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PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 

 
Data: 08/05/19 - Quarta-feira 
Horário: 14h30 às 17h30 

Local: Sala de Capacitação– Anexo do Palácio do Buriti - 13º andar, sala nº1307 
 

1. Aprovação da memória da reunião anterior; 

2. Requerimento de informações à Governadoria sobre o quantitativo 

absoluto e proporcional de servidores públicos efetivos e comissionados, 

individualizada por órgão e distribuição geral, na Administração Direta e 

Indireta do GDF,  

3. Requerimento de informações sobre o status de desenvolvimento e da 

adesão da Administração Pública Distrital ao sistema COMPRAS DF; 

4. Requerimento de Informações ao Programa de Educação Fiscal do Distrito 

Federal - PEF/DF, implementado pela PORTARIA CONJUNTA Nº 13, DE 08 

DE NOVEMBRO DE 2018, com indicativo de metas e cronograma de ação 

propostas para o desembolso de recursos no ano de 2019; 

5. Requerimento de informações e solicitação de publicização de dados à 

Secretaria de Fazenda, Planejamento, orçamento e Gestão contendo o 

detalhamento dos dados de arrecadação do DF, por setor e atividade, e 

publicização dos resultados, em dados abertos, do desempenho de 

arrecadação, por tributo;  

6. Requerimento de informações à Secretaria de Fazenda, Planejamento, 

orçamento e Gestão sobre a publicação do relatório de gestão, que teve 

última publicação em novembro de 2018 

7. Recomendação à Casa Civil do GDF de que os dados relativos à gestão do 

orçamento do Distrito Federal, tanto receitas como despesas, sejam 

disponibilizados, com atualização automática e integrada de dados, dados 



em formato aberto e integralmente disponíveis, e que sejam concentrados 

no Portal de Transparência do GDF, de maneira a facilitar o acesso aos 

dados de gestão de arrecadação e gastos públicos pelos cidadãos; 

8. Recomendação à Casa Civil do GDF que institua o “Concurso sobre as 

melhores práticas de Ouvidoria” no âmbito do Governo do Distrito 

Federal; 

9. Instituição do Grupo de Trabalho do CTCS sobre sugestão de texto-base 

para proposta legislativa que institui, por lei, o Conselho de Transparência 

e Controle Social do Distrito Federal; 

10. Início da análise das informações Grupo de Trabalho Centrad-Mangueiral-

BRT; 

11. Envio de ofício para entidades que compõem o CTCS para informar a 

respeito da recondução ou indicação de novos membros a serem 

empossados em julho de 2019; 

12. Avisos Gerais. 

 
 


