinho, Ribeirão (Porto Rico), Bernardo Sayão, entre outras áreas inseridas na estratégia de regularização do 
Distrito Federal, constante do Plano Diretor de Ordenamento do Território – PDOT, além do desenvolvimento de projetos para a requalificação de sistemas existentes como no 



caso do Drenar DF, que estão em fase final de contratação para sua execução. E a segunda na área de planejamento, gestão e fortalecimento institucional, por meio da 
elaboração do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos – PDGIRS. Esses dois Planos possibilitarão a 
tomada de decisão dos gestores do sistema de drenagem pluvial, quanto aos investimentos necessários para ampliar e aperfeiçoar o sistema e definição das áreas prioritárias 
para recebimento desses investimentos. Outro ponto relevante para a otimização do sistema e que será apresentado no PDSB, é uma proposta de solução estruturante 
(financeira e administrativa) para a gestão do sistema de drenagem pluvial. Oportunamente destaca-se a importância de se garantir a disponibilização de recursos financeiros 
para a finalização dos trabalhos de elaboração dos Planos PDSB / PDGIRS. O valor a ser alocado para o cumprimento desta meta é de R$ 2.468.556,25. 

 
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 
 

COD 
PROG 

COD 
OBJ 

Nº AÇÃO 
NÃO 

ORÇAM. 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

UO RESP. 
IMPLEMENTAÇ
ÃO ATÉ 2016 

(%) 
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO 

6210 4 1 
Elaboração do Plano de Saneamento 

Básico Distrital ;(SINESP) 
22101 15 

O Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB sob elaboração pelo GDF, por meio 
de uma Comissão Técnica composta pelos seguintes órgãos: SINESP, SEMA, 
ADASA, NOVACAP, SLU e CAESB, presidida pela SINESP. Também foi contratada 
uma empresa de consultoria com o objetivo de prestar apoio na elaboração dos 
Planos, contratada pela ADASA (Contrato nº 22/2016 - ADASA), para lastrear as 
propostas que serão apresentadas à Câmara Legislativa, como projeto de lei. A 
expectativa é de que até o mês de outubro de 2017 o texto do Plano esteja pronto para 
envio à casa legislativa do Distrito Federal. Quanto ao andamento dos trabalhos 
destaca-se que foi finalizada a fase de diagnóstico situacional, sendo realizada 
Audiência Pública para divulgação dos dados levantados e coleta de criticas e 
sugestões para refinamento do produto. Atualmente dá-se continuidade à fase de 
prognóstico e definição de metas e mecanismos para a aferição dos avanços na 
gestão do saneamento no DF. Tais definições são importantes, para permitir uma 
maior eficiência na gestão do saneamento básico, além de possibilitar o melhor 
planejamento nos investimentos a serem realizados. Oportunamente destaca-se a 
importância de se garantir a disponibilização de recursos financeiros para a finalização 
dos trabalhos de elaboração dos Planos PDSB / PDGIRS. O valor a ser alocado para o 
cumprimento desta meta é de R$ 2.468.556,25. 

6210 4 2 
Regulamentação a Lei de Resíduos 

Sólidos; (SINESP) 
22101 30 

Conforme preconiza a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que Estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis n° 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, n° 8.036, de 11 de maio de 1990, n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n° 6.528, de 11 de maio de 
1978; e dá outras providências, através da definição das espécies de saneamento 
básico e atribuição de competências, o Distrito Federal, de forma análoga, distribui a 
competência por gestão e regulamentação dos serviços de saneamento, cabendo à 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP a gestão dos 
chamados serviços públicos, tais como: coleta e distribuição de água tratada, coleta, 
tratamento e destinação final de esgoto, manejo da águas pluviais e de forma 



compartilhada a gestão dos resíduos sólidos. Como são acolhidas as competências 
estabelecidas na esfera Federal, os procedimentos relacionados à política de resíduos 
sólidos são responsabilidade da SEMA, envolvendo especialmente ações relativas aos 
resíduos não públicos e sob logística reversa. Quanto aos resíduos públicos, 
provenientes da coleta e limpeza urbana o SLU, responsável pela execução do 
serviço, ligado à SINESP, tem normatizado procedimentos, especialmente no que se 
refere aos grandes geradores. Outra forma de atuação quanto à regulação da Lei de 
Resíduos Sólidos tem sido por meio da atuação do Comitê Gestor do Plano Integrado 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos do Distrito Federal – 
CORC, definido na Lei n° 4.704, no qual a SINESP atua como coordenador dos 
trabalhos. A publicação do Decreto n° 37.782, de 18/11/2016, que define 
procedimentos de cadastro e licença de transportadores de RCC, foi uma das 
propostas apresentadas, pelo CORC/DF, e que aguarda a definição de sistema 
informatizado do SLU para publicação de regulamentação de procedimentos através 
de resolução do comitê, é importante também destacar a atuação do Conselho de 
Limpeza Urbana – CONLUB que tem por finalidade zelar pela correta aplicação das 
normas legais e regulamentares relacionadas à Política Distrital de Resíduos Sólidos 
do Distrito Federal, com vistas ao acompanhamento e avaliação da gestão dos 
serviços prestados.  

6210 4 4 

Elaboração e implantação do Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; (SINESP) 

22101 15 

O Plano Distrital de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos – PDGIRS está sendo 
elaborado pelo GDF, por meio de uma Comissão Técnica composta pelos seguintes 
órgãos: SINESP, SEMA, ADASA, NOVACAP, SLU e CAESB, presidido pela SINESP, 
também foi contratada uma empresa de consultoria com o objetivo de prestar apoio na 
elaboração dos Planos, contratada pela ADASA (Contrato nº 22/2016 - ADASA), para 
lastrear as propostas que serão apresentadas à Câmara Legislativa, como projeto de 
lei. A expectativa é de que até o mês de outubro de 2017 o texto do Plano esteja 
pronto para envio a casa legislativa do Distrito Federal. Quanto ao andamento dos 
trabalhos reportamos que foi finalizada a fase de diagnóstico situacional, sendo 
realizada Audiência Pública para divulgação dos dados levantados, bem como coleta 
de críticas e sugestões para refinamento do produto, atualmente estamos na fase de 
prognóstico e definição de metas e mecanismos para a aferição dos avanços na 
gestão dos resíduos no DF, essas definições são muito importantes, pois vão permitir 
uma maior eficiência na gestão integrada dos resíduos sólidos no Distrito Federal, 
além de possibilitar o melhor planejamento nos investimentos a serem realizados. 
Oportunamente ressaltamos a importância de se garantir a disponibilização de 
recursos financeiros para a finalização dos trabalhos de elaboração dos Planos 
PDSB/PDGIRS, valor a ser destacado para o cumprimento desta meta: R$ 
2.468.556,25. 

 


