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Mensagem do Conselho de Administração 

 

 

Cumpre-nos o dever de apresentar à sociedade a Carta Anual de Políticas 

Públicas e de Governança Corporativa - 2018, a qual traduz o compromisso 

com a consecução de objetivos de políticas públicas delegados à 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. 
 

Desde 1956, a NOVACAP reúne um considerável histórico de contribuições 

para induzir e manter o desenvolvimento socioeconômico sustentável do 

Distrito Federal e Entorno por meio de promoção e oferta de serviços públicos 

de infraestrutura, edificações e urbanização a todos os cidadãos residentes ou 

visitantes. Salientamos que a expertise da Companhia vai desde o 

planejamento até a execução da obra, incluindo ações de fiscalização e 

manutenção.  

 

Em 2018, a conjuntura econômica restritiva do Governo do Distrito Federal, ente 

controlador da Companhia, obrigou-nos adotar a diversas iniciavas com vistas 

à otimização da eficiência e racionalidade do gasto público sob nossa 

responsabilidade. 

 

Em particular, destacam-se as obras estratégicas de interesse do Distrito 

Federal, cuja execução foi planejada para o ano de 2018, atribuídas à 

NOVACAP como, por exemplo, a drenagem pluvial, pavimentação e 

construção de calçadas em Vicente Pires, bem como a fiscalização de obras 

de infraestrutura dos bairros Sol Nascente, Porto Rico e Buritizinho.  

 

Além das restrições orçamentárias, que tiveram de ser superadas desde 2015 

quando a atual administração assumiu a empresa, a entrada em vigor da Lei 

nº 13.303 de 2016, que se deu em 1º de julho de 2018, fez desse um ano de 

mudanças que fortaleceram o modelo de gestão e governança da NOVACAP, 

reforçando as características de eficiência, transparência e integridade, 

alinhadas à nossa missão e valores. Destacam-se a adequação do Estatuto 

Social e do Regulamento de Compras da Companhia, o aprimoramento do 

processo de análise dos indicados para cargos de liderança e a 

institucionalização de diversas políticas que sustentam nosso modelo de gestão.  

 

Os avanços incorporados ao Estatuto Social reforçam o compromisso da 

NOVACAP com a transparência, controles orçamentários, patrimoniais,  

financeiros e, ainda, prestação de contas compatível com os modelos 

internacionais das empresas que atuam no mesmo setor. 

 

Além disso, a NOVACAP adotou iniciativas voltadas à transição para uma 

economia que reduziu a emissão de 66 mil quilos de gás liquefeito de 
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petróleo (GLP) por ano, com a implementação de mudanças no sistema de 

produção de massa asfáltica, número que equivale a 5 mil botijões de 

consumo residencial. Bem assim, ocorreu com a transformação digital, 

decorrente da implantação da gestão documental informatizada de 

processos, reforçando nosso compromisso de evoluir com a sociedade capaz 

de gerar valor em longo prazo. 

 

Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra 

Presidente do Conselho de Administração da NOVACAP 

 

Júlio Cesar Menegotto 

Presidente da NOVACAP 
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Identificação Geral 

 

Em harmonia com o artigo 8º, incisos I, III e VIII, da Lei n.o 13.303, de 30 de junho 

de 2016, com o artigo 40, incisos I a IX, da Lei nº 5.695, de 03 de agosto de 2016, 

com o Decreto nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017 e com a Decisão nº 

230/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, o Conselho de 

Administração, subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de 

Governança Corporativa, referente ao exercício social do ano de 2018, da 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. 

 
CNPJ/MF nº 00.037.457/0001-70 - NIRE/JCDF nº 5350000090-9    

Sede:  Setor de Áreas Públicas – Lote B. Brasília, Distrito Federal 

Tipo de estatal: empresa pública dependente 

Acionista controlador: Distrito Federal 

Tipo societário: sociedade por ações 

Tipo de capital: capital fechado 

Abrangência de atuação: nacional 

Setor de atuação: Obras de infraestrutura 

Diretor Presidente: Júlio César Menegotto. Telefone: (061) 3403-2312 

Conselheiros de Administração subscritores:    

Antonio Raimundo S. R Coimbra – Presidente do Conselho. CPF 028.538.332-91 

Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares. CPF 788.744.081-53 

Francisco Hercílio da Costa Matos. CPF 144.404.403-63 

Gilvan da Silva Dantas. CPF 516.672.741-04 

Heliana Kátia Tavares Campos. CPF 232.529.956-20 

João Carlos de Aguiar Nascimento. CPF 499.141.897-68 

Júlio Cesar Menegotto. CPF 871.117.991-00 

Kenia Cilene Silva Gomes. CPF 489.326.473-72 

Lindemberg de Lima Bezerra. CPF 477.413.760-44 

Valcides de Araújo Silva. CPF 468.012.601-97 

Wender Camico Costa. CPF 636.358.361-68 

Administradores subscritores:    

Júlio Cesar Menegotto – Diretor Presidente. CPF 871.117.991-00 

Adalto Geraldo Soares. CPF 488.184.021-53 

Daclimar Azevedo de Castro. CPF 208.718.561-15 

Márcio Francisco Costa. CPF 048.351.046-76 

Marcos Aurélio Pereira Lisboa Lopes. CPF 033.120.136-40 

Auditores Independentes:    

Audilink & Cia Auditores. Responsável Técnico: Maria Elizabete de Freitas Morais. 

Telefone (61) 3321-5481 – Brasília-DF SCN Qd. 01, Bloco F, Salas 317/318. 
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1. Quem Somos 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP foi 

Criada pela Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, revogada em parte pela 

Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, inicialmente com o objetivo de 

construir Brasília.  

Atualmente, rege-se pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto 

Distrital nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017, e, nos termos destes, pela Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e Deliberação da Comissão de Valores 

Mobiliários. Somos uma Empresa Pública, constituída sob a forma de sociedade 

por ações, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e 

prazo indeterminado de duração, integrante da Administração Indireta do 

Governo do Distrito Federal, sediada e domiciliada em Brasília, no Setor de 

Áreas Públicas, Lote B – CEP. 71.215-000. 

 

 

 Subvenções governamentais1: R$ 467 milhões  

 Necessidade de Recursos Operacionais2: 99%  

 Ativo Total até o 3º trimestre: R$ 896 milhões 

 Patrimônio Líquido até o 3º trimestre: R$ 607 milhões 

 

                                                           
1 Até o terceiro trimestre de 2018. 

2 
A Necessidade de Recursos Operacionais evidencia a proporção das despesas operacionais desembolsáveis totais não cobertas 

por receitas próprias. Quanto maior o índice, maior a dependência de recursos do Tesouro do Distrito Federal para a cobertura 

dos gastos. 
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2. Nossas Principais Atividades 

 

A NOVACAP tem por objeto social a execução de obras e serviços de 

urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, na satisfação do 

Interesse Público, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou 

privadas, mediante ajuste específico e disponibilização dos respectivos recursos 

financeiros e orçamentários, para este fim. 

 

Atua como uma empresa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA e compreendendo as seguintes atividades: elaboração, 

análise e aprovação de projetos, execução, fiscalização e gerenciamento, 

direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, 

urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, 

e paisagismo no Distrito Federal. 

 

 

3. Nossos Direcionadores Estratégicos 

 

A NOVACAP foi criada com a missão de prestar serviços de engenharia 

urbana, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar social, com excelência 

e responsabilidade, bem como, com o compromisso na prestação de Serviços 

de Engenharia Urbana. 

 

Em sua identidade empresarial, tem como objetivo a execução de engenharia 

urbana visando promover o bem-estar da sociedade, assim como transporta 

seus princípios em sua marca: 

 

Nosso negócio é Engenharia Urbana; 

Organização que busca o bem-estar da sociedade; 

Valorização dos empregados; 

Agilidade e excelência na prestação de serviços; 

Compromisso com a ética; 

Atitude pró-ativa; e 

Preservação do Meio-Ambiente e do Patrimônio Histórico. 

 

Também são valores da NOVACAP, o foco em resultado, ética e transparência, 

inovação, sustentabilidade, valorização e comprometimento com pessoas, 
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estando a Companhia presente nos principais projetos estruturantes do Distrito 

Federal e Entorno o que evidencia a sua importância para manutenção do 

patrimônio público do Distrito Federal, corroborando assim, com os objetivos 

previstos em seu Estatuto Social. 

 

 

4. Nossa Força de Trabalho  
 

EFETIVO DE EMPREGADOS EM 2018 

Atividade-

Meio (com 

cargo em 

comissão) 

Atividade-

Meio (sem 

cargo em 

comissão) 

Atividade-

Fim (com 

cargo em 

comissão) 

Atividade-

Fim (sem 

cargo em 

comissão) 

Total 

EFETIVOS DO GDF 109 616 146 972 1.843 

Comissionados (sem vínculo efetivo) 60 0 113 0 173 

Requisitados de órgãos do GDF 6 0 6 0 12 

Requisitados de órgãos fora do GDF 2 0 0 0 2 

Estagiários 0 31 0 39 70 

Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango 0 30 0 150 180 

TERCEIRIZADOS 
     

 FUNAP 0 45 0 60 105 

5 Estrelas 0 67 0 20 87 

Outros – Inativos 0 66 0 0 66 

Subtotal  177 855 265 1.241 2.538 

(-) Cedidos para outros órgãos 0 71 0 0 71 

Total Geral 177 784 265 1.241 2.467 

 

 

 

 

 

 

A força de trabalho da 

Companhia está concentrada em 

pessoal de nível fundamental, com 

83% de representatividade:  
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE QTD 
MÉDIA 

SALARIAL 

Nível Fundamental  1.545 4.182,02 

Nível Médio   214 6.403,16 

Nível Superior 113 13.214,63 

TOTAL 1.872 4.981,17 
 

 

 

 

A média salarial da NOVACAP é de 

R$ 4.981,17. 

 

 

 

4.1.  Previsão para 2019 

 
 Concurso Público 

Um dos Projetos que se encontra em andamento é o Concurso Público que 

prevê novas contratações, conforme quadro abaixo: 
 

QUANTITATIVO DE VAGAS DO QEP – ATUAL E PÓS 

ENSINO MÉDIO 

CARGO QT - 

criados 

QT - 

providos 

QT - vagos QT - 

concurso 

QT – vagos 

pós 

concursos 

AGENTE ADMINISTRATIVO 118 89 29 3 26 

AUX. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 3 0 3 2 1 

TÉCNICO AGRÍCOLA 72 52 20 12 8 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 73 51 22 14 8 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 6 3 3 2 1 

TOPÓGRAFO 12 6 6 3 3 

 284 201 83 36 47 

ENSINO SUPERIOR 

GEÓLOGO 1 0 1 1 0 

ADMINISTRADOR 8 4 4 1 3 

ADVOGADO 14 3 11 9 2 

ANALISTA DE SISTEMA 9 2 7 2 5 

ARQUITETO 29 23 6 2 4 

ARQUIVISTA 2 0 2 2 0 

CONTADOR 8 3 5 2 3 

ENGENHEIRO AGRIMENSOR 3 1 2 2 0 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 9 2 7 7 0 

ENGENHEIRO CIVIL 84 57 27 27 0 

ENGENHEIRO MECÂNICO 3 1 2 2 0 

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 5 3 2 2 0 

MÉDICO DO TRABALHO 5 0 5 1 4 

 180 99 81 60 21 

  
 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO CARGO – QUANTITATIVO DE VAGAS DO QEP – ATUAL E PÓS-CONCURSO PÚBLICO 

Grau de Instrução do 

Cargo 
QT - criados QT - providos QT - vagos QT - concurso 

QT – vagos pós-

concurso 
Ensino Fundamental 2.856 1.590 1.266 0 1.266 

Ensino Médio 491 292 199 36 163 

Ensino Superior 195 107 88 60 28 

TOTAL 3.542 1.989 1.553 96 1.457 
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4.2.   Plano de Demissão Voluntária -PDV 
 

O Plano de Demissão Voluntária – PDV, ao custo de R$ 61.891.282,41, foi 

planejado para acontecer em duas etapas: a primeira a ser realizada em 

abril/2019, com previsão para 246 empregados, e gastos de R$ 

46.176.069,88; e a segunda, em julho/2019, que deverá contemplar 266 

empregados, com desembolsos de R$ 23.933.650,36. 

 

 
TOTAL DO PDV 

ETAPAS Nº PREVISTO R$/RESCISÃO R$/PARCELAMENTO 

1ª 246 R$ 30.997.455,20 R$ 37.957.632,05 

2ª 266 R$ 15.178.614,68 R$ 23.933.650,36 

Total 512 R$ 46.176.069,88 R$ 61.891.282,41 

                 Fonte: Processo Administrativo nº 112.005.324/2015 – NOVACAP 

 

 

5. Nosso Planejamento Estratégico   

 

A NOVACAP iniciou o processo de implantação de planejamento estratégico 

em fevereiro de 2011, quando constituiu o Comitê do Planejamento 

Estratégico, composto por representantes de todas as áreas da Empresa. Em 

junho do mesmo ano foi lançado, no auditório Israel Pinheiro, com a presença 

de quatrocentos empregados, o Planejamento Estratégico da Novacap 

(PLANES), desenvolvido com base nos seguintes Eixos Estruturantes:  

 Pessoal 

 Infraestrutura e Mercado 

 Processos 

 Financeiro 

 Sociedade e Meio Ambiente 

 

A partir desses eixos, a Companhia vem atualizando e executando suas ações 

de planejamento e gestão, adotando como principais instrumentos 

norteadores: 

 Planejamento Estratégico 2011-2015 (135 ações) 

 Planejamento Estratégico Situacional 2016-2017 (32 ações) 

 Planejamento Estratégico Situacional 2018-2019 (40 ações) 
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Atualmente, está em vigor o PES 2018-2019, com 40 ações, assim divididas, por 

Eixo Estruturante: 

 Pessoal: 15 ações 

 Financeiro: 5 ações 

 Processos: 8 ações 

 Infraestrutura e Mercado: 7 ações 

 Sociedade e Meio Ambiente: 5 ações 

 

Essas ações visam à melhoria do desempenho e gestão da Empresa, e 78%  

delas estão concluídas ou em andamento. 
 

6. Nosso Programa de Metas e Resultados   

 

Na busca da excelência na prestação dos serviços à sociedade, e do 

aperfeiçoamento de suas ações internas, em 2010, a Companhia implantou o 

Programa de Metas e Resultados (PMR).  

 

O PMR é realizado anualmente entre março e outubro, e encontra-se em sua 

nona edição, tendo como fundamentação legal as disposições contidas no 

artigo sétimo, inciso XI da Constituição da República Federativa do Brasil, 

regulamentada pela Lei nº 10.101, de 19/12/2000 e nova redação dada pela 

Medida Provisória nº 597, de 2012, bem como os Acordos Coletivos de 

Trabalhos firmados nos respectivos anos. 

 

O Programa estabelece condições, critérios de distribuição de valores, bem 

como definição de Metas e Resultados a serem alcançados de forma coletiva 

e/ou individual. A participação nas Metas e Resultados não substitui ou 

complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui 

base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se 

lhe aplicando o princípio da habitualidade. 

As premissas básicas do programa visam resguardar os interesses do Governo, 

da Empresa, e dos Empregados, que convergem esforços com a finalidade de: 

 incentivar o compromisso de todos os empregados ao cumprimento das 

metas e à participação no processo de implementação das diretrizes 

empresariais e governamentais; 

 integrar as unidades meio e fim, visando o alcance de resultados 

comuns;  
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 otimizar os resultados Empresariais, por meio da melhoria e racionalização 

da gestão de processos e recursos humanos, materiais e financeiros; e 

 garantir a qualidade dos serviços prestados à sociedade, preservado o 

respeito ao meio ambiente e responsabilidade social.  

 

Resultados já alcançados por meio do PMR: 

 Gestão Informatizada 

 Eficiência Empresarial nas ações ligadas a edificações e urbanização 

 Modernização da Infraestrutura da Companhia 

 Fortalecimento da Imagem  

 Preservação do Meio Ambiente 

 Melhoria de Processos 

 Segurança da Informação 

 Monitoramento eficiente dos veículos da frota própria e de terceiros por 

meio de implantação de sistema de GPS 

 

O PMR também produziu resultados no atendimento direto à população no 

que diz respeito a atividades de campo, tais como: poda de árvores, tapa-

buracos, drenagem pluvial. Comparando-se as realizações dos exercícios de 

2012, (antes da implantação do PMR), e 2018, podem-se observar as seguintes 

melhorias3: 

 Poda de Árvores: 2012 (19.061 un) para 2018 (45.863 un)   

 Tapa Buraco: 2013 (5.309 ton) para 2018 (6.353 ton)   

 Drenagem Pluvial: 2012 (13.240 m) para 2018 (26.532 m)   

  

7. Nossas principais realizações em 2018 

 

Em 2018, a Companhia superou desafios com o objetivo de implantar os 

requisitos fundamentais, determinados pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 

2016, relacionados à: 

 

 Governança e Conformidade  

 Transparência 

                                                           
3
 Resultados obtidos APENAS DURANTE o período de realização do PMR, com as equipes de 

Obras Diretas, não contemplando contratos de terceirização. 
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 Ética e Integridade 

 Disciplina Financeira  

 

7.1.  Governança e Conformidade — Realizações 

  

 Alterações no Estatuto Social da Companhia conforme a Lei nº 

13.303/2016;  

 Implementação do Programa de Integridade da Companhia conforme a 

Lei Distrital nº 6.112/2018;   

 Criação de Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação - CGTI; 

 Alterações no Regimento Interno das Licitações e Contratos da 

Companhia; 

 Implementação de gerenciamento e tratamento de denúncias de forma 

centralizada;  

 Implementação de canal de denúncias independente; 

 Implantação e/ou aperfeiçoamento dos seguintes SISTEMAS: 

 Sistema gerenciador de sementes, plantas, água, madeira e 

insumos; 

 Sistema de gestão de horas extras; 

 Sistema de emissão de diários de obras – SISDIO; 

 Sistema de Gestão de Projetos e Obras – SGPO; 

 Sistema de Informações Gráficas - SIG; 

 Sistema de Acompanhamento de Processos Judiciais – SIJUR; 

 Sistema de acompanhamento de podas – SISPODAS; e 

 Módulo Madeira - Entrada e Saída de Madeira e derivados – 

VIVEIRO II. 

 

 

7.2.  Disciplina Financeira  —  Realizações 

 

   

A NOVACAP se enquadra no conceito de empresa estatal dependente 

que, de acordo com o artigo 2º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que assim determina “empresa controlada que receba do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de 

custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 

provenientes de aumento de participação acionária”. 

 

Ciente das restrições orçamentárias e financeiras do Distrito Federal, como 

iniciativa de responsabilidade fiscal, a gestão 2015-2018 adotou medidas de 
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monitoramento contínuo das despesas correntes e de capital e apresenta 

os seguintes dados: 

  
  2018

4
 2017 2016 2015 2014 

Grau de Dependência do Tesouro do GDF
5
 92,5% 95,19% 98,02% 99,19% 99,74% 

 

A Companhia possui participações acionárias em empresas, autorizadas 

legalmente, das quais recebe dividendos e juros sobre o capital próprio: 

 

 Banco de Brasília S/A – BRB 

 Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília – TCB 

 Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB 

  Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN 

 Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB 

 Companhia Energética de Brasília – CEB 

 Companhia do Metropolitano do DF - Metrô – DF 

 Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRAS  

 TIM Participações S/A  

 Claro S/A  

 Telefônica Brasil S/A  

 Contax Participações S/A  

 OI  S/A 

8. Nosso Compromisso Público 

 

Conforme estabelecido na Lei de criação da NOVACAP (Lei nº 2.874/1956) e 

em seu Estatuto Social, a Companhia, na qualidade de empresa pública e 

integrante da Administração Indireta, foi criada com objetivo de explorar as 

atividades econômicas relacionadas à execução de obras e serviços de 

urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, devido ao 

relevante compromisso com a satisfação do interesse coletivo envolvido nas 

referidas atividades que envolvem inclusive a prestação de serviços públicos.  

A NOVACAP disponibiliza todas as informações sobre licitações no Portal, no 

endereço eletrônico https://sistemas.novacap.df.gov.br/licitacao/, canal pelo 

qual é possível acompanhar, de forma fácil e objetiva, informações como 

regulamentação, legislação, editais de licitação e os resultados. 
 

                                                           
4 Esse dado é o de 30.09.2018. Deve ser ajustado para 31.12.2018. 

5 [(Despesas totais – Receitas totais*)/Despesas totais] 
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Isso posto, enumeramos a seguir as principais obras realizadas e em andamento 

em 2018, e a proposta de realizações para o ano de 2019, bem como  

realizações da Gestão Ambiental. 

 

8.1. Obras em Andamento/Concluídas  

 

 

 

  

 Execução de levantamento de 

inventário do passivo 

ambiental da Usina de Asfalto 

da Novacap – Investimento de 

R$ 182.266,67 

 

 

 Remanejamento de rede de águas pluviais na SEPN Quadra 503/504 

Conjunto "A" lote 05 - Brasília/DF – Investimento de R$ 389.243,38 

 

 

 

 Execução da Praça da Cidadania e 

Bosque dos Ipês - áreas adjacentes 

ao Teatro Nacional de Brasília - 

Investimento de R$ 517.247,65 

 

 

 Execução de complementação 

de galerias da CLN 412/413 – 

Brasília – Investimento de R$ 

172.511,81 

 

 Execução de Drenagem Pluvial 

em diversas quadras do Gama – 

Investimento de R$ 301.940,92   
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 Remanejamento de drenagem 

pluvial na Quadra 16 lote 145 – 

Setor Leste do Gama – 

Investimento de R$ 153.382,72 

 

 

 

 Campo de Grama Sintética EQ 

1/24 - Setor Leste do Gama 

Investimento de R$ 297.000,00 

 

 

 

 

 Execução de paisagismo, 

quadra e iluminação da Praça 

da QNG 45/43, em 

Taguatinga/DF – Investimento de 

R$ 443.805,44 

 
 

 

 

 

 Campo de Grama Sintética da 

EQNM 36/38 Taguatinga – DF – 

Investimento de R$ 539.073,48 
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 Campo de Grama Sintética do 

Parque Recreativo da QNL em 

Taguatinga – Investimento de 

R$ 417.117,78  

 

  

  Execução de Canal e Dissipador em Concreto na QNC 14 / Córrego do 

Cortado – Taguatinga – Investimento de R$ 2.200.000,00 

 

 

 

 

 Viaduto do Metrô da Ceilândia - 

Execução de Drenagem – 

Investimento de R$ 3.543.526,72 
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 Execução de Calçadas 

com acessibilidade em 

diversos locais do Guará 

– DF – Investimento de 

R$ 624.923,37 

 

 

 

 Drenagem Pluvial (Parcial) da 

Quadra 101 (SESC) a 109 - 

Centro Urbano de 

Samambaia – Investimento de 

R$ 2.908.921,89 

 

 

 

 Execução de Pavimentação 

e Drenagem das vias internas 

do Aterro Sanitário – 

Samambaia – Investimento de 

R$ 15.257.022,29 

 

 

 

 Execução do Cercamento da 

Via de acesso e barreira vegetal 

do Aterro Sanitário – 

Samambaia – Investimento de 

R$ 4.031.184,30 
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 Construção de 04 Viadutos em Águas Claras  

 Investimento de R$ 15.434.743,25 

 

 

 

Rua 37 Norte Avenida Alecrim 

  

Rua 36 Norte Avenida Manacá 

  

 Deck Sul –  

Investimento de R$ 10.733.370,10  
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 Edifício Sede da 

Governança -                                                       

Investimento de R$ 

31.457.233,19 

 

 
 

 

 

  Execução de Estacionamento 

e Vias de acesso no Hospital da 

Criança.  Investimento de R$ 

7.017.698,36 

 

 

 

 

 

 Implantação de 153 Pontos de 

Encontro Comunitários em 

diversos locais do Distrito 

Federal  

 

 

 

 Construção da 1ª etapa do Centro de Triagem de Coleta Seletiva 

localizada no Pátio Ferroviário em Brasília 

 

 Construção da Unidade Básica de Saúde, Situada na Área Especial 09-A - 

Setor Norte em Planaltina/DF 

 

 Construção do Museu de Arte de Brasília-DF (MAB) 
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 Construção do Centro de 

Atendimento Socioeducativo CASE 

de Brazlândia – Investimento de R$ 

3.097.461,59 

 

 

 

 

 Revitalização do Balneário Veredinha em Brazlândia/DF 

Investimento de R$ 7.688.886,54 

 

 
 

 Recuperação/Reforço da TORRE DE TV Analógica 

  

 Manutenção do Gramado do Estádio Nacional de Brasília 

 

 

 

 Construção dos Boxes Modulares na 

Feira da Estrutural Investimento de R$ 

720.312,23 
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 Manutenção dos sistemas de climatização pertencentes à Secretaria de 

Estado de Saúde do DF no: 

 Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB- Secretaria de Estado de 

Saúde – DF  

 Laboratório Central – LACEN e Laboratório Nível de Biossegurança 

Classificação “3” NB Brasília 

 Restaurante do Museu da Republica e da Biblioteca Nacional, Eixo 

Monumental - complexo Cultural de Brasília/DF 

 Hospital Regional de Ceilândia 

 Hospital Regional do Paranoá 

 Hospital Regional de Planaltina 

 Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, São 

Sebastião e Sobradinho 

 

 Execução de drenagem pluvial nas Quadras 101, 102, 301, 302 Centro 

Urbano de Samambaia – Investimento de R$ 8.993.148,13 

 

 Construção de calçadas no Riacho Fundo II – 4ª Etapa – Investimento de 

R$ 6.690.000,00 

  

 

 Execução da Praça do Respeito 

no Taguaparque – Investimento 

de R$ 645.257,57 

 

 

 

 

 Urbanização da Área Pública Praia 

Norte – Investimento de R$ 

9.909.779,33  
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 Reforma do Museu de Arte 

de Brasília – MAB – 

Investimento de R$ 

7.839.399,72 

 

 

 

 Conclusão do Edifício Sede da PGDF – Investimento de R$ 5.690.119,00  

 Reforma da Rodoviária do Plano Piloto – Investimento de R$ 30.304.856,55   

 Revitalização do Balneário Veredinha em Brazlândia – Investimento de R$ 

7.688.886,54  

 UBS Setor Norte, AE9 A- Planaltina – Investimento de R$ 2.555.243,16  

 

 Praça da Juventude – QNN 13 – 

Ceilândia – Investimento de R$ 

2.684.938,48  

 

 

 

 

 Construção de Ginásio no Núcleo 

Rural do PAD-DF – Investimento de 

R$ 2.258.615,20  
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 Construção da Feira Permanente – 

Riacho Fundo II – Investimento de 

R$ 5.296.160,77  

 

 

 

 

 

 Com relação à Manutenção de Vias, a Companhia tem alcançado os 

seguintes resultados: 

 

 

 

REDES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

 
 

 

 

 

 

 

BOCAS DE LOBO 

 

 

 

POÇOS DE VISITA 
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 
 

 

8.2.  Obras a iniciar em 2019 

 

 Concha Acústica – Em licitação. Etapa 01: Drenagem, pavimentação, 

calçada e paisagismo – Investimento de R$ 3.690.000,00. Etapa 02: 

Trapiche, Quiosque, Marquise, instalações em geral – Investimento de R$ 

5.600.000,00 

 Execução e Reforma de Calçadas com Acessibilidade em Todo DF – 

Investimento de R$ 33.162.063,17  

 Manutenção de Vias – Recuperação Asfáltica R$ 92.027.515,40 

 Manutenção de Redes de Drenagem e Limpeza de Bocas de Lobo - 

Investimento anual de R$ 10.531.078,28  

 Manutenção de Áreas Verdes - Roçagem Investimento anual de R$ 

108.000.000,00  

 Manutenção de Áreas Verdes - Poda de Árvores Investimento anual de 

R$ 11.700.000,00  

 Plano Anual de Arborização Investimento anual de R$ 745.650,00  

 Manutenção do Gramado do Estádio Nacional de Brasília – Mané 

Garrincha Investimento de R$ 775.101,48  

 

8.3.  Gestão Ambiental  

 

No que concentra as questões ambientais, enumeramos as principais ações 

executadas no ano de 2018: 
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8.3.1.  Conscientização dos empregados 

 

Ministração de cursos com o objetivo de sensibilizar os empregados, de 

modo especial, as equipes de campo, a respeito das ações de cuidado com 

o meio ambiente tendo sido alcançados mais de mil alunos.   

 

8.3.2.  Elaboração de estudos ambientais  

 

 Inventário Florestal para o requerimento de Autorização para 

Supressão Vegetal nas áreas de influência direta das obras de 

implantação da Lagoa de Detenção nº 06 referente ao sistema de 

drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão, Contrato 

004/2017 (lote 3); e 

 Inventário Florestal para o requerimento de Autorização para 

Supressão Vegetal nas áreas de influência direta das obras de 

implantação dos lançamentos pluviais diretos de nº 07, 08, 09, 10, 11, 

12 e 13, os quais compõem parte do sistema de drenagem pluvial 

que está sendo implantado no Lote 2 do Setor Habitacional 

Bernardo Sayão (Contrato nº 001/2018 - SINESP) para pavimentação 

das Quadras 02 e 04 – execução de obras na rua de saída na 

Região Administrativa do Varjão. 

 

8.3.3.  Autorizações Ambientais para obras diversas  

  

 Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 9/2018 – 

IBRAM/SUGAP/COFLO/GEFLO, referente à Autorização Especial para 

emissão de Documento de Origem Florestal – DOF – Especial 

(Processo nº 0391-000609/2016); 

 Autorizações Ambientais SEI-GDF nº. 17/2018 e nº. 36 – 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referentes à pavimentação asfáltica de 

1,6 quilômetros da via principal do Setor Habitacional Tororó, Tororó 

Oeste, Santa Maria/DF (Processo nº 00391-00002405/2018-27); 

 Autorização Ambiental SEI-GDF nº. 33/2018 – 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à manutenção da Ponte JK e 

implantação do canteiro de obra para execução da reforma 

(Processo nº 00391-00005397/2018-71); 

 Autorização Ambiental SEI-GDF nº. 66/2018 – IBRAM/PRESI, referente 

à implantação de equipamentos públicos (quadra poliesportiva, 
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calçadas e implantação de ponto de encontro comunitário) 

(Processo nº 00391-00007686/2018-12); 

 Autorização Ambiental SEI-GDF nº. 67/2018 – IBRAM/PRESI, referente 

à manutenção da Ponte Honestino Guimarães/Costa e Silva e 

implantação do canteiro de obra para execução da reforma 

(Processo nº 00391-00009086/2018-81); e 

 Autorização em Unidade de Conservação - AUC SEI-GDF n.º 26/2018 

- IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-II para intervenções no cercamento do 

Parque de uso Múltiplo da Asa Sul com o objetivo de permitir o 

acesso de pedestres e veículos aos equipamentos públicos do 

Parque da Asa Sul (Processo nº 00112-00030410/2018-82). 

 

 

8.3.4.  Autorizações Ambientais para Supressão Vegetal  

 

 Autorização de Supressão Vegetal - ASV SEI-GDF n.º 29/2018 - 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à supressão de vegetação 

para instalação dos lançamentos pluviais 14, 16 e 19 do Setor 

Habitacional Bernardo Sayão (Processo nº 00391-00000520/2018-67); 

 Autorização de Supressão Vegetal - ASV SEI-GDF n.º 31/2018 - 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à supressão de vegetação 

para instalação da lagoa de detenção nº 6 do sistema de 

drenagem do Setor Habitacional Bernardo Sayão (Processo nº 00391-

00000766/2018-39); 

 Autorização de Supressão Vegetal - ASV SEI-GDF n.º 96/2018 - 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à supressão de vegetação 

para implantação da via de acesso ao Centro de Triagem de 

Resíduos – CTR/Brasília RA-I (Processo nº 00391-00023972/2017-36); 

 Autorização de Supressão Vegetal - ASV SEI-GDF n.º 05/2018 - 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à supressão de vegetação 

para as obras de instalação do Centro de Triagem de Resíduos – 

CTR/Brasília RA-I (Processo nº: 00391-00023972/2017-36); 

 Autorização de Supressão Vegetal - ASV SEI-GDF n.º 109/2018 - 

IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à supressão de vegetação 

para execução de pavimentação da via oeste do Setor 

Habitacional Tororó (acesso aos Condomínios Chapéu de Pedra e 

São Francisco) (Processo nº: 00391-00002405/2018-27); e 
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 Autorização de Supressão Vegetal - ASV SEI-GDF n.º 72/2018 -

 IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC, referente à supressão de vegetação 

para a implantação da pavimentação asfáltica, meios-fios e bueiro 

da via de ligação entre o conjunto c da quadra 2, e os conjuntos a, 

d e da quadra 4 da Vila Varjão. Cabe salientar que a referida 

Autorização possui como interessada a Administração Regional do 

Varjão - RA XXIII, contudo, o estudo técnico para subsidiar a emissão 

do documento foi elaborado pela ASMAM/PRES. 

 

8.3.5.  Cumprimento das pendências da Novacap em relação 

à interdição da Via HI-104 
 

 Via que liga a QI 27 do Lago Sul ao Jardim Botânico, quais sejam: 

apresentação de estudos ambientais – um Descritivo Técnico 

Ambiental, DTA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, 

PRAD. 

 

8.3.6.  Defesa e manifestação dos seguintes Autos de Infração 

do Instituto Brasíl ia Ambiental , IBRAM 

 AI 7919/2015-IBRAM: referente ao lançamento clandestino de esgoto 

em galeria pluvial e processo erosivo nas proximidades do Ribeirão 

Sobradinho. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 7009/2016-IBRAM: Touring, Asa Sul referente ao cumprimento da 

Autorização Ambiental n° 020/2014 – IBRAM. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 6482/2017-IBRAM: Expansão do Setor Residencial Leste, Quadras 

18, 19, 21 a 26, Planaltina/DF. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 3991/2017-IBRAM: Unidade de Internação de Adolescentes, 

Brazlândia. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 3898/2015-IBRAM: referente à Erosão presente próxima ao Parque 

Areal, Etapa II, Águas Claras. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 3654/2018-IBRAM: Deck Sul. Defesa em 1ª Instância;  

 AI 02860/2017-IBRAM: Via de Ligação AFS 05 com a via L2 Sul 

passando pelo Setor de Autarquias Federais Sul – SAF duplicação da 

ECE Sul. Defesa em 2ª Instância;   

 AI 6737/2017-IBRAM:  Sistema de Drenagem Pluvial de Riacho Fundo I 

- DF, próximo à quadra QS 16 e CLS 16. Defesa em 2ª Instância, 

tendo em vista que o Auto foi julgado procedente parcialmente; 

 Notificação nº 261/2018-IBRAM: Solicita informações referentes ao 

Centro de Internação do Adolescente – CASE; 
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 AI-2018 DIVIS/DESEG - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – 

CBMDF: Usina de asfalto quanto aos equipamentos de incêndio; 

 AI 3505/2017-IBRAM: Sistema de Drenagem Pluvial de Recanto das 

Emas. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 4016/2015 - IBRAM:  Recuperar danos ambientais presentes no 

Córrego Vereda da Cruz, Setor Habitacional Arniqueira. Julgamento 

em 1ª instância em favor da Novacap; 

 AI 4904/2015 - IBRAM: Setor de Clubes Esportivos Sul. Defesa em 2ª 

Instância;  

 AI 6482/2017-IBRAM: Expansão do Setor Residencial Leste, Quadras 

18, 19, 21 a 26, Planaltina/DF. Defesa em 2ª Instância;  

 AI 7327/2016 – IBRAM: presença de licenciamento ambiental nas 

obras das vias internas do Setor de Mansões Isoladas Norte. 

Julgamento em 1ª instância em favor da Novacap; 

 AI 4009/2017 – IBRAM: Jazida do canil. Julgamento em 1ª instância 

em favor da Novacap; 

 AI 2860/2017: Via De Ligação AFS 05 com a via L2 SUL passando pelo 

Setor de Autarquias Federais Sul – SAF. Defesa em 2ª Instância;  e 

 AI 5729/2017 - IBRAM: Galerias de águas pluviais próximas à ETE Sul. 

Defesa em 2ª Instância. 

 

 

8.3.7.  Defesas das Ações Civis Públicas referentes aos 

seguintes empreendimentos/atividades:  
 

 Recuperação da área degradada decorrentes de atividades de 

mineração nas proximidades das Quadras 10 e 11 do Setor Sul do 

Gama; 

 Ponte JK; 

 Fazenda Rajadinha; 

 Construção da Via de Ligação HI 60 (Integração QI 19 e QI 21) – Lago 

Sul; 

 Implantação do Projeto Básico dos Calçadões e DECK na Beira do 

Lago Paranoá; 

 Córregos Capão da Erva e Cachoeirinha, em Itapoã; 

 Via HI-104 Sul; e 
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 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do Sistema de 

Drenagem Pluvial na Área da Expansão Oeste de Samambaia, 

Córrego Gatumé. 

  

9. Nossa Estrutura de Controles Internos  

 

A Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, é responsável 

pela avaliação da efetividade dos controles internos operacionais e 

financeiros, e reporta os resultados aos Conselhos Fiscal e de Administração,  

em conformidade com as políticas, normas e procedimentos, visando prevenir 

ou detectar a possibilidade de ocorrência de erros, fraudes ou perdas na 

execução de suas atividades. 

 

A administração da Companhia é responsável por estabelecer e manter um 

ambiente de controle interno adequado, inerente à elaboração e divulgação 

das demonstrações contábeis, bem como, pela avaliação da eficácia dos 

controles internos - em nível de entidades operacionais e financeiros - relativos 

ao processo de preparação das citadas demonstrações, com o objetivo de 

fornecer segurança razoável à confiabilidade do processo de preparação e 

divulgação das demonstrações contábeis, de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 

A NOVACAP é submetida a diversos regulamentos obrigatórios para 

consecução de seu objetivo quanto à eficácia de seus controles internos, tanto 

em nível operacional, como financeiro e contábil.  

 

10. Nossa Gestão de Riscos  

 

A Gestão de Riscos na Companhia tem como principal objetivo a redução da 

materialização de eventos que possam vir a impactar negativamente seus 

objetivos estratégicos, em prol da geração e preservação de valor e do 

provimento de informações transparentes à sociedade brasiliense e seus 

acionistas.  

 

O processo de gestão de riscos na NOVACAP é regido por uma política única, 

e coordenado pela Diretoria-Presidência, o que avaliza a visão sistêmica dos 
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resultados e sua uniformização entre todas as áreas da empresa.  Esse processo 

é conduzido pelas assessorias jurídica, do meio ambiente, de comunicação, de 

cadastro e licitação, ouvidoria e auditoria interna.  

 

A orientação geral é dada pela Diretoria-Executiva, e os resultados obtidos no 

processo são enviados à apreciação dessa Diretoria, bem como do Conselho 

de Administração. 

 

O Conselho de Administração da NOVACAP delibera, mensalmente, sobre as 

questões estratégicas referentes ao processo de gestão de riscos, tais como o 

grau de apetite a riscos da empresa e suas faixas de tolerância, bem como o 

papel da Diretoria-Colegiada no gerenciamento dos riscos e a política que 

deve nortear todo o processo.  

 

A Companhia reporta os resultados de suas análises em documentos internos, 

como os Relatórios Semestrais e Anuais de Gestão de Riscos. 

  

De maneira a dar suporte ao processo de gestão de riscos internos, a Auditoria 

Interna apoia aos gestores no desenho de controles e na elaboração e 

acompanhamento de planos de remediação, para eventuais deficiências.  

 

Adicionalmente, a empresa submete, trimestralmente, as suas Demonstrações 

Financeiras a Auditores Independentes, com registro na Comissão de Valores 

Mobiliários, de forma a garantir a Integridade de seus registros contábeis e 

financeiros e a disseminação da cultura de conformidade com as leis e 

regulamentos que regem as atividades da empresa. Por meio da análise e do 

tratamento de questões relacionadas à conduta antiética, fraude e corrupção, 

a empresa auditora visa dar o suporte necessário à mitigação dos riscos de 

conformidade, aos quais a empresa possa vir a estar exposta.  

 

10.1.  Nossos Fatores de Riscos 

  

Os riscos identificados pela NOVACAP são organizados em três aspectos 

principais, a saber: operacional, financeiro e de conformidade. Todos os riscos 

identificados na empresa são monitorados. No entanto, aqueles em que é 

evidenciada maior exposição, com base nos resultados das análises de 

vulnerabilidade e impacto, são avaliados com maior frequência, e para estes, 

são elaboradas recomendações e planos de ação que visam a sua mitigação. 
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Os fatores de riscos elencados como mais relevantes pela empresa são listados 

por ordem de relevância e divididos em grupos, de acordo com sua natureza, 

relacionados à operação da empresa. 

 

Considerando as análises realizadas das possíveis áreas expostas aos fatores de 

riscos nos exercícios sociais anteriores, podemos citar os seguintes:  

 Riscos Operacionais  

 Riscos Financeiros  

 Riscos de Conformidade  

 

Quanto aos riscos de conformidade, a NOVACAP submete-se ao 

acompanhamento das auditorias interna e independente, a partir das quais, é 

possível pontuar o esforço da Companhia na inibição de fraudes e corrupção. 

 

11. Nosso Modelo de Governança Corporativa 

  

Nosso modelo de Governança e Gestão tem como objetivos aumentar a 

transparência de nossas atividades, adequar a filosofia de gestão à visão do 

nosso plano estratégico, aperfeiçoar o mecanismo de responsabilização dos 

nossos gestores, reforçar nosso compromisso com a conformidade e com a 

celeridade da prestação de serviços públicos, que melhorem a relação do 

cidadão com o Governo e aumentem a capilaridade da administração da 

NOVACAP, garantindo a presença governamental em toda a vasta extensão 

do território do Distrito Federal. 

 

Dentre as ações de fortalecimento da nossa governança corporativa, 

destacamos a revisão do nosso processo decisório, com o estabelecimento de 

competências individuais para os diretores executivos. 

 

De modo a viabilizar esses e outros avanços, realizamos ajustes em nossos 

principais instrumentos de governança, como o Estatuto Social e o Regimento 

Interno da Companhia. 

 

11.1.  Nossa Estrutura de Governança Corporativa  

 

A estrutura de Governança Corporativa da NOVACAP é composta pela 

Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Diretoria Executiva.  
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11.2.  Assembleia Geral de Acionis tas 

 

A Assembleia Geral realiza-se ordinariamente, dentro dos quatro primeiros 

meses subsequentes ao término de cada exercício social, para os fins previstos 

em Lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da NOVACAP exigirem, 

observados os aspectos legais relativos às convocações e deliberações sobre 

todos os negócios, a qualquer tempo. 

 

A Assembleia Geral realiza-se, na forma da lei, mediante convocação do 

Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos 

Acionistas. 

 

11.3.  Conselho de Administração 

 

O CONSAD é um órgão normativo superior de orientação e controle da 

administração da Companhia, é composto por onze membros efetivos, sendo 

um nato, e os demais eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de dois 

anos, permitida a reeleição.  

 

A composição do Conselho de Administração observará tratamento equitativo 

dos Acionistas de acordo com a proporção de sua participação no Capital 

Social, exceto por decisão contrária em Acordo de Acionistas. 

 

11.4.  Conselho Fiscal  

 

O CONFIS é o órgão permanente de fiscalização, composto por cinco 

membros e seus suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, em igual 

número, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária subsequente à da sua 

eleição, admitida a reeleição. 

A composição do Conselho Fiscal observará tratamento equitativo dos 

Acionistas, de acordo com a proporção de sua participação no Capital Social, 

exceto por decisão contrária em Acordo de Acionista. 

 

11.5.  Diretoria Executiva 

 

A Diretoria Executiva é o órgão executivo da administração e é composta pelo  

Diretor Presidente, bem como, Diretores Financeiro,  Administrativo,  Edificações 
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e Urbanização, eleitos pelo Conselho de Administração, para mandato de dois 

anos permitida a reeleição. 

 

11.6.  Remuneração dos Conselheiros e Diretores   

 

A prática de remuneração adotada pela NOVACAP, tem como principal 

finalidade promover o alinhamento dos interesses dos administradores com os 

interesses dos acionistas da Companhia.  

 

A remuneração fixa do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 

Diretoria Executiva é composta por honorários mensais definidos anualmente 

pela Assembleia Geral, de acordo com o artigo 152 da Lei 6.404/76.  

 

Os objetivos e práticas de remuneração visam reconhecer e remunerar os 

membros da nossa Diretoria Executiva, considerando a responsabilidade, o 

tempo dedicado à função, a competência e reputação profissional, bem 

como as práticas aplicadas pelo mercado para empresas de porte semelhante 

ao da NOVACAP. Todos os membros da Diretoria Executiva são estatutários. 

 

A remuneração individual máxima, mínima e média do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva em 2018, encontra-

se disponível no sítio: http://www.transparencia.df.gov.br/#/. 

 

12. Nossas Principais Melhorias em Governança Corporativa  

  

 

Como empresa de capital fechado sujeita às Deliberações da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, a NOVACAP segue padrões internacionais de 

governança corporativa compatíveis com as normas dos mercados em que 

atua. A Companhia tem conduzido ações de melhoria em governança 

corporativa visando alinhar-se ao seu Plano Estratégico, bem como ao 

“Programa Destaque em Governança de Estatais - B3”6, à luz da Lei n.º 

13.303/16, ao Decreto n.º 37.967/2017 e às demais legislações vigentes.  

 

Ademais, desde 2016 a NOVACAP aprimorou a governança quanto à 

qualificação de seus conselheiros e diretores, sendo necessário que os 

                                                           
6 Brasil, Bolsa, Balcão - Programa de Certificação em Governança das Estatais divulgado em de 11.05.2017. 
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candidatos aos cargos preencham os requisitos exigidos pela Lei n.º 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, Lei n.º 13.303/16, do Decreto n.º 37.967/2017, do 

Estatuto Social da companhia, além do atendimento a outros critérios legais e 

regulamentares aplicáveis, como a consulta ao banco de dados de sanções 

aplicadas pelas Comissões de Ética e aos sítios eletrônicos da CVM, TCU, TSE e 

TCDF.  

 

Assim sendo, para toda indicação a cargos de Conselheiros e Diretores das 

empresas NOVACAP, deve ser feita, previamente, uma avaliação pela área de 

integridade sobre a situação de conformidade dos indicados.  
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Glossário  
 

 

ACT - Acordo Coletivo de Trabalho   

AGO - Assembleia Geral dos Acionistas 

BOCA DE LOBO - dispositivo instalado na via pública para drenagem pluvial  

CVM - Comissão De Valores Mobiliários   

CGTI - Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação   

CONSAD  - Conselho de Administração   

CONFIS - Conselho Fiscal 

DRENAGEM PLUVIAL - recolhimento nas ruas, estacionamentos e áreas verdes 

de águas das chuvas e  encaminhando-os aos dutos receptores  

DTA – Descritivo Técnico Ambiental 

GLP - Gás Liquefeito de Petróleo   

LAGOA DE DETENÇÃO -  estruturas para acúmulo temporário de águas pluviais 

MASSA ASFÁLTICA - asfalto 

PAVIMENTAÇÃO URBANA – asfaltamento das vias 

PDV - Plano de Demissão Voluntária   

PGDF – Procuradoria Geral do Distrito Federal 

PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas   

POÇO DE VISITA - espaço para manutenção do sistema de drenagem  

PMR  - Programa de Metas e Resultados  

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS – rede coletora de águas da chuva 

SIG – Sistema de Informações Gráficas 

SISPODAS - Sistema de Acompanhamento de Podas   

SIJUR - Sistema de Acompanhamento de Processos Judiciais   

SISDIO - Sistema de Emissão de Diários de Obras   

SGPO - Sistema de Gestão de Projetos e Obras   

TCU – Tribunal de Contas da União 

TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal 

TSE – Tribunal Superior Eleitoral 

SUPRESSÃO VEGETAL – extinção de vegetação 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO -  área protegida pelo Poder Público   

UBS – Unidade Básica de Saúde 

PAD/DF - Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal 

 


