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57.101 – SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES 

 
OBJETIVO GERAL:Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais 

que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF. 

 

Objetivo Específico: 001 – Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos, por meio do desenvolvimento de ações que 

visem contribuir no seu processo de emancipação no Distrito Federal. 

 
UNIDADE RESPONSÁVEL:   

57.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 

 

Análise do Objetivo Específico (resultados de 2013) 

Orientações constam no item 4.1 das Instruções (texto limitado a 50 linhas por objetivo). 

Metas 2012 – 2015: 

2012/2013 – Orientações constam no item 4.2 das Instruções (texto a ser elaborado pela UO limitado a 15 linhas por meta). 

 

Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2013 
1. Articular a inclusão do recorte de gênero nas 

políticas públicas do DF, buscando a equidade 

A inserção do recorte de gênero em políticas públicas no ano de 2012 foi 

direcionada para as áreas de Saúde, Trabalho e Qualificação Profissional, 
Educação, Raça e Etnia, Diversidade Sexual. Foram articuladas e executadas, em 

2012, políticas públicas como a Unidade Móvel de Saúde da Mulher; o Programa 

Mulheres na Construção; a inserção dos direitos das mulheres e das questões de 

gênero nos currículos da Educação Básica; a adoção do nome social no âmbito 

da Secretaria da Mulher. Para o ano de 2013, a ampliação da meta tem 

abrangido a questão do crédito produtivo para mulheres, a valorização das 
artesãs e trabalhadoras manuais, a inserção do tema gênero no cotidiano escolar, 

o controle de DST/AIDS e Hepatites Virais, a vacina contra o HPV e o 
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Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2013 
empoderamento de mulheres de comunidades tradicionais e espaços rurais. 

2. Implementar projetos, ações e iniciativas do 
Rede Mulher em todos as Regiões Administrativas 

do Distrito Federal, especialmente nas regiões com 

menor PIB per capita e abrangendo o público dos 

33 Territórios de Vulnerabilidade. (Meta incluída, 

conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013.) 
 

 

 

02 Metas excluídas, conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013. 
 

Apuração dos Índices alcançados pelo Indicadores  
 
Indicadores atualizados à época da Prestação de Contas Anual do Governador 

 
Orientações constam no item 4.3 das Instruções.  
O quadro e as justificativas abaixo não podem ser alterados. 

 
Indicadores:  

 
Denominação do 

Indicador 
Unidade de 

Medida 
Índice Mais 

Recente 
Apurado em 

Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado em 

Fonte da Informação 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1326 

Número de políticas 
públicas com inclusão de 

recorte de gênero 
implementadas 

Unidade 2 31/12/2011 Anual 

Desejado - 6 13 15 
Secretaria de 

Estado da Mulher DF 
Alcançado - 19 - - 

1327 
Número de projetos 
executados com vistas à 

equidade de gênero 

Unidade 1 31/12/2011 Anual 
Desejado - 13 17 17 Secretaria de Estado 

da Mulher DF Alcançado - 15 - - 

1328 

Número de pessoas 
beneficiadas pelo Plano Rede 

Mulher em todos os seus 
eixos 

Pessoa 1.000 31/12/2011 Anual 

Desejado - 11.842 18.000 22.000 
Secretaria de Estado 

da Mulher DF Alcançado - 12.168 - - 

1329 Campanhas Realizadas Unidade 2 31/12/2011 Anual Desejado - 2 2 2 Secretaria de Estado 
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Alcançado - 3 - - da Mulher DF 

Justificativa – 2013 

Indicador 1326 - As Políticas Públicas foram: Direitos das Mulheres no curriculum  escolar, Economia 
Feminista, Vacina contra HPV para meninas, Quarta Carreta da Mulher, Difusão do preservativo feminino, nome social de 
travestis e transexuais,empoderamento das Mulheres do Campo, Corrida Outubro Rosa, Fundo de Apoio à Cultura, Geração 
de novos Indicadores na área de Gênero, Carteira de Artesã, Agentes da Cidadania, Bibliotecas do Cerrado, Fábrica Social 

entre outras. 
 

Indicador 1327 – Os projetos executados foram: GDF fazendo Gênero na Escola, Selo Rede Mulher de Economia 
Solidária, Jogo da Mulher, Mutirão Rede Mulher - as Mulheres dão as Cartas, Jogo da Mulher, nas Comunidades 
Tradicionais, nas Comunidades Rurais -, Oficina da Saúde, Laboratório de Saúde da Mulher, Outubro Rosa, Show Mulher 
de Lei, Feira de Artesãs da Economia Solidária, Empregabilidade/ Mulheres na Construção, Via Rápida e Prospera Mulher. 

 

Indicador 1328 – Apesar da meta ter sido superada, observa-se que o número não inclui pessoas beneficiadas 

por políticas transversais desenvolvidas unicamente pelo órgão executor. 

 

Indicador 1329 - Foram realizadas as seguintes campanhas: Março Mulher, Outubro Rosa e Adesão à Campanha 

da ONU - Informação Complementar. 

Indicadores atualizados na Avaliação do PPA 
 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
da Apuração 

Resultado 
Desejado Em 

Fonte da 
Informação 2012 2013 2014 2015 

      
Desejado     

 
Alcançado     

      
Desejado     

 
Alcançado     

      
Desejado     

 
Alcançado     

Justificativa 2013 
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Objetivo Específico: 002 - Enfrentar a violência contra a mulher, por meio de ações multissetoriais, para promover uma 

mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.  
 
UNIDADE RESPONSÁVEL: 

57.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 

 

Análise do Objetivo Específico (resultados de 2013) 

Orientações constam no item 4.1 das Instruções (texto limitado a 50 linhas por objetivo). 

 

Metas 2012 – 2015: 

2012/2013 – Orientações constam no item 4.2 das Instruções (texto a ser elaborado pela UO limitado a 15 linhas por meta). 

 
Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2013 

1. Ampliar o número de beneficiados em projetos 

e ações de combate à violência contra a mulher 

(Nova redação, conforme Lei de Revisão do PPA nº 
5.285/2013) 

Em 2012, foram atendidas 1.169 pessoas nos Núcleos de Atendimento às Famílias 

e aos Autores de Violência Doméstica. 

O programa Roda de Conversa teve um total de 385 pessoas participantes no ano 

de 2012. 
O programa CASA ABRIGO/DF teve um total de 318 pessoas atendidas. 

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher atendeu 483 mulheres no ano de 

2012. 

O Disque 156 OPÇÃO 6 realizou 68 atendimentos, número baixo, podendo 

aumentar a capacidade de atendimento para 2013,  com a divulgação do número 
nas redes sociais e meios de comunicações. 

Desta forma, o número de beneficiados passou de 1.000 em 2011 para 2.423 em 

2012. 
2. Realização de 02 campanhas ao ano que 

contribuam com a reversão do atual quadro de 

violência contra a mulher 

Em 2012, foram realizadas as Campanhas de 8 de março com um extensivo 

calendário denominado “Março Mulher”, quando foi realizada uma Caminhada 

pela Paz, no Parque da Cidade, com a presença de diversos órgãos do Governo do 

Distrito Federal, incluída a participação da Delegacia Especializada de 
Atendimento às Mulheres, dentre outros. 

Foi promovida a Campanha “Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A 
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Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas até 2013 
Lei é mais Forte”, com objetivo de acompanhar o andamento da Lei Maria da 

Penha. 

Promovida a campanha “16 Dias de Ativismo pela Não Violência Contra a Mulher”. 
Além dessas campanhas, houve a participação da Secretaria na “Marcha das 

Vadias” e no evento “Tardes de Reflexão” junto ao Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios.  
3. Implantar mais 04 Centros de Especializados 

de Atendimento à Mulher no DF (Meta incluída, 
conforme Lei de Revisão do PPA nº 5.285/2013) 

 

 

 

Apuração dos Índices pelo Indicadores 
 
Indicadores atualizados à época da Prestação de Contas Anual do Governador 

 
Orientações constam no item 4.3 das Instruções.  
O quadro e as justificativas abaixo não podem ser alterados. 

 

Indicadores: 

 

Denominação do 
Indicador 

Unidade  de 
Medida 

Índice Mais 
Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
de Apuração 

Resultado 
Desejado em 

Fonte da 
Informação 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

770 
Campanhas realizadas Unidade 271 31/07/2011 Anual 

Desejado 2 2 2 2 Secretaria de 
Estado da 

Mulher DF Alcançado 3 2 - - 

1330 Número de beneficiados em 
projetos e ações de combate à 

violência contra a mulher – 
NAFAVDs 
(Encaminhamentos Judiciais, 
Casa Abrigo e Outros) 

Pessoa 
 

921 
 

31/07/2011 Anual 

Desejado - 1600 1900 2100 
Secretaria de 
Estado da 
Mulher DF Alcançado - 1856 - - 

1331 Número de beneficiados em 
projetos e ações de combate à 

Pessoa - - Anual Desejado - 284 350 400 
Secretaria de 
Estado da 
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Denominação do 

Indicador 

Unidade  de 

Medida 

Índice Mais 

Recente 

Apurado 

em 

Periodicidade 

de Apuração 
Resultado 

Desejado em 
Fonte da 

Informação 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

violência contra a mulher –  

CEAMs  
(Ingressaram no Serviço) 

Alcançado - 170 - - 

Mulher DF 

1332 Número de beneficiados em 

projetos e ações de combate à 
violência contra a mulher – Casa 
Abrigo (Pessoas admitidas) 

Pessoa 271 31/07/2011 Anual 

Desejado - 330 335 340 Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF Alcançado - 310 - - 

1333 Número de Beneficiados em 

projetos e ações de combate à 
violência contra a mulher – 
Central de Atendimento à Mulher 

Pessoa - - Anual 

Desejado - 85 90 95 Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF Alcançado - 30 - - 

1334 Número de Centros Especializado 

de Atendimento à Mulher no DF Unidade 2 31/07/2011 Anual 
Desejado 4 4 6 6 Secretaria de 

Estado da 
Mulher DF Alcançado - 2 - - 

Justificativa – 2013 

Indicador 770 - Foram realizadas as seguintes Campanhas: Dias de Ativismo pelo Combate à Violência contra a 

Mulher e Março Mulher. 

 

Indicador 1330 – Recebimento de encaminhamentos dos Juizados Especiais Criminais referentes a processos de 

violências domésticas contra as mulheres. 

 

Indicador 1331 - Meta não superada, uma vez que não houve a inauguração dos 2 centros (Planaltina e 

Ceilândia) em 2013. Todavia estes estão com a inauguração prevista para o 1° semestre de 2014. 

 

Indicador 1332 - Apesar do não atingimento da meta, a equipe da unidade, formada por psicólogas, assistentes 

sociais, advogadas e pedagogas prestou 4.806 atendimentos. 

 

Indicador 1333 - Meta não superada motivada pela baixa procura da sociedade por este equipamento, devido à 
ampliação de outros canais de recebimento de denuncias/ reclamações, como os CRAMs, NAFAVDs e as Unidades Móveis 
de atendimento, formado por 2 ônibus. 
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Indicador 1334 - Meta não superada,visto que não houve a inauguração dos 2 centros (Planaltina e Ceilândia) 
em 2013; questões de ordem burocrática que impediram o cumprimento desta meta, Entretanto está prevista a inauguração 
destes 2 centros para o 1° semestre de 2014. 

 

Indicadores atualizados na Avaliação do PPA 
 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado 
em 

Periodicidade 
da Apuração 

Resultado 
Desejado Em 

Fonte da 
Informação 2012 2013 2014 2015 

      
Desejado     

 
Alcançado     

      
Desejado     

 
Alcançado     

      
Desejado     

 
Alcançado     

Justificativa 2013 

  



8 

 

DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 

O documento no texto impresso deverá ser rubricado em todas as páginas e assinado na última pelo titular da 

unidade, pelos responsáveis pela elaboração e pelo agente de planejamento.  

Nome do Titular da Unidade: 
 

Telefone:_______________________ 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura: 

Nome do Responsável pela Elaboração 

 

Telefone:______________ e-mail:____________________________________ 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura: 

Nome do Agente de Planejamento: 

 

Telefone:______________ e-mail:____________________________________ 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura: 
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Instruções:  

1. Para padronização do relatório de governo, o relatório de cada unidade deverá permanecer na forma horizontal, Fonte Bookman 

Old Style, nos tamanhos e espaçamentos definidos ao longo dessa estrutura, mantendo-se o espaçamento das margens: direita, 

esquerda e superior: 2,5 e margem inferior: 2,0 cm; 
 

2. Os campos 1 – Programa Temático; 2 – Objetivo Geral; 3 - Objetivo específico e 4 - Unidade Responsável – estão preenchidos pela 

SUPLAN e não podem ser alterados, visto que  foram aprovados em Lei e somente por meio de Lei de Revisão do PPA podem ser 

revistos/modificados; 
 

3. Campo 5 - Análise do Objetivo Específico. A unidade deve considerar o que foi abordado no Objetivo Específico à época da 

elaboração do PPA e elaborar texto discorrendo sobre sua atuação no sentido de alcançar o Objetivo Específico proposto.  
O texto a ser elaborado deve conter uma Avaliação do Objetivo Específico descrevendo sucintamente as principais realizações de 

2013, os fatores que contribuíram e aqueles que dificultaram o alcance do objetivo, a previsão de realização para 2014, os arranjos de 

gestão e as pactuações mais relevantes. Para as informações acerca do Objetivo Específico deverão ser considerados: o conjunto de ações 

vinculadas (orçamentárias e não orçamentárias) e as medidas institucionais adotadas na implementação dos  programas de governo(Ex.: 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PAA - Programa de Aquisição de Alimentos). 

É importante identificar também, sempre que possível, o público alvo beneficiado; a conexão com outras políticas públicas; os resultados 

da política pública (parciais ou definitivos, especialmente para as unidades responsáveis pela política); as entregas agregadas e outras 

informações julgadas relevantes como, por exemplo: citação de projetos específicos; geração de emprego; redução das desigualdades; 

melhorias verificadas e outros ganhos de gestão. (Texto limitado a 50 linhas). 

 

IMPORTANTE! No caso de Objetivo Específico de responsabilidade de mais de uma U.O, a análise também deve ser realizada em 

conjunto, com a contribuição e aprovação de todas as partes envolvidas, devendo ser apresentado à SUPLAN um texto único. 

Caso haja contribuição de outra Unidade para o alcance do Objetivo, a Unidade responsável deve entrar em contato com aquela 

para obter as informações necessárias. 

 

4. Campo 6 – Metas alcançadas até 2013. Deve conter texto com os dados acumulados dos exercícios de 2012 a 2013, descrição das 

principais realizações em relação ao proposto, as expectativas para o próximo período, os desafios de implementação e/ou outras 

informações relevantes.  Na estrutura consta o texto da avaliação da meta do ano anterior (2012). A unidade pode usar este texto como 

base para agregar/somar o que foi alcançado em 2013 ou redigi-lo totalmente, de modo que ao final do PPA, em 2015, seja possível 

visualizar a meta alcançada ao longo do período. 
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No caso de meta quantificável, deve ser informada a quantidade alcançada e a data de apuração da meta acumulada de 2012 a 2013, ou 

seja, até 31/12/2013 (campo limitado a 15 linhas por meta). 

IMPORTANTE! No caso das metas vinculadas a objetivo sob responsabilidade de mais de uma Unidade, a avaliação da meta deve 

ser elaborada pela Unidade responsável pelo seu atingimento.  

Caso seja de responsabilidade de ambas, a análise deve ser efetuada em conjunto, com a contribuição e aprovação de todas as 

partes envolvidas, devendo ser encaminhado à SUPLAN um texto único. 
 

5. Campo 7 – Apuração dos índices alcançados pelos indicadores. Os dados foram extraídos do Sistema SIGGO, com base nas 

informações inseridas pela Unidade à época da Prestação de Contas Anual do Governador, e estão apresentados sobo título “Indicadores 

atualizados à época da Prestação de Contas Anual do Governador”. Este quadro não deve sofrer nenhuma alteração. 
Se os índices e as justificativas estiverem corretos, a Unidade deve deixar o item com as informações enviadas, sem modificações. 

Caso haja necessidade de atualização/ ajuste do indicador, a Unidade deve manter o quadro e as justificativas apresentadas na 

estrutura enviada pela SUPLAN e apresentar a nova informação no quadro em branco inserido no item “Indicadores atualizados na 

Avaliação do PPA”.   
A Unidade deve copiar os dados do indicador que sofrerá ajuste, alterando somente índice alcançado em 2013 e/ ou a justificativa. O 

Sistema SIGGO não será disponibilizado para atualizações. 
Mudanças nos demais campos, bem como inclusão e exclusão de indicadores não serão objeto de apreciação neste momento. Nestes 

casos, a Unidade deve encaminhar a demanda para análise da SUPLAN, por meio de ofício, e com reflexos apenas a partir de 2014. 

 

6. Campo 8 – Dos responsáveis pelas informações – Preenchimento, rubrica e assinatura obrigatórios.  

 

 


