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APRESENTAÇÃO 

 

A publicação do Relatório de Sustentabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP 2020, ao tempo em que a 

Companhia completa 64 anos de serviços prestados à população, é uma iniciativa para demonstrar as conquistas importantes em seu esforço 

para gerar impactos positivos nas esferas econômica, ambiental e social do Distrito Federal. O documento visa conferir transparência às ações 

da Empresa, atender à Lei 13.303/2016 e ao Decreto nº 39.420, de 05 de novembro de 2018. 

O Relatório de Sustentabilidade - NOVACAP 2020 demonstra o compromisso da NOVACAP com o interesse público, criando uma mentalidade 

de desenvolvimento sustentável em todas as equipes da Companhia e em seus colaboradores, como agentes de mudança da economia. 

Constitui, assim, um passo importante rumo à maior transparência nas ações desempenhadas, haja vista apontar os cuidados que a Empresa 

adota para mitigar impactos críticos e transformá-los em ações sustentáveis sob os pontos de vista ambiental, social e econômico, quando 

decorrentes do exercício de suas funções.  

Desta forma, torna pública as principais ações de melhoria contínua adotadas, apresentando indicadores sociais, econômicos e ambientais, 

como forma de contribuir com a gestão integrada, incorporando controles internos e externos já existentes na empresa. Nesse contexto, a 

NOVACAP apresenta suas várias faces, por entender que essas redundam na continuidade do esforço em favor da população, destacando-se a 

ética, os princípios, valores e responsabilidades socioambientais, medidos de forma clara e objetiva nos indicadores de agregação e distribuição 

do valor adicionado, e demonstrados nas ações de inovação constantes do Planejamento Estratégico da Companhia. 

A Empresa busca aliar inovação à sustentabilidade por considerá-las fatores de desenvolvimento econômico e social do mundo, além de 

ferramentas indispensáveis para enfrentar os inúmeros problemas socioambientais, e para cumprir suas funções sociais estatutárias. Também 

são fortes aliadas para cumprir o objetivo de manter um relacionamento sólido e transparente com a população do Distrito Federal, ampliando 

o controle social e dando publicidade aos serviços prestados pela NOVACAP e seus impactos socioambientais. 

É fato que, desde a sua criação, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil assumiu o compromisso para que o impacto das suas 

atividades tragam benefícios à sociedade sem prejuízo ao meio ambiente. Nesse contexto, sustentabilidade significa alcançar um crescimento 
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dentro das necessidades atuais e futuras da sociedade por meio da oferta de serviços inovadores, atuando de maneira ética e transparente de 

acordo com a legislação, propiciando um ambiente de trabalho saudável e seguro aos empregados e almejando satisfazer o cliente externo, 

qual seja o cidadão. 

O cenário atual requer que as prestadoras de serviços públicos promovam o desenvolvimento socioeconômico, mediante soluções inovadoras 

que preservem a sustentabilidade. No tocante à NOVACAP, estatal dependente, promover o desenvolvimento urbano aliado à sustentabilidade 

caracteriza significativo desafio, haja vista a necessidade de esforços permanentes para enfrentamento do paradigma desenvolvimento 

sustentável versus recursos escassos, diante de complexos desafios econômicos nos quais está inserida. O objetivo precípuo é executar a sua 

missão mantendo um relacionamento sólido e transparente com a população do Distrito Federal, ampliando o controle social e dando 

publicidade aos serviços prestados pela NOVACAP e seus impactos socioambientais. 
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1. A NOVACAP 

1.1. QUEM SOMOS 

 
Patrimônio dos brasilienses, a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA 
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP foi criada, inicialmente, com o objetivo 
de construir Brasília, e hoje atende a população do Distrito Federal com 
serviços de zeladoria, obras de urbanização e edificações públicas de 
interesse coletivo. 
 
Atualmente a NOVACAP é regida 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 deste, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e, ainda, 
pelas deliberações 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.   

1.2. NOSSA MISSÃO 

 
Prestar serviço de Engenharia Urbana, promovendo o desenvolvimento 
e o bem-estar social com excelência e responsabilidade ambiental. 

 

1.3. NOSSA VISÃO 

 
Ser excelência na prestação de serviços de Engenharia Urbana. 

1.4. NOSSOS VALORES 

 
Nossos valores fundamentam-se no foco em resultado, ética e 
transparência, inovação, sustentabilidade, valorização e 
comprometimento com pessoas, 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. 
 
 

Composição 
Acionária 

 
 
 
 
União: 43,88% 
Distrito Federal: 56,12% 
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1.5. ÉTICA E CONDUTA 

 
A Novacap adota um compromisso inegociável com a ética e com o 

combate à corrupção, que dá base à sustentabilidade e à confiança de 

nosso público de relacionamento, por isso trabalhamos sempre em 

diversas frentes que apoiam a manutenção desses preceitos. 

O Código de Ética, Conduta e Integridade da NOVACAP está disponível 

no endereço eletrônico: http://www.novacap.df.gov.br/wp-

content/uploads/2019/12/Codigo_de_Etica_Conduta_e_Integridade.pdf 

 

1.5.1. INTEGRIDADE NA ESCOLHA DOS ADMINISTRADORES 

 

Em março/2019 foi instituído o Comitê de Elegibilidade da NOVACAP, 

com o objetivo de verificar a conformidade do processo de indicação e 

de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o 

Conselho Fiscal. 

O Comitê supradito tem por competência auxiliar o acionista 

controlador na indicação desses membros, assim como atuar como 

Conselho Consultivo com funções de aconselhamento estratégico aos 

órgãos de administração, com vistas ao atendimento do interesse 

público que justificou a criação da empresa estatal, nos temos do artigo 

160 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. A atuação do 

Comitê de Elegibiliade se dá segundo o Fluxo constante do ANEXO I, e 

tem por base o Regimento Interno do Comitê, destacando-se o Art. 6°, 

in verbis: 

As atribuições do Comitê de Elegibilidade são 

consultivas e opinativas aos Conselhos de 

Administração e Fiscal, conforme previsão também na 

Lei nº 13.303/2016, e normativos pertinentes. 

 

1.5.2.  CANAL DE DENÚNCIAS 

 
A NOVACAP conta com canais de denúncias que podem ser utilizados 
por qualquer pessoa para notificar ações de colaboradores, 
terceirizados ou dirigentes que violem o Código de Ética desta 
Companhia. 
 
O atendimento via telefonia se dá através do número 3403-2620, o qual 
passou a ser destinado, exclusivamente, para denúcias, a partir de 
outubro/2020, tendo sido descontinuado para as demais tratativas. 
 

1.6. QUADRO FUNCIONAL 

 

Para honrar os compromissos mencionados anteriormente, a NOVACAP 

conta com a colaboração de mais de dois mil empregados, que conduzem 

o dia a dia da operação, constroem a estratégia da empresa, bem como, a 

perenidade. Em contrapartida, a Companhia tem o compromisso de 

http://www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/Codigo_de_Etica_Conduta_e_Integridade.pdf
http://www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/Codigo_de_Etica_Conduta_e_Integridade.pdf
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subsidiar o desenvolvimento profissional, pessoal, e a valorização.  

 

Da totalidade destes empregados, 1.763 atuam na atividade meio e 456 

operam na atividade fim.    

 

REFERÊNCIA: 31/08/2020 

 
Servidores 

 
Total 

Efetivos do GDF 

 

1.893 

Comissionados sem vínculo efetivo 201 

Requisitados de órgãos do GDF 4 

Requisitados de órgãos fora do GDF 0 

Estagiários 

 

79 

Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango 144 

Terceirizados (FUNAP) 0 

Subtotal 2.321 

 
Servidores 

 
Total 

Cedidos para outros órgãos 102 

Total Geral 2.219 
Fonte: Processo 00112-00022692/2020-60 

 

 

1.6.1. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) 

A NOVACAP reabriu o período de requerimento de adesão ao Programa de 

Desligamento Voluntário – PDV, para os funcionários que cumprem alguns 

critérios estabelecidos pela empresa. 

O Programa do Desligamento Voluntário – PDV, que consta do Processo 

SEI/GDF n° 00112-00022692/2020-69(45938416), teve como público alvo 

cerca de 1.300 empregados, com a adesão de 382 empregados. 

Após o encerramento do Programa de Demissão Voluntária, a NOVACAP 

realizará estudos com o objetivo de verificar a necessidade de realização 

de concurso público, a fim de suprir as lacunas deixadas pelos empregados 

que aderiram ao referido Plano. 

 

2. COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53107463&id_procedimento_atual=52815596&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110023923&infra_hash=76e3c5903b3c82dfb0ff5c740c4082fc7abe4c0a112c77841727aebbe7b1fe54
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2.1. INTERLOCUÇÃO COM O PODER LEGISLATIVO 
 

Construir e manter um bom relacionamento com os legisladores é 

estratégico para a NOVACAP, pois tem um papel social a cumprir. 

Consequentemente, essa aproximação ajuda a assegurar a integridade 

da Agenda Institucional da Companhia, proporcionando um incremento 

ao orçamento anual da empresa, haja vista executar obras e serviços 

sob demanda.  

A interlocução com os parlamentares desempenha um papel relevante 

como parte do compromisso público da NOVACAP, tendo em vista esses 

serem os representantes legalmente constituídos pela população e os 

propositores de políticas públicas. 

A Empresa dispõe de Assessoria Especial responsável pela interlocução 

com os legisladores, fortalecendo, assim, o canal de comunicação com 

as Câmaras Legislativa e Federal. 

Para essa finalidade, são realizadas reuniões para discutir e/ou viabilizar 

a execução das emendas propostas ao orçamento público. A 

comunicação tem sido aprimorada com o intuito de acelerar o 

acompanhamento por parte dos demandantes.  

O Governo do Distrito Federal disponibilizou sistemas para registro, 

acompanhamento e controle das Emendas Parlamentares, conferindo 

maior confiabilidade no acompanhamento das demandas supracitadas. 

2.2. INTERLOCUÇÃO COM AS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

 

O Distrito Federal é dividido em 33 (trinta e três) Regiões 

Administrativas, cujos limites físicos definem a jurisdição da ação 

governamental para fins de descentralização administrativa e 

coordenação dos serviços públicos. 

Diante disso, parte da estratégia da NOVACAP é manter um bom 

relacionamento com as Administrações Regionais que são unidades 

administrativas diretamente em contato com o cidadão. 

Nesse contexto, em atendimento às demandas efetuadas pelo cidadão, 

muitas vezes expressas por meio das Administrações Regionais, a 

Assessoria Especial é responsável, também, pela interlocução com os 

Administradores e respectivas equipes.   

A aproximação com as Administrações permite que a Companhia 

conheça com maior clareza as necessidades da população, e fomente, 

no âmbito interno, as ações relativas à zeladoria das cidades. 

Vale ressaltar que, na maioria das vezes as demandas supracitadas não 

dizem respeito a obras vultosas, mas a pequenos reparos relativos à 

frequente manutenção de vias urbanas, com operações tais como tapa 

buracos, consertos em bocas de lobo, reparos e construção de calçadas, 

manutenção de áreas verdes, a exemplo da poda de árvores, roçagem, 

entre outras. Em síntese, ações que venham contribuir com a qualidade 

de vida do cidadão. 
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A Assessoria constitui-se em mais um canal de interlocução da 

Companhia com a sociedade, uma vez que a atual gestão tem buscado 

aprimorar as ferramentas de comunicação e acelerar o processo da 

informação, visando prover soluções tempestivas, eficientes e eficazes 

para as demandas da coletividade. 

 

2.2.1. DEMANDAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA 

Data de referência -01/07/2020 a 30/09/2020 

REGIÃO ADMINISTRATIVA Nº DE DEMANDAS  

Plano Piloto 1244 

Guará 291 

Taguatinga 262 

Gama 245 

Sobradinho 231 

Samambaia 191 

Santa Maria 189 

Ceilândia 176 

Planaltina 162 

REGIÃO ADMINISTRATIVA Nº DE DEMANDAS  

Sudoeste/Octogonal 114 

Riacho Fundo 109 

Cruzeiro 86 

Núcleo Bandeirante 73 

Recanto das Emas 71 

Lago Sul 69 

Brazlândia 68 

Lago Norte 59 

Águas Claras 49 

Vicente Pires 49 

Park Way 39 

São Sebastião 37 

Paranoá 36 

Candangolândia 36 

Sobradinho II 34 

Riacho Fundo II 29 
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REGIÃO ADMINISTRATIVA Nº DE DEMANDAS  

Jardim Botânico 25 

Setor de Indústria e abastecimento 23 

Itapoã 22 

Arniqueiras 16 

SCIA 10 

Por do Sol /Sol Nascente 06 

Varjão 03 

Fonte: Sistema OUV-DF 

2.3. INTERLOCUÇÃO COM A SOCIEDADE 

 
A NOVACAP é responsável pela manutenção e conservação das cidades, 
funcionando como unidade centralizadora de grande parte das 
demandas por serviços urbanos no Governo do Distrito Federal.  
Nesse contexto, a Ouvidoria exerce importante papel como canal direto 
de interlocução com a sociedade. 
 
A Ouvidoria disponibiliza diversos canais de contatos, os quais o cidadão 
pode recorrer a fim de encaminhar solicitações, reclamações, sugestões, 
elogios, informações e denúncias. Os canais de atendimentos 
disponibilizados são: www.ouv.df.gov.br, Central do GDF 162 e 
atendimento presencial, conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

 
 
Fonte: Processo SEI/GDF n° 00112-00023369/2020-11 

 
 
 
A título de ilustração, no quarto trimestre de 2020 foram registradas 
4.054 manifestações de Ouvidoria. Dessas, merecem destaque as 
Solicitações de Serviços  que representam 78% do total, seguidas pelas 
Reclamações, com 18%. 

 
Das 2.158 manifestações realizadas por telefone, a maioria foi 
registrada por meio do telefone da Ouvidoria da Novacap, num total de 
998 registros.  
 
 

http://www.ouv.df.gov.br/


14 

 

 

  

Fonte: Processo SEI/GDF n° 00112-00023369/2020-11 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

  

Os índices apresentados são dinâmicos e mudam na medida em que as 

manifestações são atendidas e novas pesquisas de satisfação são registradas 

pelo cidadão, ainda que fora do período apresentado. 

2.4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) 

 
Além do sistema de OUV-DF, a Ouvidoria da NOVACAP atua no processo 
de acesso à informação em atenção a Lei Nº 4.990/2012.Os pedidos são 
recebidos por meio do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão – 
eSIC e encaminhados à àrea técnica para avaliação.  
No terceiro trimestre de 2020  foram  solicitados 89 (oitenta e nove) 
pedidos de informações e todos foram devidamente respondidos dentro 
do prazo. 
 

 

Fonte: Sistema de Ouvidoria – OUV-DF https://www.ouv.df.gov.br 

Vale ressaltar que no segundo semestre de 2019 a Companhia recebeu a 
pontuação 100%, no que diz respeito ao Índice de Transparência Ativa 
(ITA)1, segundo a avaliação da  Controladoria Geral do DF, tendo sido 
premiada naquela oportunidade. Em 2020, a pontuação continua a 
mesma. 
 
Quanto ao tema transparência, no que diz respeito aos contratos, a 
Novacap segue, criteriosamente, o constante da Lei de Acesso à 

                                                           
1   ITA – Índice de Transparência Ativa – mensura o grau de cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Distrito Federa ( Art. 46 da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012). 

https://www.ouv.df.gov.br/
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Informação, o que pode ser constatado no sítio eletrônico 
(http://www.novacap.df.gov.br/?s=contratos) onde estão 
disponibilizados todos os contratos entre 1998 e 2020, além de Atas de 
Registro de Preços, se for o caso. 
 
Com relação a divulgação de informações relativas ao andamento das 
obras, uma das ações constantes do Planejamento Estratégico 20/22 da 
Novacap é a Consolidação do Sistema INFOBRAS, conforme mencionado 
no Item 7 deste documento. 
 
A ação supra está em andamento, tendo sido cadastrados os contratos 

de 2015 até 2020. Isso permitirá que a alta gestão e órgãos de controle 
possam ter acesso em tempo real aos dados de cada obra/serviço.  
 
O próximo passo será a criação de um Dashboard2 com informações 
gerenciais relativas a temas tais como: Obras, Serviços, Atendimento ao 
Cidadão, entre outras.  
 
Após a implementação do Dashboard será possivel a disponibilização 
para consulta por parte do cidadão. 

 

3. AÇÕES PARA MITIGAR IMPACTOS DA PANDEMIA 

 
Segundo a Nota Explicativa 1.4 – Riscos ligados à COVID-19, em 31 de 
janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a 
Pandemia do Cronavírus (COVID-19) era uma emergência de saúde 

                                                           
2
 Dashboard – Painel de Controle de Indicadores 

global. Em 11 de março a mesma organização elevou a classificação do 
surto para pandemia, devido ao seu alcance global. Esse surto 
desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentou o grau de 
incerteza para os agentes econômicos em razão de prováveis impactos 
relevantes futuros nos valores reconhecidas nas demonstrações 
financeiras. 
 
Como medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, o 
Governo do Distrito Federal adotou diversas normas com impacto na 
NOVACAP.   
 
A NOVACAP, por sua vez, adotou e deu ampla divulgação à 
determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que exarou a 
Decisão nº 3715/2020, acerca do alcance de dispositivos constantes da 
Lei Complementar Federal nº 173/20201, que estabelece o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - SARS-CoV-2 (COVID-19), 
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, diante da qual 
se estabeleceu que, em razão da decretação do estado de calamidade 
pública em função da pandemia COVID-19, ficam proibidas a criação ou 
majoração de vantagens e benefícios de quaisquer naturezas, 
remuneratórias ou não aos empregados públicos e a conversão de 
licenças-prêmio em pecúnia,  o que somente poderá ocorrer a partir de 
01 de janeiro de 2022. 
 
A Diretoria Executiva da Novacap divulgou a Instrução nº 145, de 23 de 
março de 2020, com o intuito de viabilizar a continuidade do 
funcionamento dos serviços, estabelecendo normas relativas à  
execução dos Contratos, contemplando ações de contenção, prevenção 
e redução dos riscos de disseminação e contágio do novo coronavirus, 

http://www.novacap.df.gov.br/?s=contratos
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bem como de orientação  aos empregados, terceirizados, colaboradores 
e demais interessados. 
De acordo com os dados da 13ª edição do Boletim de Conjuntura do 
Distrito Federal (2º Trimestre 2020), apresentado no canal da Secretaria 
de Economia do Distrito Federal no Youtube, o Índice de Desempenho 
Econômico do Distrito Federal (IDECON-DF), que mede o desempenho 
econômico da Capital Federal, registrou variação negativa de 4,2% no 
segundo trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 
2019, demonstrando que a pandemia do novo coronavirus influenciou 
significativamente na desaceleração da economia do DF, afetando de 
forma negativa os segmentos dedicados ao fornecimento de bens e 
serviços população. 
 
Na condição de Empresa Pública, a NOVACAP assumiu a 
responsabilidade de preservar o maior número de empregos possível, 
na tentativa de colaborar com as medidas de fortalecimento da 
economia adotadas pelo Governo do Distrito Federal. 
 
Entre as medidas adotadas, a Diretoria Executiva determinou às 
empresas terceirizadas que continuassem a cumprir suas atribuições 
contratuais, asseverando-se de cumprir todas as medidas sanitárias 
requeridas, solicitando que as mesmas notificassem à Companhia os 
casos em que houvesse necessidade de suspensão dos trabalhos, ainda 
que provisoriamente, em virtude da pandemia decretada pela 
Organização Mundial de Saúde. 
 
A NOVACAP também exerceu papel relevante ao apoiar o Governo do 
Distrito Federal, durante todo o tempo em que houve a distribuição 
gratuita de máscaras e a testagem em massa da população, com as 
seguintes ações: 

 
 disponibilização de 02 (duas) VANS, por dias trabalhados, para a 

entrega de máscaras nos postos de distribuição; 

 montagem de diversas tendas para a testagem e transporte de 

mesas e cadeiras para compor o ambiente útil dos postos. 

 uso de VANS da Companhia para a realização do transporte das 

equipes de testagem da Secretaria de Saúde até os postos de coleta 

e testagem; e 

 utilização dos caminhões pipa da Companhia para a lavagem das 

áreas comuns dos postos de coleta e testagem, bem como das 

áreas públicas como, por exemplo, a Rodoviária do Plano Piloto, as 

Paradas de Ônibus, Feiras e áreas comuns do Parque da Cidade. 

 
No âmbito interno, a Companhia executou as seguintes ações: 
 
 Aquisição de máscaras descartáveis; 

 Realização de limpeza nos pátios e edificações da Companhia; 

 Aquisição de álcool em gel; 

 Aquisição de máscara protetora (tipo viseira); 

 Disponibilização de dispenser para álccol em gel em pontos 

estratégicos com grande circulação de pessoas; 
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 Aquisição de termômetros digitais para controle de acesso a 

Companhia, de acordo com as normas de segurança; 

 Aquisição de bombas de pulverização e pulverizadores portáteis 

para a realização de desinfecção em todos os setores da 

Companhia; 

 Descontaminação realizada com hipocloreto de sódio em mesas, 

cadeiras, portas, corrimão e maçanetas; 

 Descontaminação realizada com hipocloreto de sódio em todos 

os veículos da frota (própria e terceirizada); 

 Empréstimo de tendas para a Secretaria de Saúde do D.F para a 

realização de testes rápidos da COVID-19 (drive-thru); 

 Aquisição de tapetes sanitizantes. 

 
Não obstante as dificudades impostas pela Pandemia do COVID-19, a 
Companhia, em todo o tempo manteve o compromisso com a 
população implementando ações para intensificar o bem-estar coletivo, 
com alocação econômico-social eficiente dos recursos financeiros e a 
prestação dos serviços que constituem seu objeto, contribuindo para 
ampliar o desenvolvimento urbano. 
 
Nesse contexto, no que diz respeito ao bem estar da sociedade, foram 
concluídas as seguintes obras: 
 

 Recuperação Asfáltica das Tesourinhas da Asa Sul 03/04 e Asa Norte 

15/16 , 11/12 e 05/06 
 

 Recuperação das Bacias de Contenção de Chorume do Aterro 
Sanitário 

 

 Execução de Pavimentação Asfáltica na Via de Ligação entre o 
Fórum e o Itapoã DF-440 - Rota do Cavalo 
 

 Execução de Calçadas no Centro Pop 
 

 Ciclovia Paranoá Park   
 

 Recuperação de Estacionamento na Biblioteca Pública da 506 Sul 
 

 Estacionamento na EQ 47/49 Setor Sul - em frente ao Hospital 
Regional do Gama  

 

 Recapeamento Asfáltico na Quadra 02, Avenida Central do Gama 
 

 Implantação de Estacionamento na  Feira Galpão  do Gama 
 

 Estacionamento na Quadra 700 - Projeção dos Conjuntos F, G e H 
 

 Recapeamento Asfáltico da Via Principal de Ligação da 
Metropolitana com o Núcleo Bandeirante 

 

 Recapeamento Asfáltico na Quadra 08 do Setor Sul do Gama - Rua 
Principal 
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 Recapeamento Asfáltico no Estacionamento Interno do Hospital São 
Vicente de Paula em Taguatinga 

 Pavimentação Asfáltica no Estacionamento do Hospital de 
Campanha de São Sebastião 

 

 Execução de Ciclovia na  Pista de Caminhada às margens da Via W7 
e Parque Burle Marx 

 

 Recuperação da erosão na 3ª Avenida no Núcleo Bandeirante 
 

 Fresagem na Via da Rua das Palmeiras em Taguatinga (apoio às 
obras túnel de Taguatinga)  

 

 Pavimentação de Acesso, Recapeamento Asfáltico e Implantação de 
Estacionamento no  Núcleo Rural Rio Preto em Planaltina/DF 
 

 Fresagem e Recapeamento Asfáltico na QI 15 A 17, EPDB no Lago Sul 
 

 Pavimentação Asfáltica com Execução de Aterro Compactado SEPS 
709/909 no Prédio da EMBRE 
 

 

4. RESPONSABILIADE SOCIOAMBIENTAL 

4.1. COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981, tem como principais objetivos a preservação, a 

melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Destaca-se entre os 

seus propósitos, a compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico. 

 

A NOVACAP  atua respeitando os princípios legais inerentes à 

responsabilidade ambiental, com atitudes voltadas para o 

desenvolvimento sustentável e manutenção dos ecossistemas 

equilibrados. Ou seja, ações que levem em conta o crescimento 

econômico ajustado à proteção do meio ambiente da atualidade e para 

as gerações futuras, promovendo a sustentabilidade.  

 

Cabe à Divisão de Meio Ambiente integrar os princípios e diretrizes da 

Política Ambiental às demais legislações da esfera federal, elencadas no 

Painel Legislação Ambiental  e,  ainda, às legislações ambientais do Distrito 

Federal, que sejam relacionadas aos serviços e ações executadas pela 

NOVACAP. 

 

As estratégias elencadas a seguir, foram elaboradas de forma a atender 

tais princípios, amparados pelo Art. 225 da Constituição Federal que 

estabelece que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, essencial 

à qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de 

preservá-lo, a saber: 

 

 Promoção de boas práticas ambientais em obras de forma a garantir 

a viabilidade ambiental e a minimização dos impactos ao meio 



19 

 

ambiente dos empreendimentos da NOVACAP, por meio da 

definição de medidas mitigadoras e compensatórias; 

 Continuidade do acompanhamento dos processos de licenciamento 

ambiental e outorga dos empreendimentos de interesse da 

NOVACAP, com objetivo de evitar passivos ambientais, do controle 

e do cumprimento dos prazos legais e condicionantes; 

 

 Maior aproximação da esfera ambiental com os demais setores da 

Companhia de forma a dar continuidade aos trabalhos conjuntos,  

aperfeiçoar a difusão da importância da gestão ambiental nos 

empreendimentos e  contribuir com a conscientização dos 

empregados acerca da sustentabilidade, por meio da divulgação de 

conteúdos de caráter ambiental de interesse dos setores;  

 

 Formulação de mapeamento de processos por meio de fluxograma 

de trabalho com objetivo de fortalecer os mecanismos de 

monitoramento e de gestão ambiental em todas as etapas de 

licenciamento ambiental dos empreendimentos de interesse da 

NOVACAP. 

 
Ainda, de forma complementar, cabe acrescentar que a Agenda 2030 da 

ONU que estabelece 17 Objetivos para o  Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), entre os quais esta Companhia contribui, de forma subsidiária, a 

outros entes públicos, cabendo destacar:  

 

 

ODS 6 - Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. Nesse contexto, a Companhia possui dentre 

suas atribuições a gestão das infraestruturas de drenagem para o 

Distrito Federal. 

 

ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura. A NOVACAP é o principal 

braço executor das obras de infraestrutura de interesse do DF.  

 

ODS 12 - Consumo e produção responsáveis. Atendendo a esse tema, a 

NOVACAP, por meio de padrões de consumo sustentáveis, desenvolve 

ações tais como a reutilização de resíduos da construção civil, a coleta 

seletiva e compras públicas sustentáveis. 

 

ODS 13 - Ação contra a mudança do clima. Cabe salientar que Brasília se 

destaca por sua arborização, sendo que a NOVACAP possui papel 

fundamental, como responsável pela implantação e manutenção das 

áreas verdes urbanas em todo o Distrito Federal. 

 

Por fim, no que se refere à esfera ambiental, vale destacar que 

a Companhia assegura a viabilidade dos projetos e operações 

executados na medida que zela pelo cumprimento da legislação 

pertinente, colabora com a manutenção de áreas verdes, preservando o 

meio ambiente e, consequentemente, promovendo medidas no âmbito 

do Desenvolvimento Sustentável.  
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4.2. MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES 

 
No que concerne à  responsabilidade ambiental, segundo dados da 

NATIONAL GEOGRAPHIC "Apenas 20% da área do Cerrado é preservada em 

grandes fragmentos e 8% é protegida em algum tipo de reserva”3.  

 
Nesse contexto, Brasília faz parte do seleto grupo de cidades mais 

arborizadas do mundo, fruto do trabalho desenvolvido pelo Departamento 

de Parques e Jardins - DPJ da NOVACAP, desde antes da inauguração da 

Nova Capital, contando, atualmente, com mais de 5.000.000 (cinco 

milhões) de árvores, arbustos e palmeiras plantadas em todo o Distrito 

Federal e 50 km² de gramados no Plano Piloto.  

 
Algumas atividades antecedem ao planejamento de implantação, a 

exemplo, a coleta de sementes de espécies arbóreas do Bioma Cerrado 

no Distrito Federal e em Estados vizinhos.  A introdução de tal 

implantação, precede de pesquisas e seleções de espécies e variedades 

nativas e exóticas; no desenvolvimento de técnicas de germinação e 

propagação; no desenvolvimento de protocolos na condução e manejo 

em viveiros; no desenvolvimento de técnicas de plantio, e por fim, na 

condução e manejo dos indivíduos arbóreos adultos. 

 
Para consecução de tais atividades, a Companhia possui os Viveiros I e II, 

cuja área total é de 110 ha. exclusivamente dedicados à produção anual 

de cerca de 3.000.000 (três milhões) de mudas de árvores, palmeiras, 
                                                           
3
 Fonte: Processo SEI n° 00112-00020171/2020-77 (48037783) 

arbustos, ervas  e flores ornamentais.  

 

A produção em referência, busca priorizar a reprodução de espécies 

nativas do bioma do Cerrado, visando manter a característica única da 

vegetação original existente desde a construção de Brasília, com ênfase 

na formação de mudas florestais, savânicas e campestres. Como 

exemplo de atuação, podemos destacar alguns programas e atividades: 

 
O privilégio de Brasília, especialmente do Plano Piloto,  ter sido 

concebida como "Cidade Parque",  tem como consequência uma 

exigente e permanente manutenção da sua área verde. Apesar das 

instabilidades orçamentárias, e do envelhecimento de sua mão de obra, 

a NOVACAP vem, ao longo dos anos, promovendo a manutenção deste 

patrimônio ambiental em todo o Distrito Federal, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população, especialmente no tocante 

à saúde pública, vez que a implantação de gramados e demais 

intervenções evitam, dentre outras coisas, a ocorrência de doenças 

respiratórias e disseminação de transmissores de doenças, a exemplo 

da zika, dengue e chicungunya. 

 

 

                    IMPLANTAÇÃO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE/ANO 

Produção de Árvores, Palmeiras, Arbustos 3.000.000 
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                    IMPLANTAÇÃO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE/ANO 

e Flores Ornamentais Unidades 

Plantio de Canteiros Ornamentais 3.500 m² 

Programa Anual de Arborização 
200.000 

Unidades 

Programa Anual de Implantação de 

Gramados 
150.000 m² 

MANUTEÇÃO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE/ANO 

Manutenção de Canteiros Ornamentais 5.200 m² 

Manutenção da Arborização Urbana 120.000,00 Intervenções 

Manutenção de Gramados e Áreas de 

Vegetação Espontânea 
1.000.000.000,00m² 

Fonte: Processo SEI n° 00112-00020171/2020-77 (48037783) 

 
A atuação em questão, traz como resultado, números que justificam e 
endossam Brasília como uma das cidades mais arborizadas do mundo. 
Dados da CODEPLAN confirmam tal  afirmativa: 

 

 
Fonte: Processo SEI n° 00112-00020171/2020-77 (48037783) 

4.3. COMPROMISSO SOCIAL 

 

A NOVACAP, ao longo de sua existência, tem desenvolvido ações cujo objetivo 

é minimizar os impactos da desigualdade social,  a exemplo das seguintes 

ações: 

4.3.1. PLANTANDO SORRISOS 

 
A Campanha “Plantando Sorrisos”, tem como objetivo a arrecadação de 
alimentos e agasalhos a serem entregues às famílias necessitadas no 
Distrito Federal e Entornos.  
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 Ação no Hospital Regional de  

Santa Maria 

Fonte: http://intranet/intranet/2020/07/01/plantando-sorrisos-em-novo-ponto-de-troca/ 

 
Esta ação contempla  a sua oitava edição implicando na troca de 
doações por mudas de plantas produzidas na NOVACAP, em pontos 
específicos que são montados na sede da Empresa e em outros locais do 
Distrito Federal. Em 2020, em parceria com a Fecomércio, o grupo Mesa 
Brasil e o Shopping Pátio Brasil, o Setor Comercial Sul foi uma opção a 
mais para entrega das citadas doações. Para tanto, foram efetuadas as 
medidas de segurança necessárias, devido à pandemia do novo 
coronavírus, tais como a higienização dos vasos e orientação a todos os 
participantes.  As doações foram, preferencialmente, de alimentos, em 
razão do desemprego causado pela pandemia. Porém, foram aceitas 
outras contribuições a exemplo  de agasalhos e brinquedos. Em 2019, 
foram doados mais de três mil agasalhos. 
 
Além da solidariedade, em 2020, a “Plantando Sorrisos” também 
realizou uma ação de gratidão em quatro hospitais referência no 
tratamento do novo coronavírus no Distrito Federal, a saber: Hospital 
Regional da Asa Norte, Hospital Regional de Samambaia, Hospital 
Regional de Santa Maria e Hospital Regional de Ceilândia, onde foram 

entregues mudas de plantas produzidas na Novacap como forma de 
agradecimento pela dedicação dos profissionais, que em tempos de 
pandemia mundial do novo coronavírus, trabalharam no enfrentamento 
à doença, fazendo a diferença para manter as equipes que atuaram na 
linha de frente dos atendimentos em equilíbrio. 

4.3.2. PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 

O Programa, concebido com o nome de “PROJETO URUCUM”, existe há 
cerca de 30 anos,  oferecendo aos jovens a oportunidade de aprender, 
zelar e interagir com a natureza através dos Viveiros da NOVACAP, 
agregando, conjuntamente conhecimentos no âmbito administrativo. 

 

O programa tem um viés social, haja vista 

ser voltado para alunos da rede pública de 

ensino ou bolsistas integrais da rede 

particular, oriundos de família de baixa 

renda, os quais têm uma oportunidade de 

mobilidade social, a partir do momento em 

que são inseridos no mercado de trabalho. 

 
Atualmente, com o nome de PROGRAMA 

JOVEM APRENDIZ – atende até 150 (cento e 

cinquenta) jovens estudantes, maiores de 

14 anos e menores de 24 anos, incluídas 

Pessoas com Deficiência. 

Fonte: http://intranet/intranet/2019/06/26/programa-jovem-aprendiz-da-oportunidade-do-primeiro-emprego-

na-novacap/ 

 

O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ possibilita à NOVACAP desempenhar 

importante papel social, servindo como exemplo para todo o segmento 

http://intranet/intranet/2020/07/01/plantando-sorrisos-em-novo-ponto-de-troca/
http://intranet/intranet/2019/06/26/programa-jovem-aprendiz-da-oportunidade-do-primeiro-emprego-na-novacap/
http://intranet/intranet/2019/06/26/programa-jovem-aprendiz-da-oportunidade-do-primeiro-emprego-na-novacap/
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empresarial público ou  privado. 

 

4.3.3. PROJETO REEDUCANDO  

O Reeducando é um projeto desenvolvido em conjunto com a Fundação 

de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), iniciando-se em 2015, tem 

apresentado crescimento ao longo dos anos. O projeto consiste na 

ressocialização do individuo, inserindo-o no convívio social e também no 

mercado de trabalho.  

 
 

 

Programa  Feira Legal, que tem o 

objetivo de modernizar e legalizar 

os pontos de encontro que reúnem 

gastronomia, cultura, vestuário, 

entre outros segmentos, em um só 

estabelecimento. 

 

 
Auxiliam nas reformas os reeducandos da Fundação 

de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). 
Fonte: http://intranet/intranet/2020/08/14/reformas-dao-novos-ares-as-feiras-da-capital/ 

 

 

As atividades desempenhadas por essa força de trabalho são efetuadas 

nas áreas de limpeza, conservação, manejo de sementes e mudas. 

Atualmente têm-se expandido, sendo utilizadas, também, nas obras 

civis executadas pela Companhia. 

 

4.3.4. FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS 

Uma das grandes aliadas na construção e revitalização dos espaços 

públicos do Distrito Federal é a Fábrica de Concreto da Novacap, que faz 

parte da Divisão de Conservação e Reparos (DICOR) da Diretoria de 

Edificações da Companhia. 

 

A Diretoria supra, por meio da fábrica de pré-moldados, produz mais de 

vinte itens  de  concreto,  tais como  peças  de  meio-fio,  bloquetes  

intertravados  para  pavimentação,  tampas  de  bueiro,  bancos  e 

pilaretes.  O processo de fabricação das peças é baseado na 

sustentabilidade e gera uma economia de até 40% para os cofres 

públicos.   

Em sua maior parte, a fabricação das peças pré-moldadas é feita de acordo 

com solicitações enviadas à Companhia pelas Secretarias e Administrações 

Regionais, dessa forma, o pedido já chega com a quantidade de peças 

necessárias e o local onde serão aplicadas. 

 

Corroborando perceptivelmente  com a sustentabilidade ambiental, a 

maioria  do  material  para  fabricação  é  proveniente  de  restos  de  

construção  e  demolição, que são triturados e transformados em três 

tamanhos diferentes de  granulometria. Toda água utilizada no processo  

também  é proveniente do reúso da captação de águas pluviais e do 

abastecimento do reservatório do Viveiro II da Novacap. 

 

http://intranet/intranet/2020/08/14/reformas-dao-novos-ares-as-feiras-da-capital/
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Pontos como a nova Praça dos 

Estados, as Tesourinhas Sul e 

Norte, a Ponte das Garças e, o 

Viaduto que liga a L4 Sul à pista de 

acesso para a Ponte JK, são 

exemplos de lugares que 

receberam peças que foram 

produzidas na Novacap. 

No primeiro semestre de 2020, a 

fábrica produziu mais de 2.900 

metros de meios-fios, 14.252 

blocos de concreto e 18.986 

bloquetes intertravados, bem 

como 2 mil metros quadrados do 

aramado, usados em Quadras 

Poliesportivas, Escolas, UBS's e 

Parques Infantis. 

 

Fonte: http://intranet/intranet/2020/07/02/novacap-avalia-numeros-do-semestre-da-fabrica-de-concreto/ 

4.4. COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

 

Quanto às compras públicas sustentáveis nos Projetos Básicos e Termos de 

Referências elaborados no âmbito do Departamento de Parques e Jardins, 

exige-se pleno atendimento aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental.  

Nesse contexto, a CONTRATADA, deverá: 
  
 de acordo com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 

desperdícios/ menor poluição; 

 utilizar materiais e peças que reduzam impactos ambientais; 

 respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos dispostas no presente documento; 

 utilizar produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, 

reduzam o consumo de energia e de recursos naturais; 

 realizar o correto gerenciamento ambiental de todo tipo de resíduo 

em atendimento à legislação e demais normas vigentes; 

 cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 

responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos 

termos da legislação pertinente e demais normas vigentes, 

independentemente do detalhamento e/ou da especificação do 

projeto; 

 responder pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da 

legislação ambiental e demais normas vigentes. 

  
No que diz respeito à abordagem socioambiental, são adotadas posturas 

e  comportamentos visando ações em benefício do público interno e 

externo, ou seja, colaboradores e comunidade local, incluindo o meio 

ambiente. Engloba-se as ações voluntárias nas quais a empresa atua em 

benefício de seu público, tanto internamente quanto externamente. 

 

http://intranet/intranet/2020/07/02/novacap-avalia-numeros-do-semestre-da-fabrica-de-concreto/


25 

 

Como empregador de mão de obra terceirizada na área de urbanização, 

infraestrutura e construção civil, a NOVACAP atua como importante agente 

do desenvolvimento econômico-financeiro no Distrito Federal, bem como 

no Entorno. 

  

As ações de responsabilidade social e/ou socioambiental são realizadas 

independentes de desconto fiscal ou benefício financeiro. O valor 

agregado está na  certeza que a Companhia corrobora com a missão 

precípua: “Prestar serviço de Engenharia Urbana, promovendo o 

desenvolvimento e o bem-estar social, com excelência e responsabilidade 

ambiental”. 

 

4.4.1. LICITAÇÕES EM ANDAMENTO / PREVISTAS 

 

Em Junho de 2020, a NOVACAP aprovou a versão atualizada 

do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC, atentando para os 

parâmetros da Lei nº 13.303/2016, e com vistas ao  robustecimento 

da fase interna da licitação, privilegiando o seu planejamento,  bem 

como alinhando os procedimentos internos da empresa às boas práticas 

de gestão, integridade e controle de riscos existentes no âmbito da 

Administração Pública e Órgãos de Controle, a fim de trazer segurança 

jurídica aos procedimentos da Companhia, tanto para os gestores 

quanto para as empresas licitantes. 

 

Na mesma esteira, o RLC visa normatizar os ritos administrativos dos 

certames com a orientação interna de cada fase do processo de 

compras. 

 

Nesse contexto, o estabelecimento de regras inerentes ao planejamento 

das aquisições e contratações da NOVACAP, de acordo com o RLC, 

estará em convergência com o Plano Anual de Contratações e alinhado 

com o Planejamento Estratégico da NOVACAP. 

 

Incorporou-se, ainda, aos instrumentos convocatórios da NOVACAP, a 

obrigatoriedade de implementação do Programa de 

Integridade por todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, 

consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer 

outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de 

contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou 

indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor 

global igual ou superior a R$ 5.000.000,00, conforme estabelecido na Lei 

Distrital 6.112/2018 e alterações. 

 

Ainda, em atendimento ao princípio constitucional da publicidade, 

encontra-se em fase de produção/testes, o sistema informatizado - 

SISLicitações que tem como escopo a melhoria da gestão de 

contratações da NOVACAP  e transparência ativa no Portal da 

Companhia, facilitando o acesso às informações de certames em seus 

diversos status: em andamento, realizados, revogados, suspensos, como 

também à documentação inerentes aos processos. 
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Quanto ao Plano Anual de Contratações 2021, com vigência para o 

próximo exercício, este será submetido à Diretoria-Executiva e, 

posteriormente, ao Conselho de Administração, até a primeira quinzena do 

mês de novembro. Após a aprovação, será realizada a devida publicidade 

nos canais de comunicação da Companhia. 

 
 

5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20/22 

 

A estratégia da Empresa é definida com base em seu Plano Estratégico, 

e desdobramentos. Em 2019, foram revistos os pilares estratégicos 

prioritários para a sustentabilidade do negócio.  

Ao se deparar com a Pandemia da COVID-19, no início de 2020 houve 

uma interrupção nas atividades de conclusão do Planejamento 

Estratégico 20/21, entretanto, no início do segundo semestre/2020 foi 

criado o Comitê do Planejamento Estratégico, onde foram desenvolvidas 

novas ações, a partir de um exaustivo levantamento de principais 

processos, dificuldades e riscos existentes em cada área da NOVACAP.  

Como resultado desse trabalho, foi elaborada uma planilha única que já 

se encontra nos autos do processo do Planes 20/22, constatando na 

referida planilha um total de 167 processos, 127 dificuldades, 81 riscos e 

81 sugestões apontadas, o que deu discernimento do status atual de 

cada área. 

Dessa forma, deu-se início ao Planejamento Estratégico 20/22, com uma 

abrangência maior que a proposta inicial. 

O Planejamento Estratégico da NOVACAP 20/22, ora em fase de 

validação pelo Comitê de Planejamento Estratégico, compreende três 

grandes blocos: Execução de Obras, Gestão de Recursos Humanos e 

Gestão Empresarial. 

 

 
 
 
O Bloco Execução de Obras contempla três subitens: Grandes Obras, 
Zeladoria das Cidades e Transformação Digital.  
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Dentro do Bloco Gestão Empresarial, o Plano prevê implementação de 

ações e projetos que corroborem com o processo de gestão da 

Companhia, podendo-se citar: implementação de Business Intelligence4 

(BI) e de software de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning5 

- ERP); redesenho da Ouvidoria e da Governança; assim como melhoria 

da imagem institucional.  Além disso, está em andamento o 

levantamento das necessidades de sistemas informatizados com vista a 

melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Companhia. 

Quanto à Gestão de Pessoal, a preocupação primordial está direcionada 

à força de trabalho, e visa maximizar a equação custo – benefício - 

competência. Nessa ótica, está sendo realizado levantamento das 

necessidades das diversas áreas da Empresa, visando à elaboração de 

uma Política de Recursos Humanos dentro desses três aspectos.  

 
A partir do resultado das informações apresentadas pelas unidades da 

Companhia, contidas no levantamento supra, vislumbra-se que o 

Planejamento Estratégico 20/22 apresente melhor fundamentação, 

conferindo assim, maior conformidade e pertencimento quanto à sua 

implementação.  

                                                           
 

 

5.1. PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

O Plano de Transformação Digital, parte integrante do Planejamento 

Estratégico, foi elaborado em atendimento ao Decreto n° 40.253, de 11 

de novembro de 2019, o qual institui a Política de Governança Digital no 

âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública distrital 

direta, autárquica e fundacional. 

No âmbito da NOVACAP estão previstas as seguintes ações:   
  
Implementação da Metodologia Building Information Modeling (BIM) 

– atendimento ao Decreto n° 10.306, de 02 de abril de 2020, do 

Governo Federal, que determina a utilização do BIM na execução de 

obras de engenharia visando reduzir custos globais na construção, 

minimizando erros de coordenação, desperdícios de materiais e 

possíveis ineficiências de trabalho.  

 
Habite-se – aplicativo que permite que o demandante faça sua 

solicitação via internet, evitando o deslocamento do interessado até a 

Empresa.  

Análise de projetos de drenagem residencial - solução para o 

encaminhamento de arquivos contendo projetos de redes, bacia e 

demais dispositivos de drenagem pluvial para análise técnica, visando à 

aprovação digital de projetos e emissão da outorga definitiva.  
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Análise de projetos urbanísticos – institucional – cujo objetivo é a 

aprovação digital de projetos, mediante o encaminhamento de arquivos 

contendo projetos de infraestrutura urbana (pavimento, drenagem, 

meio-fio, calçada, etc.) para análise técnica.  

Sistema de gerência de redes de drenagem – SGRD (web e app móvel) 

– contempla a digitalização do cadastro, definição de procedimentos 

internos e dos critérios para previsão sistemática dos serviços de 

manutenção na rede.  

Consolidação do sistema Infobras – ação é indispensável para o 

acompanhamento e controle do andamento das obras e projetos de 

engenharia, por parte da alta gestão. Aos 06 de agosto de 2014, foi 

publicado o Decreto n° 35.064, que dispõe sobre o “Sistema de 

Acompanhamento de Obras Públicas do Governo do Distrito Federal - 

INFOBRAS”.  

Criação do Módulo – Diário de Obras Digital - ferramenta para ser 

utilizada em celular ou tablet, que permite o registro de fotos do 

andamento da obra, geração de relatórios, bem como elaboração do 

Diário de Obras, de forma digital.  

5.2. PROGRAMA iNOVAcap  - PLANO DE TRABALHO 

 

O iNOVAcap - Programa de Inovação Tecnológica permeia os três Blocos 

do Planejamento Estratégico e foi criado com o objetivo de agilizar o 

andamento de ações priorizadas pela atual gestão ou de ações de cunho 

emergencial,  vinculadas à área de Tecnologia da Informação,  podendo-

se destacar: 

5.2.1. SISTEMAS INFORMATIZADOS 

 Habite-se Eletrônico 

 Compras Novacap – e-Compras – Sistema de Controle de Compras 

 InfObras - cadastro e integração (SIGGO) 

 Portal de Obras – NOVACAP  

 Zeladoria – Sistema para controle de demandas do cidadão   

 

5.2.2. LICENÇAS DE SOFTWARES 

 Renovação do licenciamento Firewall Palo Alto   

 Aquisição de Solução de Antivírus   

 Aquisição de licenças de Sistema Operacional Microsoft para 

estação de trabalho  

 BI - aquisição de Solução de Business Inteligence 
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5.2.3. HARDWARE 

 Aquisição de microcomputadores / workstations  / notebooks 

 Aquisição de relógios para sistema de ponto eletrônico  

 Aquisição de scanners  

 Aquisição de switches e equipamentos de rede 

 

5.2.4. CONTRATAÇÃO/RENOVACÃO DE SERVIÇOS 

 Treinamento e desenvolvimento de software/aplicativo baseado no 

Modelo Ágil   

 Especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação   

 Outsourcing de impressão   

 Manutenção e eventuais substituições de peças para o banco de 

baterias do CPD  

 Emissão e renovação de Certificados Digitais  

5.2.5.  TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

Para 2020, a NOVACAP implantará o Plano de Capacitação por 

Competências para seus empregados, com o intuito de identificar as 

necessidades de frente às competências de cada indivíduo na Companhia. 

Até o momento, a capacitação é atendida mediante demanda das 

unidades, por meio de processo via SEI, contendo as necessidades de 

treinamento e relação de empregados indicados. 

O objetivo Plano de Capacitação por Competências é promover 

mudanças de atitudes, desenvolvimento das pessoas, adaptação à 

modernização da estrutura, desfrute da competência humana, ou seja, 

maximizar o desempenho profissional, contribuindo para o alcance das 

metas organizacionais. 

Pretende-se, com isso, criar um processo cíclico, buscando 

continuamente repassar e reciclar conhecimentos, atitudes e 

habilidades diretamente ligadas a tarefa ou à otimização do trabalho. A 

finalidade é fazer com que desenvolvam qualidades nos recursos 

humanos, habilitando-os a serem mais produtivos para melhor 

contribuir no alcance da missão, visão e valores da empresa. 

Em atendimento à Lei nº 13.303/2016, os administradores da empresa 

realizarão treinamentos específicos sobre legislação societária e de 

mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, 

código de conduta, Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 

Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa. 

6. BALANÇO SOCIAL – INDICADORES 

6.1. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)  

A seguir, a Demonstração de Valor Adicionado.
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2017 2018 2019 2020 - Janeiro/Agosto 

(A) RECEITAS                              637.346,86                      2.980.844,45                        527.858,09                                    622.233,37  

(A1) Receita Bruta                              163.385,27                            79.881,19                          32.033,56                                    206.653,55  

(A2) Ganhos líquidos nas alienações de bens móveis 0,00                         856.014,34  0,00 0,00 

(A3) Outras Receitas                                  107.282,22                            1.186.223,58                        142.500,80                                        153.331,67  

(A4) Receitas Ref. Bens de Fabricação Própria                                  366.679,37                              858.725,34                        353.323,73                                        262.248,15  

(B)  INSUMOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 

 

                           534.172.542,03                        533.286.172,51                  424.145.744,98                                  174.676.451,28  

(B1) Materiais, Energia, e Outros                            350.472.462,40                        370.918.780,38                  254.855.927,24                                    69.784.546,63  

(B2) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                            183.101.412,21                        161.551.471,88                  166.954.319,86                                  104.368.030,70  

(B3) Serviços de Terceiros Pessoa Física                                  544.129,78                              694.861,88                      2.292.699,71                                        511.644,42  

(B6) Outros                                   54.537,64                              121.058,37                          42.798,17                                          12.229,53  

(C) VALOR ADICIONADO BRUTO (A - B) 
 

           - 533.535.195,17 - 530.305.328,06 - 423.617.886,89 - 174.054.217,91 

(D) RETENÇÕES (depreciação, amortização, exaustão)               - 2.084.827,13 - 3.116.865,45 - 3.208.177,08 - 2.259.583,11 

(E) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (C - D )            - 535.620.022,30 - 533.422.193,51 - 426.826.063,97 - 176.313.801,02 

(F) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            849.662.194,38                        797.737.644,23                  790.155.120,38                                  451.092.151,60  

 (F1) Subvenções governamentais correntes                            690.656.327,02                        783.281.153,29                  778.306.368,47                                  449.151.569,02  

 (F2) Subvenções governamentais de capital                            148.442.816,48                          13.320.928,42                      8.021.010,20                                     1.361.304,56  

 (F3) Subvenções de convênios                               7.980.562,27                                42.406,75  0,00 0,00 

 (F3) Resultado de participações societárias                               1.082.740,29  0,00                     2.623.123,71  0,00 

 (F4) Juros sobre o Capital Próprio                               1.016.893,95                            1.058.397,42                        991.877,81                                        537.703,29  

(F5) Receitas financeiras                                  482.854,37                                34.758,35                        212.740,19                                          41.574,73  

(G) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (E + F) 

 

                          314.042.172,08 

  

                     264.315.450,72 

  

               363.329.056,41 

  

                               274.778.350,58 

  
2. DISTRIBUIÇÃO POR PARTES INTERESSADAS (em milhares de R$) 
 

GOVERNO 60.514.164,58   79.993.540,94   66.977.073,53   44.965.878,93  

Impostos, taxas e contribuições federais  1.162.352,95  1.206.920,63  1.403.362,50  1.936.476,61  

INSS  59.327.836,91  78.778.993,99  65.572.109,65  43.025.269,24  

Impostos, taxas e contribuições Estados/ DF e Municípios 23.974,72  7.626,32  1.601,38  4.133,08  

EMPREGADOS 278.933.930,01  346.595.251,50  298.724.371,29  196.301.151,59  

Pessoal 224.644.291,68  280.624.913,77  237.413.946,52  156.244.083,87  

Benefícios 30.730.668,39  37.121.926,28  36.630.556,12  24.032.863,92  

FGTS 17.613.454,54  22.527.506,67  18.307.743,01  12.920.025,21  

Sistemas Sociais Autônomos 5.945.515,40  6.320.904,78  6.372.125,64  3.104.178,59  

REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO 25.405.922,51  162.273.341,72  2.372.388,41  33.511.320,06  

Lucros retidos /prejuízo do exercício 25.405.922,51  162.273.341,72  2.372.388,41  33.511.320,06  
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6.2. SEGURANÇA DO TRABALHO 
ACIDENTES 2017 2018 2019 Jan/Ago 2020 

Com afastamento 18 27 23 17 

Sem afastamento 01 02 01 00 

 
6.3. EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 

INVESTIMENTOS 2017 2018 2019 Jan/Ago 2020 

Investimentos em educação e treinamento  (em R$) 72.849,06 122.150,00 356.630,00 34.217,61 

 
6.4. TAXA DE ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS 

2017 - TOTAL DE EMPREGADOS:  2.161 

TAXAS QEP CC %  

 ADMITIDOS 0 24 0,011 

DEMITIDOS 14 19 0,015 

2018 - TOTAL DE EMPREGADOS:  2.115 

TAXAS QEP CC %  
 

ADMITIDOS 
 

0 25 0,012 

DEMITIDOS 
 

16 17 0,016 

2019 - TOTAL DE EMPREGADOS: 2.143 

TAXAS QEP CC %  
 ADMITIDOS 

 
0 124 0,058 

DEMITIDOS 
 

9 89 0,046 

META PARA 2020 - TOTAL DE EMPREGADOS: 1.500 

TAXAS QEP CC %  

ADMITIDOS 
 

0 58 0,028 

DEMITIDOS 
 

528 68 0,278 

Obs.: O Percentual acima é em relação ao total de empregados   

LEGENDA: QEP -  Quadro de Empregados Permanentes;  CC - Cargo em Comissão    
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7.  EDIFICAÇÕES URBANAS – BENEFÍCIOS SOCIAIS  

7.1. OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO 

 

DESCRIÇÃO VALOR  BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Recuperação, Manutenção Corretiva e 

Revitalização dos Viadutos das Vias 

ERWS e ERLS sobre a Galeria dos 

Estados. 

 

 

 

R$ 5.360.249,44 

 

 

 

 

Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, além de segurança 

para toda população. Geração 

de empregos: 120 empregos 

diretos e indiretos durante a 

execução dos serviços. 

 

Construção da 1ª Etapa do Centro de 

Triagem de Coleta Seletiva, Localizado 

no Pátio Ferroviário em Brasília. 

 

R$ 21.263309,92 

Proteção ao meio ambiente e 

à prevenção de problemas 

sanitários de saúde pública. 

Geração de empregos: 300 

empregos diretos e indiretos 

durante a execução dos 

serviços. 
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DESCRIÇÃO VALOR  BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Revitalização da Torre de TV Analógica.  

R$ 12.094219,17 

Desenvolvimento econômico 

e turístico da Cidade.  

Geração de empregos: 150 

empregos diretos e indiretos 

durante a execução dos 

serviços. 

 

Contratação de empresa de Engenharia 

para Conclusão da obra do CASE de 

Brazlândia, localizado na RA-IV, BR 080.  

 

R$ 3.097.461,59 

Reabilitação de Jovens - 

Centro de Atendimento 

Socioeducativo.  

Geração de empregos: 90 

empregos diretos e indiretos 

durante a execução dos 

serviços. 
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7.2. PROJETOS EXECUTADOS / EM EXECUÇÃO 

 

DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Execução de Recuperação, Reforço 

Estrutural e Revitalização dos Viadutos 

localizados no Eixo Rodoviário Leste - 

ERL e no Eixo Rodoviário Oeste - ERW E 

VIA N2 (VIADUTOS) 06 E 08 em 

Brasília/DF. 

 

 

 

R$ 4.840.000,00 

Mobilidade Urbana. 
 
População beneficiada: 
 Cerca de 24 mil pessoas. 
 

 

Construção da Unidade Básica de Saúde - 

UBS no Vale do Amanhecer. 

 

R$ 3.106.000,00 

População beneficiada:  
 
Cerca de 20 mil pessoas  
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-
saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-
sobradinho-ii/ 
 
Geração de empregos:   
80 empregos diretos e indiretos 
durante a execução dos serviços. 

 

 

http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção da Unidade Básica de Saúde 

UBS, localizada na QNR 02, AE 12 em 

Ceilândia. 

 

R$ 2.965.500,00 

População beneficiada:  
 
Cerca de 24 mil pessoas 
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-
saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-
sobradinho-ii/ 
 

Geração de empregos: 
 80 empregos diretos e indiretos 
durante a execução dos serviços. 
 

 

 

Construção da Unidade Básica de Saúde do 

UBS do Paranoá Parque, localizado na 

Quadra 02 Conjunto 06 AE 04. 

 

R$ 3.172.861,00 

População beneficiada: 
 
Cerca de 25 mil pessoas  
 http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-
saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-
sobradinho-ii/ 
 

Geração de empregos:  
80 empregos diretos e indiretos 
durante a execução dos serviços. 
 

 

 

 

 

http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção da Unidade Básica de Saúde - 

UBS da Vila Buritizinho, localizada na 

Quadra 05 - AE A-01 em Sobradinho II/DF.  

 

R$ 2.599.000,00 

População beneficiada:  
 
Cerca de  13.800 mil pessoas 
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-
saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-
sobradinho-ii/ 
 

Geração de empregos:  
80 empregos diretos e indiretos 
durante a execução dos serviços. 

 

 

 

Recuperação Estrutural da Passarela de 

Pedestres do CONIC. 

 

R$ 60.000,00 

Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, além de segurança para 

toda população.  

Geração de empregos: 50 

empregos diretos e indiretos 

durante a execução dos serviços. 

 

 

 

http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
http://www.saude.df.gov.br/nova-unidade-de-saude-sera-construida-na-vila-buritizinho-em-sobradinho-ii/
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Projetos das Feiras do Distrito Federal.  

Projeto 

Desenvolvimento Econômico e 

Cultural para toda a população. 

População beneficiada:  

 Cerca de 20 mil pessoas. 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/09/03/

programa-feira-legal-vai-modernizar-e-legalizar-

espacos-no-distrito-federal/ 

  

 

Projeto dos Restaurantes Comunitários do 

Distrito Federal. 

 

Projeto 

Assistência Social e 

comercialização de refeições 

adequadas e saudáveis a preços 

acessíveis para toda a 

população. 

 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/09/03/programa-feira-legal-vai-modernizar-e-legalizar-espacos-no-distrito-federal/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/09/03/programa-feira-legal-vai-modernizar-e-legalizar-espacos-no-distrito-federal/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/09/03/programa-feira-legal-vai-modernizar-e-legalizar-espacos-no-distrito-federal/
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

 

Projeto do Hospital Centro Sul  no Guará. 

 

Projeto 

 

Saúde Pública 

Beneficiar toda população do 

Guará e Entorno. 

 

 

Projetos de Unidades Básicas de Saúde. 

 

Projeto 

 

Saúde Pública 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção de Unidade de 

Atenção Especializada em 

Saúde, denominada Hospital 

Oncológico de Brasília. 

 

R$ 119.102.911,00 

População beneficiada: 

Cerca de até 9 (nove)  mil 

pacientes oncológicos por ano. 

Fonte: 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/07/29/

retomada-licitacao-para-hospital-oncologico-de-

brasilia/ 

 

 

Reformas das Feiras 

Permanentes do Distrito 

Federal. 

R$ 50.000.000,00 Desenvolvimento Econômico e 

Cultural. Pontos de encontros da 

comunidade, além de polos de 

consumo, cultura e gastronomia. 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção de Unidades 

Básicas de Saúde em Diversos 

Locais do Distrito Federal. 

 

 

R$ 53.200.000,00 

Saúde Pública  

 

 

Construção de novas Salas de 

Aulas nos Centros de Ensino 

em Diversos Locais do Distrito 

Federal. 

 

 

R$ 32.000.000,00 

Ampliação do acesso à Educação.  
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção de 04 (quatro) 

Casas da Mulher Brasileira, 

em São Sebastião, Recanto 

das Emas, Sobradinho e Sol 

Nascente. 

 

R$ 6.000.000,00 

Assistência Social para 

mulheres. Espaço de 

acolhimento e atendimento 

humanizado, assistência 

integral às mulheres em 

situação de violência, 

facilitando o acesso destas 

aos serviços especializados e 

garantindo condições para o 

enfrentamento da violência, 

além do empoderamento e a 

autonomia econômica das 

usuárias. 

 

Reforma com ampliação do 

Terminal Rodoviário de 

Brazlândia. 

 

R$ 5.000.000,00 

Mobilidade Urbana e 

Infraestrutura. 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Revitalização da Ponte JK, 

localizada no Lago Paranoá. 

 

R$ 45.555.602,00 

Mobilidade Urbana e 

Infraestrutura. 

 

 

 

Construção de 05 (cinco) 

Centros de Educação da 

Primeira Infância (CEPI). 

 

R$ 21.000.000,00 

Ampliação do acesso à Educação.  
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Execução de obra de 

recuperação e reforço 

estrutural e revitalização da 

Ponte Costa e Silva. 

 

R$ 14.707.411,00 

Mobilidade Urbana e 

infraestrutura. 

 

 

Construção de Escolas Classe 

de Samambaia,àRecanto das 

Emas, Itapoã, Sol Nascente e 

Estrutural.  

 

R$ 47.500.000,00 

Ampliação do acesso à Educação.  
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Reforma e modernização dos 

sistemas de energia elétrica, de 

aquecimento da água, de 

climatização e instalação de 

sistema de geração solar 

fotovoltaica, em 15 Hospitais 

do Distrito Federal. 

 

R$ 65.026.343,00 

Melhoria na Qualidade do 

serviço público de saúde. 

 

  

Execução de obras de 

Parquinhos Infantis. 

 

R$ 50.000.000,00 

Proporciona Esporte e Lazer a 

toda população. 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Execução de obras de Pontos 

de Encontro Comunitário – 

PEC. 

 

R$ 48.000.000,00 

Proporciona Esporte e Lazer a 

toda população. 

 

Manutenção de Mobiliário 

Urbano em todo Distrito 

Federal. 

 

R$ 27.000.000,00 

Esporte e Lazer. 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção de Restaurantes 

Comunitários em Diversas 

Regiões do Distrito Federal. 

 

R$ 22.000.000,00 

Assistência Social e 

comercialização de refeições 

adequadas e saudáveis a preços 

acessíveis a toda população. 

 

 

Manutenção de equipamentos  

de  Ar  Condicionado  /  

Elevadores em Hospitais da 

Rede Pública (valor anual) . 

 

R$ 4.800.000,00 

Proporciona a melhoria na 

Qualidade do serviço público de 

saúde a toda a população. 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Construção do Hospital Centro 

Sul. 

 

R$ 260.000.000,00 

Proporciona Saúde Pública a 

toda a população. 

 

 

Reforma e Ampliação da Pista 

de Skate do Gama. 

 

R$ 470.641,00 

Proporciona Esporte e Lazer a 

toda população. 
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DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO 
BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

 Revitalização da Praça 

localizada na EQS 112/113 SUL. 

 

R$ 2.166.456,00 

Proporciona  Esporte e Lazer a 

toda população. 

 

Fonte: Processo SEI/GDF n° 00112-00020171/2020-77 (46157519) 
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8. INFRAESTRUTURA URBANA  – BENEFÍCIOS SOCIAIS  

8.1. OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Recapeamento da Avenida 

dos Pioneiros  no Gama. 

 

Em execução 

População beneficiada: 

 Cerca  de 150 mil pessoas 

Fonte: 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/

01/17/avenida-dos-pioneiros-sera-

recuperada-apos-longa-espera/  

Melhoria no tráfego da população 

que ali transita, proporcionando 

maior qualidade de vida às 

pessoas. 
 

Recapeamento da  EPIG – 

Sudoeste. 

Em execução 

 

Melhorar o fluxo de veículos 

de aproximadamente 60 

mil/dia. 

Fonte: 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/

05/29/epig-ganha-asfalto-reforcado/ 

 

 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/29/epig-ganha-asfalto-reforcado/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/29/epig-ganha-asfalto-reforcado/
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Execução e recuperação de 

calçadas com contratos 

vigentes. 

 

Em execução 

Gerar 320 empregos diretos 

e indiretos com a execução 

dos serviços. 

Fonte: 

https://jornaldebrasilia.com.

br/cidades/mais-35-mil-

metros-quadrados-de-

calcadas-em-taguatinga/ 

Melhoria no tráfego da 

população que ali transita 

proporcionando maior 

qualidade de vida diária às 

pessoas. 

 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/mais-35-mil-metros-quadrados-de-calcadas-em-taguatinga/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/mais-35-mil-metros-quadrados-de-calcadas-em-taguatinga/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/mais-35-mil-metros-quadrados-de-calcadas-em-taguatinga/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/mais-35-mil-metros-quadrados-de-calcadas-em-taguatinga/
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Implantação de Drenagem 

na QL 14 - Lago Sul. 

 

Em licitação 

 

Diminuição de alagamentos 

na localidade.  

Fluxo de veículos 

aproximadamente 30 mil 

veículos/dia.  

Fonte: 

http://intranet/intranet/2020/07/31/obras-

de-drenagem-vao-preparar-lago-sul-para-as-

chuvas/ 

 

 

 

Recuperação de Erosão na 

Chácara 51 do Sol 

Nascente. 

 

Em contratação 

Os serviços promoverão 

segurança às pessoas que 

transitam próximas ao local. 

A população beneficiada 

varia de acordo com o 

exposto acima, podendo ser 

entendido como cuidados à 

área ambiental já que com a 

recuperação evita-se que 

existam maiores danos 

ambientais. Geração de 

empregos para execução dos 
 

http://intranet/intranet/2020/07/31/obras-de-drenagem-vao-preparar-lago-sul-para-as-chuvas/
http://intranet/intranet/2020/07/31/obras-de-drenagem-vao-preparar-lago-sul-para-as-chuvas/
http://intranet/intranet/2020/07/31/obras-de-drenagem-vao-preparar-lago-sul-para-as-chuvas/
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

serviços.   

Cercamento de Bacias no 

Riacho Fundo II. 

 

Em licitação 

 

Redução das áreas de 

alagamentos no DF, 

resultando em menos 

transtornos à população, 

sendo considerado um 

benefício ambiental além de 

dar maior segurança à 

população com o 

cercamento de bacias.  

 

Execução de 

recuperação de meios 

fios. 

 

Em licitação 

 

Ressocialização de 15 

(quinze) internos do regime 

semi-aberto.  

Reutilização de peças 

retiradas das Administrações 

Regionais visando diminuir o 

custo da fabricação. 

Fonte:  

http://intranet/intranet/2020/07/30/grupo-

de-trabalho-recupera-meios-fios-deixando-o-

df-ainda-mais-urbanizado/ 

 

 

 

http://intranet/intranet/2020/07/30/grupo-de-trabalho-recupera-meios-fios-deixando-o-df-ainda-mais-urbanizado/
http://intranet/intranet/2020/07/30/grupo-de-trabalho-recupera-meios-fios-deixando-o-df-ainda-mais-urbanizado/
http://intranet/intranet/2020/07/30/grupo-de-trabalho-recupera-meios-fios-deixando-o-df-ainda-mais-urbanizado/
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

 

Rota acessível aos 

Hospitais. 

 

Em execução 

 

Proporciona melhoria do 
acesso aos Hospitais de 
Brazlândia, Ceilândia, Santa 
Maria e Sobradinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recuperação Asfáltica do 

Sistema Viário do Distrito 

Federal. 

 

Aguardando recurso para 

licitação. 

Proporciona conforto à 

população, melhorar 

condições de limpeza 

visando contribuir para a 

saúde pública, além de 

proporcionar níveis 

satisfatórios de segurança, 

velocidade e economia no 

transporte de pessoas e 

mercadorias.  
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Recolhimento de lixo 

verde. 

Preparação de Edital 

 

Proporciona melhoria 

paisagística. Evita que os 

resíduos sejam carreados 

para rede pública de 

drenagem, possuindo 

também benefício 

ambiental. 

 

 

 

Duplicação da Via de 

Acesso à Granja Modelo 

Riacho Fundo II. 

 

Aguardando recurso para 

licitação 

Proporciona mais uma 

alternativa de via para os 

motoristas, além de 

fornecer uma resposta 

rápida às necessidades 

apresentadas pela 

população. 
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Pavimentação do Caminho 

da Mata - Jardim Botânico 

 

Aguardando recurso para 

licitação 

Proporciona segurança à 

população tendo em vista a 

via ser muito movimentada. 

 

Pavimentação e drenagem 

no Anel Viário da 

Estrutural. 

 

Aguardando recurso para 

licitação 

Proporciona maior fluidez ao 

trânsito, além de segurança 

e qualidade de vida a toda 

população. 
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

Recapeamento Asfáltico 

Funcional DF 005 - Via de 

Ligação Lago Norte Varjão. 

Em execução Proporciona melhoria no 

tráfego da população que 

ali transita 

proporcionando maior 

qualidade de vida às 

pessoas. 

Geração de empregos 

para execução dos 

serviços. 

 

 

 

 

Pavimentação Asfáltica da 

Via de Ligação SQNW 103 - 

Setor Noroeste. 

 

Em execução 

Proporciona melhoria no 

tráfego da população que 

ali transita 

proporcionando maior 

qualidade de vida às 

pessoas e gerando 

empregos na execução 

dos serviços. 

A população estimada 

beneficiada por cada obra  
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DESCRIÇÃO SITUAÇÃO BENEFÍCIO SOCIAL FOTO 

varia, haja vista o fluxo de 

veículos em cada 

localidade.  

Pavimentação Asfáltica de 

Via de Ligação SQNW 303 - 

Setor Noroeste. 

Em execução Proporciona melhoria no 

tráfego da população que ali 

transita proporcionando 

maior qualidade de vida às 

pessoas. 

A população estimada 

beneficiada por cada obra 

varia, haja vista o fluxo de 

veículos em cada localidade, 

gerando empregos para 

execução dos serviços.  

 

    Fonte: Processo SEI/GDF n° 00112-00020171/2020-77 (46195504) 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A NOVACAP reafirma seu compromisso público apresentando soluções de engenharia urbana sustentável, desenvolvendo ações para 

manter o equilíbrio entre suas atividades e o contexto socioambiental. 

O Relatório de Sustentabilidade retrata, de forma transparente, as obras e serviços, as atividades sociais, ambientais e econômicas, além 

de apresentar o Balanço Social de Indicadores (Demonstração do Valor Adicionado, Segurança do Trabalho, Educação e Treinamento e 

Taxa de Atração e Retenção de Profissionais). 

O Relatório de Sustentabilidade reporte diferencial para análise das ações da Companhia, representa uma prestação de contas da 

Empresa ao Governo do Distrito Federal, aos Órgãos de Controle e à Sociedade, no que diz respeito às ações cotidianas na prática da 

Engenharia Urbana, promovendo o bem estar social, mediante um desenvolvimento sustentável.   

 


