
INÍCIO FIM

1
Implantar corredores exclusivos/prioritários para tráfego de veículos de transporte 

coletivos
1 2013 2022 SUOBRA

(1) Insuficiência  de recursos;

(2) Projetos;

(3) Licenciamento ambiental;

2 Pavimentar trechos não pavimentados 1 SUOBRA

(1) Insuficiência  de recursos;

(2) Projetos;

(3) Licenciamento ambiental;

3 Implementar  Programa de Conservação de Rodovias 1 SUOBRA
(1) Insuficiência  de recursos;

(2) Projetos;

4 Acompanhar sistematicamente o estado de conservação das rodovias 1 SUOBRA (1) Insuficiência de recursos;

5
Recuperar e melhorar rodovias, com pavimentação e restauração e aumento de 

capacidade viária
1 SUOBRA

(1) Insuficiência  de recursos, 

(2) Projetos; 

(3) Licenciamento ambiental;

6 Manter periodicamente as rodovias não pavimentadas 1 SUOBRA

(1) Insuficiência  de recursos;

(2) Projetos;

(3) Licenciamento ambiental;

7
Implantar infraestrutura de transporte não-motorizado: 20 km/ano de infraestrutura 

cicloviária
2 SUOBRA (1) Insuficiência de recursos;

8 Implantar passarelas no SRDF para travessia de pedestres 2 SUTRAN / SUOBRA (1) Insuficiência de recursos;

9
Apoiar a implantação e adequação de infraestrutura urbana para propiciar a 

acessibilidade às pessoas com restrição de mobilidade e deficiência.
2 SUOBRA (1) Insuficiência de recursos;

10 Obter o licenciamento ambiental das obras rodoviárias licitadas 2 SUTEC / DIMAM

(3) Legislação ambiental muito vasta com muitas

restrições;

(5) Necessidade de obtenção de anuência de vários

órgãos (IBRAM, IBAMA, ICMBIO, IPHAN, ADASA,

TERRACAP, CAESB, etc.);

11 Promover a compensação florestal definida na legislação (plantio de mudas) 2 SUTEC / SUOBRA
(5) Dificuldade no processo de licitação de empresa

especializada;
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12 Realizar a recuperação ambiental das áreas degradadas pelas obras rodoviárias 2 SUTEC / SUOBRA
(1) Indisponibilidade de recursos financeiros para a

recuperação de áreas degradadas;

13
Promover ações de educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis à vida e 

a democratização do trânsito, por meio das diversas mídias e peças teatrais.
2 SUTRAN - Transitolândia (1) Insuficiência de recursos;

14 Desenvolver Programas de Educação no Trânsito 2 SUTRAN - Transitolândia (1) Insuficiência de recursos;

15 Atuar de forma imediata nos pontos críticos de trânsito 3 SUTRAN
(1) Insuficiência de recursos;

(2) Projetos

16 Intensificar a fiscalização eletrônica de Transito 3 SUTRAN __

17
Intensificar a fiscalização pelos Técnicos de Trânsito Rodoviário (agentes de 

trânsito)
3 SUTRAN __

18 Sistematizar a coleta de dados dos acidentes de trânsito 3 SUTRAN
(5) Demora na obtenção dos dados junto a BPRv e 

DETRAN/DF;

19 Criar e manter o banco de dados de acidentes rodoviários 3 SUTRAN
(5) Demora na obtenção dos dados junto a BPRv e 

DETRAN/DF;

20
Instituir programa de renovação sistemática de máquinas, veículos, equipamentos 

em geral e , em especial, de equipamentos de laboratório 
4 SUOPER / SUTEC (1) Insuficiência de recursos;

21 Reequipar e modernizar as unidades administrativas e técnicas 4 SUTEC / SUOBRA (1) Insuficiência de recursos;

22 Reformar a sinalização horizontal e vertical viária 4 SUOBRA/SUOPER (1) Insuficiência de recursos;

23 Efetuar relatórios de vistoria nas faixas de domínio do SRDF 4 SUOPER __

24 Instituir  grupo de trabalho para propor melhorias e adequações viárias 4 e 5 SUTRAN / SUTEC / SUOBRA

(1) Insuficiência  de recursos;

(2) Projetos;

(3) Licenciamento ambiental;

25
Mapear os processos estratégicos do DER/DF propondo medidas corretivas e 

saneadoras.
5 COPLAN __

26
Instituir normas e procedimentos para controle de qualidade dos serviços internos 

e dos terceirizados
5 COPLAN - NUMAD __
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27 Executar o newsletter (boletim interno) quinzenalmente 6 ASCOM (6) Quadro de pessoal reduzido;

28 Divulgar semanalmente as Atas de reuniões da Diretoria Colegiada na intranet 6 ASCOM / GDG __

29
Celebrar  Convênios com instituições de ensino privadas, visando a concessão de 

descontos para os servidores                                          
7 GEPEC

(5) O desconto concedido pelas instituições de ensino é o 

mesmo de pontualidade dado a qualquer aluno;

30
Inscrever   servidores do DER-DF para participarem de cursos oferecidos pela 

Escola de Governo (EGOV)
7 GEPEC

(5) Depende da iniciativa da Secretaria de Estado de

Administração Pública, em 2012 não houve curso algum

oferecido pela EGOV;

31
Utilizar os recursos disponíveis da Fonte 237 para a capacitação de servidores 

ligados diretamente à área de trânsito.
7 GEPEC

(6) A impossibilidade de se utilizar esses recursos em

capacitação de servidores do DER-DF que não estão

ligados diretamente à área de trânsito;

32
Aumentar a participação de servidores do DER-DF em cursos de pós-graduação 

na área de trânsito (Fonte 237)
7 GEPEC

(6) A impossibilidade de se utilizar esses recursos em

capacitação de servidores do DER-DF que não estão

ligados diretamente à área de trânsito;

33
Construir novas edificações nos Distritos Rodoviários e em outras partes do 

DER/DF
8 SUTEC, SUOBRA, SUAFIN

(1) Insuficiência de recursos;

(2) Projetos;

34
Reformar as edificações existentes nos Distritos Rodoviários, Sede e Parque 

Rodoviário
8 SUTEC, SUOBRA, SUAFIN

(1) Insuficiência de recursos;

(2) Projetos;

35 Iluminar os pátios das unidades administrativas 8 SUOBRA
(1) Insuficiência de recursos;

(2) Projetos;

36
Promover a integração de dados entre os sistemas internos e os sistemas do 

Governo
9 jan/13 dez/14  GESIS, NUAPB

(4) Tecnologia de acesso disponível;

(5) Autorização dos detentores dos dados externos para

que o DER/DF tenha acesso; 

37 Promover a integração de dados internos 9 jan/13 dez/18  GESIS, NUAPB

(4) Reconstrução de rotinas em sistemas que já estão

rodando; 

(6) Tempo em função de prioridades;

(6) Novas demandas;
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38 Atualizar  tecnologicamente os sistemas internos 9 jan/15 dez/20 GESIS, NUAPB

(4) Conflito entre sistemas internos e externos com

funcionalidades semelhantes;

(6) Efetiva utilização dos sistemas, o que determina a

prioridade; 

39 Atualizar tecnologicamente a Intranet 9 jan/13 dez/13 GESIS, NUAPB

(4) Qualificação técnica; 

(4) Escolha da tecnologia; 

(4) Participação de áreas fora da CTINF;

40 Aumentar a capacidade de analisar,  programar  e implantar de novos sistemas 9 GESIS, NUAPB

(4) Qualificação técnica; 

(4) Uniformidade de tecnologia; 

(6) Equipe envolvida;

41 Implantar  o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (SISDOC V3) 9 jan/13 dez/13 GESIS, NUAPB

(4) Tecnologias envolvidas; 

(4) Obrigatoriedade da utilização da solução implantada;

(6) Envolvimento de todos na melhoria da solução; 

(4) Mapeamento de processos; 

(4) Definição de fluxo de documentos;

42 Conseguir autonomia da impressão corporativa 9 jan/13 dez/13 GEOPE, NURIS
(4) Tecnologia proposta; 

(4) Suporte técnico;

43 Implantar a  telefonia sobre o protocolo da Internet - VOIP 9 jan/13 dez/13 CTINF, GEOPE, NURIS (1) Recursos financeiros;

44 Implantar sistema de circuito fechado de TV 9 jan/13 dez/15 CTINF, GEOPE (1) Recursos financeiros;

45 Ampliar a capacidade de armazenamento de dados 9  CTINF, GEOPE, NURIS 
(1) Recursos financeiros;

(4) Escolha da Solução;

46 Ampliar a capacidade de processamento de dados 9 CTINF, GEOPE, NURIS
(1) Recursos financeiros;

(4) Escolha da Solução;

47 Adquirir softwares básicos para redes, servidores, estações e demais ativos. 9 CTINF, GEOPE, NURIS

(1) Recursos financeiros;

(4) Escolha da Solução;

48 Implantar redes sem fio 9 jan/13 dez/16 CTINF, GEOPE, NURIS
(1) Recursos financeiros;

(4) Escolha da Solução;

49 Adquirir  e/ou renovar  hardware para usuários finais 9 CTINF, GEOPE, NURIS
(1) Recursos financeiros;

(4) Escolha da Solução;

50 Ampliar o gerenciamento da segurança de rede 9 jan/13 dez/14 CTINF, GEOPE, NURIS

(1) Recursos financeiros; 

(4) Capacitação técnica;

(4) Escolha da Solução;

51 Modernizar a infraestrutura tecnológica das unidades que compõem o DER/DF 9 jan/13 dez/17 CTINF, GEOPE
(1) Recursos financeiros;

(2) Definição do Projeto; 
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52 Modernizar a comunicação de dados entre a SEDE e o Parque Rodoviário 9 jan/14 dez/14 CTINF, GEOPE

(1) Recursos financeiros;

(2) Definição do Projeto;

(4) Definição da Tecnologia;

53
Criar  redundância dos canais de comunicação de dados existentes entre as 

unidades do DER/DF e outros pontos distantes
9 jan/15 dez/15 CTINF, GEOPE

(1) Recursos financeiros;

(2) Definição do Projeto;

(4) Definição da tecnologia; 

54
Ampliar a governança de rede e da capacidade de manutenção de hardware e 

software
9 (1) Recursos financeiros;

 A lista é composta por 86 Marcos Críticos, conforme oficinas realizadas em 2012.
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