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20.19. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA– RA XIX - UO: 28.121 

A Região Administrativa de Candangolândia, criada pela Lei nº 658 de 27/01/1994, Órgão da Administração 
Direta, anteriormente vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 33.583 de 16/03/2012. Tem 
como objetivo representar o Governo do Distrito Federal na área de sua jurisdição, visando implementar as ações de Governo 
em benefício da coletividade, atendendo aos anseios e necessidades da comunidade local na busca de melhor qualidade de 
vida. 

Em 2015, conforme publicação do Decreto nº 36.236 de 1º/01/2015, que fixou a estrutura administrativa do 
Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 29, §3º, alínea IV, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada à 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal. 

FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 

Total Com cargo em 

comissão 

Sem cargo em 

comissão 

Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 1 3 - 2 6 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 3 - 5 - 8 

Requisitados Órgãos do GDF 3 3 1 3 10 

Outros 
Estagiários - 11 - 7 18 

Terceirizados (FUNAP) - 10 - - 10 

Subtotal (Força de Trabalho) - - - - 52 

(-) Cedidos para outros órgãos - - - - - 

Total Geral 7 27 6 12 52 

1. REALIZAÇÕES  

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO 

3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES 0 0 0 0 

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 0 0 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6206 0 0 0 0 

Não foi possível sua execução ao longo do exercício tendo em vista o replanejamento de ações ao longo do 
exercício. 

Porém, podemos descrever algumas atividades realizadas: 

Copa Candangolândia 
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Diante de um país em que os problemas sociais são a principal preocupação dos governantes, temos o dever 
moral e ético de exercermos a Responsabilidade Social, principalmente no que tange à democratização do acesso ao esporte e 
ao lazer para a infância e a adolescência.  

Tendo como objetivo principal, a Responsabilidade Social e a importância do esporte como meio de inserção 
social, a Copa Candanga já se encontra na sua 15ª edição. 

São mil atletas divididos em 7 categorias participarão do Campeonato. Ginásios cheios para acompanharem as 
partidas. Familiares e torcida organizada apoiando suas equipes.  

Vários são os motivos que tornam a Copa Candanga de Futsal um evento ímpar, devendo ressaltar um dentre 
tantos o de proporcionar o reencontro de amigos e familiares 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

Não foi possível sua execução ao longo do exercício tendo em vista o replanejamento de ações ao longo do 
exercício. 

Porém houve a execução de algumas ações de serviços de manutenção e recuperação: 

 

 

 

 

 

 

 
 

No que se refere às ações de desenvolvimento urbano, a Administração Regional executou diversos serviços 
manutenção, os quais contribuíram para a qualidade de vida dos moradores. 

Há muito tempo havia algumas demandas solicitadas pela comunidade, e execução das mesmas contribuiu para 
melhorar a organização do espaço público, facilitando a circulação de todos.  

A pavimentação asfáltica trouxe qualidade e melhoria, além de facilitar o acesso de quem utiliza esses espaços.  

A manutenção de ”bocas de lobo” faz o escoamento da água, evitando alagamento de pistas e residências dos 
moradores. 

Cabe detalhar ainda:  

- Limpeza e recolhimento de entulho em diversas ruas e avenidas da região. 

- Implantação de pavimentação asfáltica e meios fios, setor leste quadra. 07 conjunto 1/3, quadra 04conjunto 

11/12 e quadra 05 conjunto9/15. 

- Manutenção de calçadas e rampas de acessibilidade e via marginal estrutural 

- Manutenção dos espaços e prédios próprios;  

- Novas instalações da 2ª Companhia Operacional do 25º Batalhão da PM, na EQ 3/5 da Candangolândia. A 

Companhia funcionará 24 horas e terá efetivo de 65 militares.  
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CULTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO 

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 0 30.690 30.690 30.690 

5955 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINSTRAÇÃO 
REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA 0 12.860 12.860 12.860 

5956 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 
CANDANGOLÂNDIA 0 17.830 17.830 17.830 

TOTAL DO PROGRAMA 6219 0 30.690 30.690 30.690 

Os com recursos deste Programa foram realizados atividades em homenagem ao Dia das Crianças e em 
comemoração ao Aniversário da Cidade, com um público presente de aproximadamente 4.600 pessoas. 

Aniversário da Candangolândia  

A Candangolândia foi um povoado que teve origem com o início da construção da Nova Capital Brasileira. Para 
celebrar a conquista e o desenvolvimento da região, a Administração Regional prepara todos os anos uma extensa 
programação sociocultural durante todo o mês de novembro, para homenagear os pioneiros, comemorar e resgatar a história da 
região. 
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Em Cerimônia orquestrada pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros do DF, a população da 
Candangolândia comemorou, na manhã da terça-feira (03), na Praça dos Estados, o 59º aniversário da cidade. 

Para abrilhantar ainda mais a ocasião e se deliciar com o bolo da festa, compareceram ao local, crianças de 
escolas públicas e privadas da região.  

Na ocasião foram trocadas todas as bandeiras da Praça dos Estados. Houve atividades culturais, esportivas e 
de lazer para toda a comunidade durante todo o mês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comemorações começaram no dia 3, com a troca das bandeiras e o momento cívico com alunos da rede 
pública e banda do Corpo de Bombeiros Militares do DF na Praça dos Estados.  

Logo após, houve o corte do bolo de aniversário.No dia 9, houve um plantio de 59 mudas nativas do cerrado no 
Parque Ecológico alusivo à comemoração do aniversário, com a presença de alunos e pioneiros da cidade.  

Já nos dias 13 e 14, aconteceu a 3ª Edição da Feira do Artesanato, a “Candango Arte”, na Praça dos Estados, 
com apresentação de diversas bandas, cantores e poetas no palco de shows.  

A programação de aniversário contou ainda com a 1ª Mostra de Cinema “Cine Pipoca Brasil”, exposição de 
carros antigos, campeonato nacional de karatê, batizado de capoeira, entre outras atrações que estão programadas para todo o 
mês de novembro.  

A 1ª Mostra de Cinema “Cine Pipoca Brasil” teve em sua lista 70 filmes brasileiros que foram exibidos para a 
comunidade. 

Festival do Dia das Crianças; 

A Administração Regional da Candangolândia todo ano prepara uma tarde divertida para celebrar o Dia das 
Crianças com a comunidade local.  

Este órgão corrobora com o entendimento de que assim como ter acesso a uma boa alimentação, a uma 
educação de qualidade e a um atendimento médico adequado, direitos defendidos por lei e reconhecidos como primordiais, o 
brincar também precisa ser visto como um direito essencial ao desenvolvimento infantil.  
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Feira do Artesanato — Candangoarte 

A Candangoarte é parte do calendário cultural da região administrativa e além da exposição de trabalhos 
artesanais, há apresentação de bandas, músicos, poetas, palhaços, peças teatrais e outras manifestações artísticas e culturais 
locais, com uma diversificada opção de barracas gastronômicas. 

O evento reuniu artesanatos com identidade local, incrementando a produção e promovendo a diversidade dos 
produtos. O público encontrou objetos artísticos exclusivos e personalizados, peças elaboradas e diferenciadas.  

A feira tem como objetivo fomentar a atividade artesanal e ampliar os postos de venda dos produtos na cidade, 
incentivando e valorizando os profissionais, promovendo o artesanato local.  

O Projeto CandangoArte promove a difusão do artesanato e busca a gestão da atividade econômica da família.  

Com isto, os artesãos estão aprendendo a comandar seus negócios e conquistar seu espaço no mercado. 

 

 

 

Carteirinha do Artesão 

 

A Administração Regional da Candangolândia junto com a Secretaria de Turismo do DF entregou carteirinhas 
para os artesãos da Candangolândia. Com a carteirinha os artesãos da região poderão participar de feiras por todo o Brasil, 
além de regularizar os profissionais do artesanato. 

O evento aconteceu no Galpão Multiuso da Candangolândia. 

A confecção das carteirinhas se deu por meio de uma parceria da administração regional e da Setur, que 
realizaram o mutirão das carteirinhas na cidade. Na ocasião, agentes da Seturreceberam os artesãos para mostrar seus 
trabalhos e o empoderamento da profissão. 

A descoberta de tantos artesãos donos de diversificadas técnicas na região fez com que a cidade criasse sua 
própria feira de artesanato que acontece mensalmente no estacionamento do Salão Comunitário da ccdade. 
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO 

2426 - REINTEGRA CIDADÃO 0 78.072 78.072 64.317 

8490 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- 
CANDANGOLÂNDIA 0 78.072 78.072 64.317 

TOTAL DO PROGRAMA 6222 0 78.072 78.072 64.317 

A Administração da Candangolandia contratou, por meio deste programa, 10 reeducandos, priorizando sua 
capacidade de aptidão, tendo como metas os seguintes princípios: restaurar a dignidade humana; elevar a auto-estima; 
Qualificar e capacitar profissionalmente; Despertar o interesse pela atividade lícita, entre outros. 

Este trabalho externo (extramuros) concedido aos mesmos, constitui importante passo para a sua (re)inserção 
no mercado de trabalho.  

Atividades Desenvolvidas pelos reeducandos no âmbito desta RA: prestação de serviços de 
marcenaria/carpintaria; serviços de serralheria recuperação de móveis; manutenção de veículos pintura em geral, hidráulica e 
elétrica; realização de operação tapa-buraco; manutenção e desobstrução de bocas de lobo; plantação de mudas diversas; 
manutenção e recuperação de calçadas; manutenção e reforma de equipamentos públicos; manutenção e capina/rastelagem 
remoção de entulhos; roçagem manual; serviços de roçagem mecânica; serviços de coperagem. 

PROGRAMA: 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

AÇÃO/SUBTÍTULO DOTAÇÃO INICIAL DESPESA AUTORIZADA EMPENHADO LIQUIDADO 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 0 0 0 0 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 0 1.937.862 1.927.148 1.927.148 

8888 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- 
CANDANGOLÂNDIA 0 1.937.862 1.927.148 1.927.148 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 0 107.950 74.293 74.293 

9694 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA 0 107.950 74.293 74.293 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0 230.422 208.425 206.713 

9771 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA 0 230.422 208.425 206.713 

TOTAL DO PROGRAMA 6003 0 2.276.234 2.209.866 2.208.155 

Foi executado neste Programa, pagamento da folha de servidores ativos, concedidos benefícios assistenciais, 
tais como, auxílios creche/pré-escola, transporte e alimentação.  

Acrescentam-se, ainda, despesas com aquisição de materiais de consumo, como a manutenção de serviços 
essenciais. 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Serviços de manutenção e recuperação 

Discriminação das Obras Unid.de Medida Quantidade 

Operação tapa-buraco  m³ 30 

Desobstrução de bocas de lobo Unid. 240 

Reposição de tampas de PV e boca de lobo Unid. 25 

Reforma de equipamentos públicos Unid. 40 

Capina, varrição e rastelagem m² 14400 

Remoção de entulhos m³ 5400 

Roçagem manual m² 1.500.000 

Serviços de roçagem mecânica m² 1.500.00 
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Ações Culturais  

Educação e Cultura 

Setor Quantidade Público presente 

Artes Plásticas Exposição fotográfica Ensino sobre o Tempo 1000  

Eventos culturais 1º Encontro de artesões; 300 pessoas 

 1º Feira de artesanato - (evento em 02 dias) 1000 pessoas 

 2º Feira de artesanato -  (evento em 02 dias). 1000 pessoas 

Outros eventos Plantio de mudas no Jardim do Cerrado  200 pessoas 

Feijoada pelo Dia do Gari 300 pessoas 

Oficina de capacitação - (01 mês de curso do SEBRAE) 200 pessoas 

Oficina de elaboração de projeto (curso em 02 dias 100 pessoas 

Oficina de elaboração de portfólio e captação de recursos - (curso em 02 dias); 100 pessoas 

Oficina de Serigrafia 100 pessoas 

Oficina de Elaboração de roteiro para cinema (curso em 01 dia). 100 pessoas 

Implementação do Programa de Contratações Públicas Sustentáveis – CPS 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são temas que vêm ganhando destaque na agenda política 
da Administração Pública ao longo dos últimos anos. Diante dessa nova realidade, o setor público está mais consciente sobre a 
relevância do seu papel indutor de transformações estruturais nos setores produtivos e de consumo sustentáveis. 

Nessa linha, esta Administração Regional por meio das contratações públicas sustentáveis vêm 
desempenhando papel fundamental na implementação das políticas públicas de sustentabilidade. O poder de compra do 
Estado passa a ser um instrumento de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento econômico e social.   

Consoante com esse contexto de valorização das compras governamentais, como meio indutor de 
desenvolvimento sustentável, temos buscado promover, por meio diferentes ações, o programa de Contratações Públicas 
Sustentáveis – CPS, levando à comunidade local, a preocupação permanente com o meio ambiente. 

De Olho na Coleta  
Projeto de coleta seletiva em parceira com o SLU.  

Foram realizadas reuniões com a comunidade da região para uma conversa sobre a fiscalização da coleta 
convencional (lixo domiciliar).  

A idéia principal é que o cidadão fique atento ao cronograma da coleta convencional, estabelecida pelo SLU. 
Com isso o morador começou a observar os horários de coleta nas regiões administrativas.  

Quando um caminhão não passa, o cidadão é orientado a recolher os resíduos de volta para casa, a fim de 
evitar a presença de vetores e, em seguida, solicitamos que este entre em contato, pois p objetivo primordial é fazer com que o 
cada um entenda que é responsável pelo lixo que produz. 

Plantio de Mudas no Jardim do Cerrado 

 A implantação do Museu da Educação-MUDE. A proposta do Museu da Educação é preservar a história da 
educação de Brasília e do Distrito Federal, por meio de exposições, vídeos e outras mídias, bem como recuperar, a partir 
do Jardim do Cerrado, a flora da região, valorizando os recursos naturais e possibilitando à comunidade, professores e 
estudantes participarem de atividades educativas e patrimoniais que levem a reconhecer a vegetação do Bioma Cerrado. 

A Administração Regional da Candangolândia junto com o Museu da Educação do Distrito Federal, como ponta 
pé inicial, realizou um plantio de 180 mudas de árvores nativas do cerrado no Parque Ecológico e Vivencial da Candangolândia. 
A área cedida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Ibram, à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, será as instalações que abrigará o Museu da Educação - MUDE.  

O plantio é parte do Programa de Compensação Ambiental do IBRAM/DF e foi realizado em parceria com a 
NOVACAP, que fornecerá o total de 2460 mudas. Sendo nesse primeiro momento plantadas 180 mudas na área degradada, 
que receberá espécies nativas, como Ipê amarelo; Ipê verde; Ipê branco; Ipê roxo; Jequitibá; Pau Rosa; Cagaita; Sucupira Preta 
e Sucupira Branca.  

  



Relatório Anual de Atividades 2015 – RA XIX Candangolândia 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade 

1235 

 

 

 

 

Ensaio sobre o Tempo 

 

 

Oficina de Serigrafia 

 
 

Dia Com Garis 

 
 

Esporte e Lazer 

Desporto e Lazer 

Setor 
Quantidade Público presente 

Festa pelo Dia do Idoso 200  pessoas 

Eventos esportivos 
 

Batizado de capoeira; 200 pessoas 

Copa candanga 1000 pessoas 

Outros Salão Comunitário: 17 atividades semanalmente Público estimado em todos os eventos: 3400 pessoas 

Campo sintético do Bosque: 23 atividades semanalmente - 

Galpão da Administração: 16 atividades semanalmente - 

Ginásio de Esportes: 16 atividades semanalmente - 

Praça dos Estados: 10 atividades por ano - 

Quadra Coberta: 22 atividades semanalmente - 

Campo Sintético da Entrada da Cidade: 24 atividades 
semanalmente 

- 
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Análises, exames, licenciamentos e outros serviços 

 Licenciamento de Atividades Econômicas 

Setor 
Alvará de Funcionamento 

Provisório Definitivo Total 

Comercial  06 03 09 

Outros (Eventual) - - 13 

Total Expedido - - 22 

Alvará de Construção 

Setor Quantidade Área ( m²) 

Residencial unifamiliar 09 - 

Total Expedido - 09 

Carta de Habite-se 

Setor Quantidade Área ( m²) 

Residencial Unifamiliar / Habitação coletiva 02 - 

Total Expedido 02 - 

Topografia 

Especificação Área/m2 Quantidade 

Demarcação para Alvará de Construção Habitação Unifamiliar - 06 

Cota de Soleira Levantamento de Definições - 05 

Elaboração de Croquis de Cadastro - 06 

Levantamento para Carta de Habite-se - 06 

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários 

Especificações Quantidade Nº de Boxes Localização 

Feiras Permanentes 01 95 Qd 01 Cj MI lote 04 - Candangolândia. 

Aos sábados o salão da feira recebe a feira itinerante da Ceasa 

  

 

Bancas de Jornais e Revistas 

Especificação Quantidade 

Bancas de Jornais e Revistas Provisórias - 

Bancas de Jornais e Revistas Definitivas 03 bancas 
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3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

Tendo em vista a situação econômico-financeira do Governo do Distrito Federal, muitas atividades foram 
replanejadas em busca de um maior equilíbrio das contas públicas. 

Assim, foram encontrados alguns empecilhos de ordem jurídica, econômica e administrativa, que dificultaram a 
gestão, deixando de atender de modo satisfatório, as demandas dos moradores;  

Principais dificuldades e/ou problemas encontrados, que interferiram na execução dos programas de governo:  

– Falta de máquinas e equipamentos suficientes para efetuar os serviços simples de manutenção diária, como 
roçagem mecânica, retirada e poda de árvores, operação tapa buraco, drenagem pluvial, terraplanagem, entre outros. 

– Dependência de outros órgãos, que prestam serviços a todo o Distrito Federal, por falta de contratos de 
execução;  

– Frota de carros oficiais insuficiente para atender as demandas diárias, dos diversos setores desta 
Administração; 

– Indisponibilidade de recursos orçamentários para executar algumas das principais obras e demandas 
oriundas da comunidade; 

– Inexistência de contrato de mão de obra qualificada para execução de serviços de manutenção da 
infraestrutura urbana;  

Apesar de todas essas dificuldades e problemas relacionados, esta Administração trabalhou de forma efetiva 
para o cumprimento de sua missão institucional na promoção de melhor qualidade de vida à comunidade local, com projetos e 
ações voltadas para preservação do meio ambiente, idosos, crianças e adolescentes e pessoas em risco social. 

Além desses serviços realizados esta Administração também fez inúmeras gestões junto a outros órgãos do 
Governo, com o objetivo de atender as demandas da comunidade, contando assim com a contribuição de vários deles, na 
realização de serviços e obras de grande vulto.  

Expectativas: 

I - Implementação do Planejamento Estratégico 

Para que esta Administração possa alcançar excelência no atendimento ao público, temos como expectativa 
primordial, a implantação do Plano Estratégico para nortear as ações desta RA. 

II - Plano Anual de Compras e Licitações 

Tendo como objetivo principal a ampliação do atendimento à comunidade e a melhoria da qualidade dos 
serviços a ela ofertados, é essencial a qualidade e produtividade do gasto.  

Esta demanda surgiu para atender a necessidade de possuirmos uma ferramenta de gestão com capacidade de 
identificação de demandas para cada exercício, o mapeamento dos processos críticos e prioritários e a sua respectiva 
distribuição.  

Com isso, buscamos aproximar as áreas demandantes e os setores de compras imprimindo eficiência ao 
atendimento por bens e serviços para a realização de políticas públicas na promoção do  uso dos recursos públicos com 
máxima eficiência.  

 
A. Plano de Gestão de Logística Sustentável-Programa A3P 

A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P é hoje a principal ação para estabelecimento de um novo 
padrão de responsabilidade nas atividades meio da gestão pública. 

A A3P foi concebida com o objetivo principal de estimular os gestores públicos a incorporarem princípios e 
critérios socioambientais em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos 
institucionais por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão adequada dos resíduos. 

No último ano, a A3P tem promovido diversas ações voltadas para a educação ambiental integrada às políticas 
e programas socioambientais, contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis.  

Assim, temos como finalidade promover a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração 
Regional e na comunidade local.  

 


