Orçamento
Metodologia indicada pela SUOP/SEPLAG

média de arrecadação das fontes de receita (ONALT e ODIR)
nos últimos 18 meses, em relação ao mês de elaboração da PLOA.
Fórmula

Somatório das arrecadações últimos 18 meses x 12
18

Estimativa orçamentária 2016
R$ 34,9 milhões

Orçamento 2016
Ação

Descrição

Valor R$

Manutenção do Sistema de Informação –
Área Meio

Aquisição de equipamentos de TI e comunicação, e contratação de
consultoria e prestação de serviços em TI e comunicação para
fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucional da SEGETH

Monitoramento das Áreas do Território do
DF

Contratação de serviços e aquisição de equipamentos necessários ao
monitoramento das áreas do território do DF

370.000,00

Realização de Eventos

Contratação de serviços de planejamento, organização e realização de
eventos institucionais para atender a demandas geradas pela interface da
SEGETH e as Regiões Administrativas

2.500.000,00

Capacitação de Servidores

Treinamento e capacitação de servidores da SEGETH no sentido de
qualificar e otimizar as atividades relacionadas aos objetivos do FUNDURB,
por meio do fortalecimento e desenvolvimento institucional

150.000,00

Manutenção do Sistema de Informação –
Área Fim

Elaboração de Projetos

Aquisição de equipamentos e contratação de serviços especializados, tais
como, informações geográficas, desenvolvimento de sistemas de
informações urbanísticas, serviços de levantamentos topográficos, entre
outros

Contratação de serviços e consultoria para elaboração de projetos
relacionados às áreas de atuação do FUNDURB e realização de Concursos
públicos voltados projetos de arquitetura, executivos e complementares

1.350.000,00

6.600.000,00

5.000.000,00

Orçamento 2016
Ação

Descrição

Valor R$

Manutenção de Conselhos

Implantação de mecanismos de transparência e participação social no
planejamento e gestão territorial. Promover a efetivação dos Conselhos
Locais de Planejamento - CLP e os Conselhos das Unidades de Planejamento
– CUP, contemplando a realização da 6ª Conferência Distrital das Cidades

500.000,00

Requalificação e Reabilitação de Espaços
Urbanos

Contratação de obras e Instalações e empresas para elaboração de Projetos
Executivos, alinhados com as áreas de atuação do FUNDURB, nas diversas
Regiões Administrativas do DF

10.716.132,00

Aprimoramento e Integração dos Instrumentos
de Planejamento Territorial.

Contratação de Consultoria para complementar/atualizar o arcabouço legal
referente às normas de uso e ocupação do solo e aos instrumentos de
planejamento territorial e urbano para o Distrito Federal

250.000,00

Reformas de Edificações

Contratação de obras de revitalização de edificações do Conjunto
Urbanístico de Brasília

4.500.000,00

Otimização do Plano de Regularização Fundiária
de Parcelamentos

Estabelecimento, de forma coordenada, da estratégia de regularização para
os parcelamentos de solo em que não há a posse e/ou domínio da terra

1.050.000,00

Gestão da Política Habitacional

Criação e estruturação de ações de serviço social da moradia assim como
reestruturar as legislações distritais referentes ao atendimento habitacional
no Distrito Federal, regulamentando as ações dos diversos atores
envolvidos no âmbito do GDF

2.000.000,00

Total

34.986.132,00

