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Fase: 2

Programa:
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Público Alvo:

Tipo de Programa:

Horizonte Temporal:

Código

Indicador

Descrição

Unidade

Medida Recente

Índice mais Data de 
Apuração

Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
Fonte

Informação

6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

6 30/06/2015 10

7

Desejado

Alcançado

15 20 20ACORDOS FIRMADOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSO
1493

UNIDADE FAPDF / UO 09202 
/ OE 5

308.506 31/03/2015 323.931

142.431

Desejado

Alcançado

340.127

239.041

357.134 374.991MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO
1471

PESSOA SIGAWEB/ SEJUS 
/ UO 44101 /OE 1

44101 6207.00001

97,59 31/03/2015 98

99,96

Desejado

Alcançado

98,5

99,97

98,5 99ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
1472

% SIGAWEB/ SEJUS 
/ UO 44101 / OE 1

44101 6207.00001
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6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

13 31/03/2015 11

13,40

Desejado

Alcançado

10

14,43

8 7TEMPO MÉDIO DE ESPERA
1473

MINUTO SIGAWEB/ SEJUS 
/ UO 44101 / OE 1

44101 6207.00001

6,27 31/03/2015 6

4,38

Desejado

Alcançado

5,8

4,34

5,5 5TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO
1474

MINUTO SIGAWEB/ SEJUS 
/ UO 44101 / OE 1

44101 6207.00001

1,6 31/12/2012 25

-

Desejado

Alcançado

25

1,4

25 25PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB DO 
DISTRITO FEDERAL.1475

% SEDES/ 
CODEPLAN / UO 

20101 / OE 2

20101 6207.00002

Página: 2                                                    Emitido em: 07/02/2018 14:51:42



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ano Base: 

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo
2017

Plano Plurianual 2016 - 2019

Fase: 2
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Público Alvo:
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Código

Indicador

Descrição

Unidade

Medida Recente

Índice mais Data de 
Apuração

Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
Fonte

Informação

6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

3,75 31/12/2016 -Desejado

Alcançado

3,8

0

3,9 4PERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTA NO DESTINO
1711

DIA SEC. 
ADJ.TUR/SETUL/U

34101/OE 3

34101 6207.00003

10 31/12/2015 -Desejado

Alcançado

10

3º

10 10CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS 
INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA1712

CLASSIFICAÇ MTUR-
EMBRATUR/SETUL

34101/OE 3

34101 6207.00003

11 31/12/2014 15

19,675

Desejado

Alcançado

15

1,47

15 5,5CANAL RECUPERADO
1480

KM SDR/ SEAGRI / 
UO 14101 / OE 4

14101 6207.00004

Página: 3                                                    Emitido em: 07/02/2018 14:51:42



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ano Base: 

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo
2017

Plano Plurianual 2016 - 2019

Fase: 2

Programa:

Objetivo Geral:
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6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

1030 31/12/2014 650

438

Desejado

Alcançado

650

4.390

650 650PRODUTOR ASSISTIDO EM DOAÇÃO DE INSUMOS
1481

PESSOA SAF/ SEAGRI / UO 
14101 / OE 4

14101 6207.00004

1161 30/06/2015 1.550

1.451

Desejado

Alcançado

1.700

1.321

1.850 2.000PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR NOS PROGRAMAS DE 
COMPRAS INSTITUCIONAIS1482

PESSOA SAF/ SEAGRI / UO 
14101 / OE 4

14101 6207.00004

10.000 31/01/2015 10.900

11284

Desejado

Alcançado

11.800

12.362

12.700 13.600AGRICULTOR ASSISTIDO
1483

UNIDADE EMATER-DF / UO 
14203 / OE 4

14203 6207.00004
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Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
Fonte
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6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

637 31/12/2014 870

1626

Desejado

Alcançado

1110

1501

1360 1600PARTICIPAÇÃO NO PAA/PNAE/PAPA-DF
1484

PESSOA EMATER-DF / UO 
14203 / OE 4

14203 6207.00004

460 31/05/2015 506

392

Desejado

Alcançado

552 607 667AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA 
CEASA-DF1485

UNIDADE CEASA-DF / UO 
14202 / OE 4

14202 6207.00004

233 31/01/2015 245

226

Desejado

Alcançado

256 256 256ÁREA (BOX) DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM 
PERMISSÃO DE USO1486

UNIDADE CEASA-DF / UO 
14202 / OE 4

14202 6207.00004
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Fonte
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6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

38 31/05/2015 48

35

Desejado

Alcançado

50 53 55ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM 
INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO1487

UNIDADE CEASA-DF / UO 
14202 / OE 4

14202 6207.00004

41.300 31/01/2015 45.000

35754

Desejado

Alcançado

32.000 32.500 33.000PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS 
ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE 
ALIMENTOS

1488
UNIDADE CEASA-DF / UO 

14202 / OE 4
14202 6207.00004

0,34 31/05/2015 2

3

Desejado

Alcançado

5 7,5 10RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO
1489

% CEASA-DF / UO 
14202 / OE 4

14202 6207.00004
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Fonte
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6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

10 30/06/2015 12

0

Desejado

Alcançado

22

0

32 36ESPAÇO PÚBLICO DO DF ATENDIDO COM INTERNET WIFI 
GRATUITA1490

UNIDADE SAD CIENCIA, 
TEC, INOV/ CASA 
CIVIL / UO 09101 / 

OE 5

09101 6207.00005

0 31/12/2017 50

0

Desejado

Alcançado

75

0

125 200START-UPS INSTALADAS NO PARQUE TECNOLÓGICO
1491

UNIDADE SAD CIENCIA, 
TEC, INOV/ CASA 
CIVIL / UO 09101 / 

OE 5

09101 6207.00005

10.714 31/12/2014 9.000

4.283

Desejado

Alcançado

11.000

4.406

13.000 15.000TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO
1494

PESSOA MTE/ 
SEDESTMIDH / 
UO 25101 / OE 6

25101 6207.00006
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Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
Fonte
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6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

2.844 31/12/2014 5.000

11.572

Desejado

Alcançado

6.500

8.103

8.450 10.945PESSOA QUALIFICADA PELA SEDESTMIDH
1495

PESSOA SQP/ 
SEDESTMIDH / 
UO 25101 / OE 6

25101 6207.00006

14,2 30/06/2015 13,5

18,6

Desejado

Alcançado

13

18,4

12,5 12TAXA DE DESEMPREGO
1496

% DIEESE/ 
SEDESTMIDH / 
UO 25101 / OE 6

25101 6207.00006

0 31/12/2016 7.500

7.938

Desejado

Alcançado

7.500

6.668

7.500 7.800FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS E VEÍCULOS
1497

UNIDADE SDA/ SEAGRI / 
UO 14101 / OE 7

14101 6207.00007
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Resultado 1º Ano 2º Ano 4º Ano3º Ano
Fonte

Informação

6207

Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

Temático

População do Distrito federal e entorno

Contínuo

BRASÍLIA COMPETITIVA

UO 
Responsável

Objetivo 
Específico

0 31/12/2016 117.300

97.977

Desejado

Alcançado

127.500

97.256

127.500 137.800AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL
1498

UNIDADE SDA/ SEAGRI / 
UO 14101 / OE 7

14101 6207.00007

Justificativas

2016

1493 Alteração do novo acordo de resultados assinado em outubro de 2016.Indicador

Objetivo

1471 O índice não foi  alcançado devendo-se ao fato de que,  visando  à diminuição do tempo de espera e do tempo médio de atendimento, a fim de atender à demanda do público assistido, tendo em 
vista falta  de servidores.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001
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1472 A superação do índice  foi alcançado  devido  ao treinamento e conscientização dos atendentes tanto nos guichês, quanto na recepção.  Uma vez que o NA HORA investiu em treinamento dos 
servidores. Sendo o índice de satisfação medido por cada usuário, tendo à sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom , regular e ruim.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001

1473 O alcance do índice de diminuição do tempo não foi  atingido  devido a  alguns fatores como a falta de atendentes, entre outros, que, consequentemente caracterizaram altas demandas 
concentradas de serviços aos órgãos, os quais contribuíram para a majoração no tempo médio de espera.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001

1474 O  tempo médio  que o cidadão em atendimento passa para  resolver suas  questões, foi reduzido devido a eficiência  dos procedimentos adotados pelos atendentes que padronizou o 
atendimento.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001

1475 O índice mais recente apurado pela CODEPLAN refere-se ao ano de 2014 (1,8%), divulgado em nov/2016. O dado tem periodicidade anual e é apurado com defasagem de dois anos. As 
informaçoes relativas aos anos de 2015 e 2016 serão divulgadas em 2017 e 2017 e 2018,  serão divulgados em 2019 e em 2019  e 2020  serao apurado em 2021, esclare-se que o índice 
desejado de 25% refere-se ao incremento no índice alcançado do ano anterior.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA CRIATIVA: Promover o desenvolvimento econômico e territorial sustentável de Brasília, por meio do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos intensivos em economia 
criativa, visando projeção da cidade como polo de inovação, criatividade, cultura e turismo.

6207.00002

1711Indicador

Objetivo DESTINO BRASÍLIA: Promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua 
arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade.

6207.00003
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1712Indicador

Objetivo DESTINO BRASÍLIA: Promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua 
arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade.

6207.00003

1480 Houve uma demanda superior ao que havia sido planejado, mas ocorreram aquisições de novas máquinas e implementos, possibilitando o atendimento à nova demanda superior.Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1481 Foram distribuídos 211 trajetos/caminhões de apara de poda e 672 toneladas de composto orgânico/calcário.Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1482 No Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 980 Agricultores Familiares - AF foram cadastrados. No PAA na modalidade Institucional participaram 111 Agricultores Familiares -AF. No PAA 
modalidade CONAB participaram 47 Agricultores Familiares - AF.No Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE participaram 250  Agricultores Familiares - AF. No Programa de Aquisição 
da Produção da Agricultura - PAPA/DF participaram 63  Agricultores Familiares - AF.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1483 11.284 beneficiários de ATER (agricultores, trabalhadores, mulheres, jovens e organizações rurais) assistidos, com repetição, totalizando 79.095 atendimentos. As pessoas foram assistidas em 
desenvolvimento da produção agrícola e produção animal, desenvolvimento de negócios, humano e social, gestão ambiental e atividades não agrícolas.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004
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1484 Participação de 1.138 agricultores familiares no PAA, 250 no PNAE e 238 no PAPA. O índice foi superado, principalmente, devido a disponibilização de recursos da área federal. Também houve 
a inclusão de novos produtos nas chamadas públicas, inclusive orgânicos; renovação e execução de contratos firmados em anos anteriores; e apoio a associação e cooperativa na execução 
de projetos.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1485 Conforme informações mais recentes do setor de estatística da CEASA/DF foram atendimentos 392 agricultores com espaço para comercialização na CEASA/DF, os espaços destinados ao 
agricultor foram ampliados e melhorados.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1486 Conforme informações recentes da Diretoria Operacional da CEASA/DF são disponibilizados 226 boxes para usuários na CEASA/DF. Em 2016, houve a retomada de alguns boxes por motivo de 
inadimplência através de processo judicial.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1487 A meta de 48 organizações não foi atingida oficialmente, porém já temos no espaço do Mercado de Agricultura Familiar 35 organizações cadastradas e mais 60 agricultores familiares 
desvinculados de organizações. Esses agricultores estão utilizando a área sem cadastro, por estarem no prazo regimental. O regulamento do Mercado prevê que esses produtores possam 
utilizar a área enquanto providenciam a regularização da organização, estabelecendo, para isso, o prazo de doze meses. Assim sendo, a expecta

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1488 Conforme informações do Banco de Alimentos da CEASA/DF a adequação à resolução nº 72 do MDS suspendeu o atendimento a diversas entidades por não estarem adequadas as obrigações 
da resolução.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004
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1489 Com a realização de programa de desligamento voluntário incentivado e a diminuição da inadimplência média mensal, a CEASA/DF conseguiu aumentar o percentual de seu resutlado operacional 
líquido em 2016.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1490 Considerando que o Projeto WI-FI sofre com entraves orçamentárias, não foi possível a ampliação da rede de cobertura. Vale ressaltar que há a dificuldade para manter em pleno funcionamento 
a rede existente. Todavia, tanto os contratos de manutenção existentes e futuros, quanto o modelo de gestão e ampliação da rede estão em fase de revisão e resolução.

Indicador

Objetivo CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de 
institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.

6207.00005

1491 Considerando que o Projeto Parque Tecnológico encontra-se em fase de definição do modelo de gestão e implantação, não há o que se falar em implantação de stat-ups dentro do escopo do 
Parque neste Momento. O objetivo é que, após a inauguração da Sede da Governança do Parque tecnológico, seja possível dar continuidade ao apoio às start-ups e as inserir efetivamente 
dentro do contexto do parque.

Indicador

Objetivo CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de 
institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.

6207.00005

1494 A meta não foi alcançada tendo em vista o cenário econômico desfavorável, com fechamento de postos de trabalho e consequente diminuição do número de vagas ofertadas pelas Agências do 
Trabalhador.

Indicador

Objetivo TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 
qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas 
empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.

6207.00006

1495 Meta alcançada. Estão incluidos os capacitações presenciais e a distancia - EADIndicador

Objetivo TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 
qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas 
empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.

6207.00006
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1496 A redução da taxa de desemprego não foi alcançada uma vez que a pressão no mercado de trabalho foi superior ao número de postos de trabalho gerados, decorrente de um cenário 
econômico desfavorável. As taxas de desemprego se elevaram também em todas as regiões metropolitanas em que a Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED é realizada.

Indicador

Objetivo TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 
qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas 
empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.

6207.00006

1497 Mesmo com o número de servidores e veículos reduzidos, a equipe trabalhou intensamente para realizar as ações de inspeção em quantidade e qualidade necessária para a manutenção da 
segurança sanitária dos alimentos consumidos pela população do Distrito Federal, superando em 5,84% o índice do indicador.

Indicador

Objetivo SANIDADE DOS REBANHOS E LAVOURAS: Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas 
e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde 
e a segurança alimentar da população do Distrito Federal.

6207.00007

1498 A Defesa Sanitária Animal aumentou a quantidade de fiscalizações realizadas e aumentou a eficiência. Foi feito um inquérito de Peste Suína Clássica, com colheita de material e aplicação de 
questionário em quase 300 propriedades. Passou-se ainda a fazer fiscalização em propriedades para conferência de recebimento de animais oriundos de outros estados. A barreira móvel 
melhorou a eficiência, aumentou a quantidade de cargas fiscalizadas e de autos de apreensão e de fiscalização emitidos.

Indicador

Objetivo SANIDADE DOS REBANHOS E LAVOURAS: Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas 
e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde 
e a segurança alimentar da população do Distrito Federal.

6207.00007

2017

1493Indicador

Objetivo

1471 O atendimento aos chamamentos públicos (aluguel de imóveis), a adequação de mobiliários e divisórias em espaços já destinados à implantação de novas unidades e a redução da substituição 
de equipes de pessoal que acompanham os projetos de manutenção das atividades do NA HORA constituiriam ferramentas para a expansão dos atendimentos rumo ao indice desejado.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001
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1472 Embora a quantidade de atendimentos não tenha alcançado o índice planejado, o percentual de satisfação foi superior,  considerando-se a proporção no que diz respeito à quantidade de 
atendimentos em 2017.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001

1473 O aumento do tempo de espera de atendimento atribui-se, entre outros, ao fato de a equipe de pessoal do NA HORA/SEJUS necessitar de incremento tanto do ponto de vista de seu quantitativo 
(com a realização de concurso público e/ou nomeação para cargos comissionados) quanto do ponto de vista de capacitação técnica ( com treinamentos e reciclagens em escolas de governo).

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001

1474 O tempo médio de atendimento foi reduzido em relação ao índice desejado em cerca de 1',14'' o que aponta para uma signfificativa melhora do atendimento. Espera-se manter a superação da 
meta nos próximos exercícios.

Indicador

Objetivo AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das 
potencialidades do DF e RIDE.

6207.00001

1475 O Índice mais recente apurado pela CODEPLAN, comunicamos que a última informação disponível relativa á solicitação da Participação da Indústria de Transformação no Valor Adicionado do 
PIB/DF refere-se ao ano de 2015 (1,4%), divulgado em novembro/2017. O dado tem periodicidade anual e é apurado com defasagem de dois anos. As informações relativas aos anos de 2016 e 
2017 serão divulgadas em 2018 e 2019, respectivamente.

Indicador

Objetivo BRASÍLIA CRIATIVA: Promover o desenvolvimento econômico e territorial sustentável de Brasília, por meio do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos intensivos em economia 
criativa, visando projeção da cidade como polo de inovação, criatividade, cultura e turismo.

6207.00002

1711 A Permanência Média do turista no destino não foi aferida em 2017, pois foi realizado o processo licitatório para contratação da pesquisa, entretanto por entraves burocráticos não foi realizada 
em 2017, sua realização está confirma para 2018.

Indicador

Objetivo DESTINO BRASÍLIA: Promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua 
arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade.

6207.00003
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1712 Apesar do objetivo não ser alcançado, Brasília subiu 1 posição no ranking devido ao aumento do número de eventos ocorridos na cidade, que subiram de 11 para 18.Indicador

Objetivo DESTINO BRASÍLIA: Promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua 
arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade.

6207.00003

1480 Devido a pouca disponibilidade de pessoal com atribuição para coordenação de equipes de campo, não foi possível alcançar o índice desejado. O número alcançado é resultado do empenho 
normal da equipe.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1481 O alcance do índice desejado foi possível por ter sido trabalhado paulatinamente conforme os preceitos legais vigentes, com o avanço controlado de seu cumprimento, avaliando o desempenho 
das ações e assegurando a prestação de contas, primando sempre pela qualidade do atendimento e serviços prestados.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1482 Devido à diminuição de recursos disponibilizados pelo MDSA, o atraso ao iniciar as atividades do PAA no segundo semestre de 2017 e falta de recursos das secretarias do DF para contratação 
no PAPA, não foi possível alcançar o índice desejado. O valor obtido se deve ao empenho normal da equipe.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1483 Em 2017 foram atendidos 12.362 beneficiários de ATER, compreendendo as categorias de agricultores, trabalhadores, mulheres, jovens e organizações rurais, sem repetição. Os atendimentos 
com repetição somaram  118.374. As pessoas foram assistidas em desenvolvimento da produção agrícola e produção animal, desenvolvimento de negócios, humano e social, gestão ambiental 
e atividades não agrícolas.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004
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1484 Em 2017 houve a participação de 1.016 agricultores familiares no PAA; no PNAE 307  e no PAPA-DF 178. O índice foi superado em razão da disponibilização de recursos da área federal, além 
da inclusão de novos produtos nas chamadas públicas, inclusive orgânicos; renovação e execução de contratos firmados em anos anteriores; e apoio a associação e cooperativa na execução 
de projetos.

Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1485Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1486Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1487Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1488Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 
comercialização no Distrito Federal e RIDE.

6207.00004

1489Indicador

Objetivo ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a 6207.00004
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comercialização no Distrito Federal e RIDE.

1490 Falhas no funcionamento da rede, tornando o sistema instável. Ações de melhoria estão sendo implantadas pelas SACTI/SEDICT, dentre elas a licitação dos serviços de suporte e manutenção 
que visam garantir a disponibilidade e bom funcionamento da rede wi-fi.

Indicador

Objetivo CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de 
institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.

6207.00005

1491 Em 2017, para alavancar o projeto a SACTI foi transferida para a SDE, hoje SEDICT, Dec. n° 38.456_2017; o Comitê de Governança e a FAP-DF trabalha na definição do termo de referência de 
um Agente de Inovação, e encontra-se em processo de criação a subsidiária da TERRACAP, BIOTIC S/A. Assim ainda não foi possível a implantação das start-ups.

Indicador

Objetivo CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de 
institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.

6207.00005

1494 A meta não foi alcançada tem em vista o cenário econômico desfavorável, com fechamento de postos de trabalho e consequente diminuição do número de vagas ofertadas pelas Agências do 
Trabalhador.

Indicador

Objetivo TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 
qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas 
empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.

6207.00006

1495 Meta alcançada. Estão incluídas as capacitações presenciais e à distância - EAD.Indicador

Objetivo TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 
qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas 
empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.

6207.00006
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1496 A redução da taxa de desemprego não foi alcançada uma vez que a pressão da PEA (População Economicamente Ativa), diante do mercado de trabalho, foi superior ao número de postos de 
trabalhos gerados, decorrente de um cenário econômico desfavorável. Vale salientar que as taxas de desemprego se elevaram também nas regiões metropolitanas em que a PED (Pesquisa de 
Emprego e Desemprego) é realizada.

Indicador

Objetivo TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a 
qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas 
empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.

6207.00006

1497 O intervalo entre as inspeções nos estabelecimentos tem como tendência a aumentar, diminuindo a quantidade anual de vistorias em decorrência de melhorias nas condições de funcionamento 
das indústrias e implantação de programas de auto controle nos estabelecimentos registrados, excetuando-se as inspeções permanentes em abatedouros. O número alcançado é 
consequência do comprometimento e capacidade dos servidores, apesar do déficit de veículos e servidores na área de fiscalização.

Indicador

Objetivo SANIDADE DOS REBANHOS E LAVOURAS: Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas 
e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde 
e a segurança alimentar da população do Distrito Federal.

6207.00007

1498 O aumento na quantidade de cadastros de novas propriedades de criação de equídeos e passeriformes, de vacinações de bezerras, e de atendimento a notificações de doenças de controle 
sanitário, não foi suficiente para alcançarmos o índice desejado, devido à redução nas fiscalizações de comércio de vacinas (o que se deve, basicamente, à descontinuidade na 
comercialização de vacinas contra febre aftosa por 7 revendas) e de cargar em trânsito (extinção de uma barreira fixa).

Indicador

Objetivo SANIDADE DOS REBANHOS E LAVOURAS: Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas 
e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde 
e a segurança alimentar da população do Distrito Federal.

6207.00007
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