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OBSERVAÇÕES

• Esta é uma versão preliminar - não inclui todos os programas finalísticos. Alguns órgãos, que tiveram seus trabalhos 
mais afetados pela pandemia da COVID-19, concluirão a definição de seus Resultados Intermediários no final de agosto. 
No início de setembro será disponibilizada a versão completa dos Resultados Intermediários do PPA 2020-2023.

• Os valores e informações constantes deste Relatório Preliminar ainda poderão ser alterados.

• Devido ao conturbado contexto provocado pela pandemia, neste momento somente foi obrigatória a definição da 
meta dos Resultados Intermediários para o ano de 2020. Os valores de 2021, 2022 e 2023 não foram de preenchimento 
obrigatório, e devem ser consideradas apenas como estimativas que poderão ser revistas anualmente após a publicação 
do 1° Decreto de Programação Orçamentária e Financeira do respectivo ano. 

• Em alguns casos o valor da meta de 2020 é zero (0,01). Nestes casos a implementação da ação governamental 
está prevista para os próximos anos do PPA 2020-2023.
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Programas Integrantes do PPA 2020 - 2023

Programa
1031 - Agropecuária Sustentável

Orgão: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Objetivo

1203 - Promover o desenvolvimento da agropecuária sustentável, da pesca artesanal e da aquicultura familiar.

Meta do Objetivo

0513 - Elevar de 26% para 67% o Índice de Sustentabilidade da Agropecuária.

Resultados Intermediários
0201 - Ampliar a utilização das tecnologias do Plano ABC nos municípios do Brasil

Unidade responsável: Coordenação-Geral de Mudanças Climáticas, Florestas Plantadas e Agropecuária Conservacionista - CGMC/DEPROS/SDI
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Municípios com Tecnologias do Plano ABC financiadas.

Número de municípios que adotam alguma tecnologia do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) por meio da
linha de crédito oficial do Plano ABC, o Programa ABC, que compõe uma das linhas de crédito do Sistema Nacional de
Crédito Rural

Descrição do Indicador:

Linha de base: 2.930,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 2.989,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0202 - Ampliar a oferta de serviços de ATER aos agricultores familiares, médios produtores, técnicos agrícolas e outros

Unidade responsável: Divisão de Gestão Estratégica (DGE/SAF)
Quantitativo? Sim
Indicador: Oferta de Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Somatório do número de beneficiários dos serviços no âmbito da assistência técnica e extensão rural (ATER).Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Serviço OfertadoUnidade de medida:
Meta prevista para: 45.500,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0203 - Fortalecimento da Agricultura Familiar na Amazônia Legal

Unidade responsável: Diretoria de Política Agrícola e Informações e Diretoria de Operações e Abastecimento (DIPAI e DIRAB/Conab)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de produtores familiares atendidos pelo PAA, PGPM-Bio e ProvB.

Indicador relacionado ao Projeto Estratégico Fortaf Amazônia Legal. Busca-se o fortalecimento da Agricultura Familiar na
Amazônia Legal, por meio da inclusão de produtores familiares no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), PGPM-Bio
(Programa de Garantia de Preços Mínimos-Bio) e ProvB (Programa Vendas em Balcão). Este indicador mede o número
acumulado de produtores atendidos desde o início do projeto Fortaf, em setembro de 2019.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 11.195,00 31/07/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 13.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0204 - Ampliar o acesso ao crédito rural

Unidade responsável: Departamento de Crédito e Informação (DCI/SPA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de crescimento das contratações do crédito rural

O indicador reflete o percentual de crescimento das contratações do crédito rural.Descrição do Indicador:
Linha de base: -1,50 31/12/2019Data de referência da linha de base:

PercentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 1,792020: 2021: - -2022: 2023: -
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0205 - Ampliar a quantidade de culturas realizadas ou revisadas para os estudos ZARC no ano.

Unidade responsável: Coordenação Geral de Risco Agropecuário/Departamento de Gestão de Risco (CGRA/DEGER/SPA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de culturas realizadas ou revisadas para os estudos ZARC no ano

Número de culturas realizadas ou revisadas para serem elaborados os estudos de Zoneamento Agrícola de Risco Climático
(ZARC).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 9,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 15,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0210 - Ampliar a área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental realizada

Unidade responsável: Coordenação-Geral de Cadastro de Florestas – CGCAF/SFB
Quantitativo? Sim
Indicador: Área de imóveis rurais inscritos no CAR com análise da regularização ambiental realizada

O indicador refere-se à área dos imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que passaram por processo de
análise das informações declaradas pelos órgãos competentes, resultando no diagnóstico da regularidade ambiental de
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 4.627.129,58 31/12/2019Data de referência da linha de base:
hectare (ha)Unidade de medida:

Meta prevista para: 27.261.794,802020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 7.119.524,9
2

Meta prevista para: 2022:

Região: Região Nordeste
-2023:-2021: -2020: 4.692.345,1

5
Meta prevista para: 2022:

Região: Região Norte
-2023:-2021: -2020: 9.282.344,0

6
Meta prevista para: 2022:

Região: Região Sudeste
-2023:-2021: -2020: 3.759.642,6

4
Meta prevista para: 2022:

Região: Região Sul
-2023:-2021: -2020: 2.407.939,0

3
Meta prevista para: 2022:
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Programa
1040 - Governança Fundiária

Orgão: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Objetivo

1236 - Promover a regularização da ocupação e do domínio da terra

Meta do Objetivo

052H - Elevar de 0,00% para 19,50% o Índice de Regularização Fundiária até 2023.

Resultados Intermediários
0190 - Concessão de documentos provisórios e definitivos de formalização de vínculo com a terra e de consolidação da propriedade no domínio
privado.
Unidade responsável: Diretoria de Governança Fundiária (DF/Incra)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de documentos provisórios e definitivos de formalização de vínculo com a terra e de consolidação da propriedade no domínio

privado concedidos ao ano.
Os documentos de formalização envolvem a expedição de Certidão de Reconhecimento de Ocupação -CRO, Títulos de
Domínio - TD/Concessão de Direito Real de Uso, Certidões de Liberação de Cláusulas Resolutivas de TD. A Certidão de
Reconhecimento da Ocupação - CRO, prevista no Decreto 9.309 de 2018, segue as regras da Portaria SEAD n. 205, de 29 de
março de 2018. O título de domínio (TD) e a CDRU são outorgados quando há o deferimento do pedido de regularização do
ocupante que preencheu os requisitos da lei 11.952 de 2009.  Além disso os títulos outorgados pelo Incra aos ocupantes de
terras públicas são resolúveis, de modo que a propriedade somente se consolida no domínio particular quando houver a
expedição de certidão de liberação de condições resolutivas ou até mesmo o cancelamento da titulação por descumprimento
das cláusulas por parte do titulado. São condições (resolúveis) previstas nos títulos o respeito a legislação ambiental e
trabalhista, as condições de pagamento, a manutenção da destinação agrária e a inalienabilidade do imóvel por 10 anos.
Quando houver a expedição da certidão de liberação de condições resolutivas a propriedade imobiliária torna-se plena, não
podendo mais ser retomada pelo poder público, exceto por desapropriação.

Descrição do Indicador:

Linha de base: Data de referência da linha de base:
unidade/anoUnidade de medida:

Meta prevista para: 25.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 3.750,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 6.250,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 12.500,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 1.250,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 1.250,00Meta prevista para: 2022:

0189 - Concessão de títulos dominiais provisórios e definitivos emitidos em assentamentos da reforma agrária.

Unidade responsável: Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamentos (DD/Incra)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de títulos dominiais provisórios (CCU) e definitivos (TD e CDRU) emitidos em assentamentos da reforma agrária anualmente.

Refere-se aos títulos dominiais provisórios (Contratos de concessão de Uso - CCU) e definitivos (Título de Domínio - TD e
Concessão de Direito Real de Uso - CDRU) emitidos em projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), conforme previsto no Decreto 9.311/2018 e na Instrução Normativa Incra n° 99/2019.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 28.216,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidade/anoUnidade de medida:

Meta prevista para: 39.996,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 7.718,00Meta prevista para: 2022:
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Região: Região Nordeste
-2023:-2021: -2020: 17.878,00Meta prevista para: 2022:

Região: Região Norte
-2023:-2021: -2020: 8.585,00Meta prevista para: 2022:

Região: Região Sudeste
-2023:-2021: -2020: 2.411,00Meta prevista para: 2022:

Região: Região Sul
-2023:-2021: -2020: 3.404,00Meta prevista para: 2022:

0188 - Vistorias de supervisão ocupacional realizadas através do Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO) ou através do sistema
Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários (RADIS).
Unidade responsável: Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamentos (DD/Incra)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de vistorias anuais de supervisão ocupacional com geração de laudos.

Refere-se às ações de vistoria de supervisão ocupacional realizadas em projetos de assentamento do PNRA (Programa
Nacional de Reforma Agrária), visando a verificação das condições de permanência dos beneficiários no PNRA ou a
identificação de lotes ocupados irregularmente, conforme previsto no Decreto nº 9.311/2018 e na Instrução Normativa Incra nº
99/2019.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 27.221,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidade/anoUnidade de medida:

Meta prevista para: 30.120,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 5.329,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 9.854,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 10.885,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 1.717,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 2.335,00Meta prevista para: 2022:

0187 - Hectares de terras devolutas arrecadadas

Unidade responsável: Diretoria de Governança Fundiária (DF/Incra)
Quantitativo? Sim
Indicador: Hectares de terras devolutas arrecadadas anualmente

Área, em hectares, de terras devolutas arrecadadas com base nas atribuições e competências definidas na Lei nº 6.383, de
1976.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
hectares/anoUnidade de medida:

Meta prevista para: 500.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 500.000,00Meta prevista para: 2022:
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Programa
2201 - Brasil Moderniza

Orgão: 20000 - Presidência da República

Objetivo
1212 - Aumentar a qualidade da prestação de serviços à sociedade, modernizando o ambiente de negócios e a gestão pública, com ênfase na
transformação digital dos serviços públicos.

Meta do Objetivo
051K - Melhorar para 37,5 a posição do Brasil conforme média simples entre a Posição no Ranking Doing Business e a Posição no Ranking EGDI
(Índice de Modernização)

Resultados Intermediários
0015 - Agilização do procedimento de abertura de empresas

Unidade responsável: Presidência da República/PR
Quantitativo? Sim
Indicador: Redução do tempo de abertura de empresa

Índice de tempo médio de abertura de empresas exibido na mapa de empresas  do portal GOV.BRDescrição do Indicador:
Linha de base: 4,45 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Dia(s)Unidade de medida:
Meta prevista para: 3,002020: 2021: 2,00 1,162022: 2023: 1,00

0014 - Serviços públicos digitais oferecidos pelo Governo

Unidade responsável: Presidência da República/PR
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de serviços públicos digitais disponibilizados

Número de serviços públicos digitais disponibilizados no portal GOV.BRDescrição do Indicador:
Linha de base: 400,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 400,002020: 2021: 350,00 300,002022: 2023: 250,00

Página 5

Página 7



VERSÃO PRELIMINAR – SUJEITA A ALTERAÇÕES

Programa
2202 - Defesa Agropecuária

Orgão: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Objetivo

1230 - Promover a sanidade da produção agropecuária, a idoneidade e inocuidade de seus insumos e produtos

Meta do Objetivo

052M - Manter em 81,0% o nível de conformidade dos produtos de origem animal e vegetal.

Resultados Intermediários
0195 - Unidades da federação livres da febre aftosa com e sem vacinação

Unidade responsável: Coordenação-Geral de Sanidade Animal/Departamento de Saúde Animal (CGSA/DSA/SDA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Reconhecimento de Estados como livres de Febre Aftosa, com ou sem vacinação

O Brasil hoje é reconhecido como um país livre de febre aftosa, após um programa de mais de 60 anos para erradicação da
doença. Eventual ocorrência impacta, além de produção e produtividade, mercado externo. O trabalho contínuo de vigilância
e prevenção mantém o país com esse status, que deve ser anualmente reconhecido pela OIE (Organização Internacional de
Saúde Animal). O indicador mede o número de estados livres da doença.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 27,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 27,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 9,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 7,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 3,00Meta prevista para: 2022:

0196 - Unidades da federação livres da Peste Suína Clássica

Unidade responsável: Coordenação-Geral de Sanidade Animal/Departamento de Saúde Animal (CGSA/DSA/SDA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Reconhecimento de Estados como livres da Peste Suína Clássica

O Brasil hoje tem 16 estados da federação reconhecidos como livres de PS. A reintrodução da doença nas áreas livres
impacta, além de produção e produtividade, mercado externo. O trabalho contínuo de vigilância, prevenção e erradicação nas
áreas onde a doença ainda ocorre, mantém o país com esse status, que deve ser anualmente reconhecido pela OIE
(Organização Internacional de Saúde Animal). O indicador mede o número de estados livres da doença.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 16,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 16,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 3,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste
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-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 3,00Meta prevista para: 2022:

0197 - Efetividade das ações de Fiscalização de estabelecimentos e Registro de produtos de uso veterinário

Unidade responsável: Coordenação de Registro e Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário /Coordenação-Geral de Produtos de Uso Veterinário
/Departamento de Saúde Animal (CRFPV/CGPV/DSA/SDA)

Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Efetividade das ações de Fiscalização de estabelecimentos e Registro de produtos de uso veterinário

O indicador visa medir o quanto tem se conseguido fiscalizar de estabelecimentos produtores e quanto tem-se reduzido o
estoque de processos de registro de produto de uso veterinário Fórmula de cálculo: 0,5 (nº de estabelecimentos
fiscalizados/nº de estabelecimentos registrados) + 0,25 (nº de processos farma concluídos não tácitos/nº de processos farma
concluídos + nº de processos bio concluídos não tácitos/nº de processos bio concluídos ) + 0,25 (nº de processos farma
concluídos/estoque de processos farma + nº de processos bio concluídos/estoque de processos bio)

Descrição do Indicador:

Linha de base: Data de referência da linha de base:
ÍndiceUnidade de medida:

Meta prevista para: 0,012020: 2021: - -2022: 2023: -

0198 - Aumentar a capacidade de processamento de amostras aproveitadas para análise de conformidade na Rede de Laboratórios Federais de Defesa
Agropecuária (LFDA).
Unidade responsável: Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários/Departamento de Serviços Técnicos (CGAL/DTEC/SDA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de amostras processadas nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária

Monitora o processamento de amostras recebidas na Rede de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA), de
forma a acompanhar o atendimento das demandas laboratoriais da Defesa Agropecuária nacional, por meio da análise dos
percentuais de amostras processadas, rejeitadas e aguardando análise. Fórmula de cálculo: PAP= (NAF+NAC )/NAR*100 PAP
= Percentual de amostras processadas NAF = Número de amostras fiscais analisadas NAC = Número de amostras de
contraprova analisadas NAR = Número de amostras recebidas

Descrição do Indicador:

Linha de base: 90,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 91,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0199 - Reduzir o tempo médio de análise de processos prioritários de concessão de registros, certificações e habilitações de insumos e produtos
agropecuários
Unidade responsável: Departamento de Gestão Corporativa (DGC/SDA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Prazo de análise para processos prioritários de concessão de registros, certificações e habilitações de insumos e produtos agropecuários

Verifica o prazo médio de concessão registros de estabelecimentos. Fórmula de cálculo: ([A] + [B])/(2) Variável A = Data de
saída – Data de entrada de processos de Registro de estabelecimentos de Vinhos e Bebidas Variável B = Data de saída – Data
de entrada de processos de Registro de estabelecimentos de Fertilizantes, Inoculantes e Corretivos

Descrição do Indicador:

Linha de base: 90,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
DiasUnidade de medida:

Meta prevista para: 88,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0200 - Número de unidades da federação livres da Mosca da Carambola

Unidade responsável: Coordenação-Geral de Proteção de Plantas/Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (CGPP/DSV/SDA)
Quantitativo? Sim
Indicador: Estados mantidos sem ocorrência da Mosca da Carambola

A praga Bactrocera carambolae é uma praga quarentenária regulamentada. Isso significa que tem ocorrência delimitada em
uma região específica e que não ocorre nas demais áreas do território nacional. Atualmente a ocorrência é restrita à fronteira
norte no Amapá, norte do Pará e norte de Roraima. A introdução da praga em território nacional impacta, além de redução de
produção e produtividade, o acesso a mercado externo. O indicador mede o número de estados livres de mosca-da-
carambola.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 24,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 24,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:
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Região: Região Nordeste
-2023:-2021: -2020: 9,00Meta prevista para: 2022:

Região: Região Norte
-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:

Região: Região Sudeste
-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:

Região: Região Sul
-2023:-2021: -2020: 3,00Meta prevista para: 2022:
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Programa
2203 - Pesquisa e Inovação Agropecuária

Orgão: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Objetivo
1228 - Prover conhecimentos e tecnologias adequadas para a adoção de soluções para o setor agropecuário, fomentando a competitividade, a
rentabilidade da produção, a segurança alimentar e nutricional, e o desenvolvimento da agropecuária.

Meta do Objetivo
052G - Incrementar em 15%, em termos reais, o impacto econômico das soluções tecnológicas agropecuárias transferidas à sociedade, em relação ao
valor referente a 2018.

Resultados Intermediários
0194 - Tecnologias, produtos e processos oriundos de projetos em parceria com o setor produtivo.

Unidade responsável: Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (SPD/Embrapa)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de tecnologias, produtos e processos oriundos de projetos em parceria com o setor produtivo/ano

(Nº de Ativos Tecnológicos + Nº de Ativos Pré-Tecnológicos) oriundos de projetos de inovação aberta com o setor produtivo,
movidos por demanda de mercado definida e nos quais há parceria formalizada antes do início do projeto com um ou mais
agentes do setor produtivo, comprometidos com a adoção das tecnologias, produtos e processos gerados, no ano. Ativos
Tecnológicos são resultados alcançáveis por meio de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e descrevem
aqueles produtos e/ou processos com uso direto pelo setor produtivo. São considerados ativos tecnológicos os resultados
de projetos dos seguintes tipos: cultivar, matriz ou reprodutor, processo agropecuário, processo industrial, produto/insumo
agropecuário ou industrial, máquinas e/ou implementos, software para clientes externos. Ativos Pré-Tecnológicos são
resultados alcançáveis por meio de Projetos de PD&I, que, geralmente, não podem ser utilizados diretamente pelo setor
produtivo e, portanto, servem de base e/ou são continuados em produtos e processos que se tornarão Ativos Tecnológicos.
São considerados ativos pré-tecnológicos os resultados de projetos dos seguintes tipos: coleção biológica, metodologia
técnico-científica, banco de dados.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 78,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 144,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0193 - Tecnologias, processos e produtos para inovação agropecuária obtidos em projetos de pesquisa

Unidade responsável: Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (SPD/Embrapa)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Ativos tecnológicos e ativos pré-Tecnológicos desenvolvidos pela Embrapa/ano

(Nº de Ativos Tecnológicos + Nº de Ativos Pré-Tecnológicos) oriundos da programação de projetos de pesquisa da Embrapa
no ano. Ativos Tecnológicos são resultados alcançáveis por meio de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) e descrevem aqueles produtos e/ou processos com uso direto pelo setor produtivo. São considerados ativos
tecnológicos os resultados de projetos dos seguintes tipos: cultivar, matriz ou reprodutor, processo agropecuário, processo
industrial, produto/insumo agropecuário ou industrial, máquinas e/ou implementos, software para clientes externos. Ativos
Pré-Tecnológicos são resultados alcançáveis por meio de Projetos de PD&I, que, geralmente, não podem ser utilizados
diretamente pelo setor produtivo e, portanto, servem de base e/ou são continuados em produtos e processos que se tornarão
Ativos Tecnológicos. São considerados ativos pré-tecnológicos os resultados de projetos dos seguintes tipos: coleção
biológica, metodologia técnico-científica, banco de dados.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1.372,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 1.400,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0192 - Tecnologias, processos e produtos para inovação agropecuária caracterizados quanto ao potencial de mercado

Unidade responsável: Secretaria de Inovação e Negócios/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (SIN/Embrapa)
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de ativos tecnológicos e pré-tecnológicos qualificados pela Embrapa/ano

(n° de ativos tecnológicos qualificados no GESTEC + n° de ativos pré-tecnológicos qualificados no GESTEC)/ano, sendo que
os ativos tecnológicos são os produtos e/ou processos com uso direto pelo setor produtivo e os ativos pré-tecnológico são
aqueles que, geralmente, não podem ser utilizados diretamente pelo setor produtivo e, portanto, servem de base e/ou são
“embarcados” em produtos e processos. O GESTEC é o Sistema de Gestão de Ativos Tecnológicos da Embrapa. No
processo de qualificação de ativos é feita a caracterização técnica e mercadológica dos resultados oriundos dos projetos de
pesquisa categorizados como ativos tecnológicos e pré-tecnológicos quanto ao potencial de mercado, incluindo a indicação
das modalidades de transferência e de negócio mais adequadas considerando os marcos legais relacionados ao ativo. A
qualificação otimiza o alcance dos resultados desenvolvidos pela Embrapa e, portanto, é um dos pré-requisitos para que os
ativos desenvolvidos sejam inseridos no mercado.

Descrição do Indicador:
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Linha de base: 614,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 630,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
2204 - Brasil na Fronteira do Conhecimento

Orgão: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Objetivo

1176 - Otimizar a capacidade científica do país na dimensão dos desafios da realidade brasileira

Meta do Objetivo

052P - Aumentar a participação dos dispêndios públicos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) para 0,7%

Resultados Intermediários
0056 - Visibilidade da produção científica nacional.

Unidade responsável: SEFAE/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Artigos nacionais publicados em periódicos científicos indexados pela Scopus.

Citações de artigos brasileiros como percentual das citações recebidas no mundo em artigos publicados em periódicos
científicos indexados pela Scopus.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1,74 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 1,852020: 2021: 0,00 1,962022: 2023: 1,96

0057 - Produção científica nacional em colaboração Internacional.

Unidade responsável: SEFAE/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Artigos nacionais em colaboração internacional (% do total) Fonte: Scimago/Scopus.

Participação da produção científica nacional em colaboração com parceiros estrangeiros. Acessível em:
https://www.scimagojr.com/countryrank.php.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 33,87 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 36,762020: 2021: - 39,642022: 2023: 39,64

0058 - Média de citações relativas.

Unidade responsável: SEFAE/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de citações de artigos brasileiros em periódicos científicos indexados pela Scopus, em relação à produção mundial.

Computo de citações médias dos artigos indexados do Brasil em relação ao observado no mundo.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,71 31/12/2018Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 0,722020: 2021: - 0,732022: 2023: 0,73

0059 - Participação do Brasil na produção científica mundial.

Unidade responsável: SEFAE/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de artigos brasileiros em relação ao mundo publicados em periódicos científicos indexados pela Thomson/ISI e Scopus.

Participação (%) do Brasil em relação ao Mundo no Número de artigos publicados em periódicos científicos indexados pela
Scopus.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 2,63 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 2,772020: 2021: - 2,912022: 2023: 2,91

0060 - Artigos produzidos pelo Brasil em acesso aberto / Nº de artigos produzidos pelo Brasil.

Unidade responsável: SEFAE/MCTI
Quantitativo? Sim
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Indicador: Produção Nacional Científica em acesso aberto  (% do total; fonte: Scimago).
Participação da produção científica nacional publicada em acesso aberto.Descrição do Indicador:

Linha de base: 38,69 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 39,912020: 2021: - 41,132022: 2023: 41,13

0061 - Adesão institucional à SNCT.

Unidade responsável: AEAI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Instituições cadastrados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

Aumento do número de instituições cadastrados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).Descrição do Indicador:
Linha de base: 497,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 545,002020: 2021: - 600,002022: 2023: 600,00

0062 - Abrangência de municípios participantes da SNCT.

Unidade responsável: AEAI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Números de municípios participantes da SNCT.

Número de municípios cadastrados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).Descrição do Indicador:
Linha de base: 1.408,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 1.480,002020: 2021: - 1.550,002022: 2023: 1.550,00

0063 - Ampliar o investimento em infraestrutura de C,T&I.

Unidade responsável: CGAI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Participação do orçamento em infraestrutura de C,T&I em relação ao fomento a pesquisa do MCTI.

Percentual dos investimentos em infraestrutura de C,T&I em relação ao fomento a pesquisa do MCTIC.Descrição do Indicador:
Linha de base: 17,67 31/12/2019Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 6,402020: 2021: - 0,012022: 2023: 0,01

0122 - Contribuir para ampliar o capacidade científica nacional pelo investimento em Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação (RHCTI).

Unidade responsável: CNPq/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Numero total de beneficiários de bolsas concedidas pelo CNPq (link http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13/).

Soma dos beneficiários por CPF no Ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 127.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 128.000,002020: 2021: - 0,012022: 2023: 0,01

0124 - Ampliar o montante, em valor, de bens e materiais importados para P&D por meio da desoneração tributária (Imposto de Importação, PIS/PASEP,
COFINS, IPI e Taxa da Marinha Mercante).
Unidade responsável: CNPq/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Valor total das desonerações tributárias em P&D avalizadas   pelo CNPq.

Soma dos valores de bens e materiais importados para P&D, registrados no SISCOMEX no ano fiscal.(desoneração
tributária:Imposto de Importação, PIS/PASEP, COFINS, IPI e taxa da Marinha Mercante).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 756.000.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
ReaisUnidade de medida:

Meta prevista para: 800.000.000,002020: 2021: - 0,012022: 2023: 0,01
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Programa
2205 - Conecta Brasil

Orgão: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Objetivo

1185 - Promover o acesso universal e ampliar a qualidade dos serviços de comunicações do país

Meta do Objetivo

052Q - Ampliar o acesso à internet em banda larga para os domicílios brasileiros de 74,68% para 91,00% .

Resultados Intermediários
0064 - Digitalização do serviço de rádio difusão de sons e imagens.

Unidade responsável: SERAD
Quantitativo? Sim
Indicador: Digitalização do serviço de rádio difusão de sons e imagens.

O presente indicador mede o percentual de municípios com pelo menos 1 (um) canal de TV Digital em operação. Atualmente,
aproximadamente 2016 municípios brasileiros possuem pelo menos 1 (um) canal de TV Digital em operação. Contudo, ainda
há 1658 municípios que possuem apenas canais de TV analógica em operação e não possuem acesso ao serviço de TV
Digital.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 54,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 60,002020: 2021: - 80,002022: 2023: 85,00

0065 - Inovações nos serviços de radiodifusão.

Unidade responsável: SERAD/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Inovações nos serviços de radiodifusão.

Visando à melhoria na interatividade entre os usuários e os serviços de radiodifusão, serão implementadas as seguintes
inovações no serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV) e no serviço de radiodifusão sonora (Rádio): 1)Digitalização da
TV em 4K; 2) Ginga; 3) EWBS; 4) Digitalização do Rádio OM;

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 10,002020: 2021: 20,00 30,002022: 2023: 40,00

0066 - Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (IDI).

Unidade responsável: SETEL
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (IDI).

O indice de Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) avalia o grau de difusão de tecnologias
específicas de informação e comunicação (TICs). Os objetivos principais são medir: o nível e a evolução ao longo do tempo
dos desenvolvimentos das TICs nos países e a experiência desses países em relação a outros; o progresso no
desenvolvimento das TICs.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 66,00 31/12/2017Data de referência da linha de base:
Posição hierárquica no ranking de paísesUnidade de medida:

Meta prevista para: 65,002020: 2021: 64,00 63,002022: 2023: 62,00

0067 - Melhoria no Índice de Cibersegurança Global.

Unidade responsável: SETEL/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Cibersegurança Global.

O Índice de Cibersegurança Global mede o compromisso dos países com a cibersegurança em nível global para aumentar a
conscientização sobre a importância e as diferentes dimensões da questão. Como a cibersegurança tem um amplo campo de
aplicação, abrangendo muitas indústrias e vários setores, o nível de desenvolvimento/engajamento de cada país é avaliado
em cinco pilares: medidas legais, medidas técnicas, medidas organizacionais, capacitação e cooperação  e depois agregados
a uma pontuação geral

Descrição do Indicador:

Linha de base: 70,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
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Posição hierárquica no ranking de paísesUnidade de medida:
Meta prevista para: 69,002020: 2021: 68,00 67,002022: 2023: 66,00

0068 - Maior adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

Unidade responsável: SETEL/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Maior adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

O pilar 3 do Índice de Competitividade Global (Adoção de TICs) avalia o grau de difusão de tecnologias específicas de
informação e comunicação (TICs). Abrange os subindicadores: 3.01  assinaturas de telefonia móvel, 3.02  assinaturas de
banda larga móvel, 3.03  assinatura  de internet em banda larga fixa, 3.04  assinaturas de internet por fibra óptica, e 3.05 
usuários de internet.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 67,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Posição hierárquica no ranking entre paísesUnidade de medida:

Meta prevista para: 66,002020: 2021: 65,00 64,002022: 2023: 63,00

0125 - Evolução do montante de recursos aplicados em P&D, pelas empresas habilitadas à fruição dos incentivos da Lei das TICs (Lei no 8.248, de
1991).
Unidade responsável: SEMPI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Montante de recursos aplicados em P&D, pelas empresas habilitadas à fruição dos incentivos da Lei das TICs (Lei no 8.248, de 1991) em

ICTs credenciadas junto ao CATI.
Montante de recursos aplicados em P&D, pelas empresas habilitadas à fruição dos incentivos da Lei das TICs (Lei no 8.248,
de 1991) em ICTs (Instituições Científicas, Tecnológicas e de inovação) credenciadas junto ao CATI (Comitê da Área de
Tecnologia da Informação).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
ReaisUnidade de medida:

Meta prevista para: 0,012020: 2021: 0,00 0,012022: 2023: 0,01
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Programa
2206 - Política Nuclear

Orgão: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Objetivo
1193 - Promover o desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas aplicações, para ampliar a capacidade de oferta de produtos e serviços, para atender a
demanda e os benefícios dos usos pacíficos da energia nuclear e das radiações ionizantes, de forma segura e sustentável

Meta do Objetivo

052R - Reduzir o Índice de Dependência Internacional em Produtos e Serviços (IAN), de 0,75 para 0,41.

Resultados Intermediários
0078 - Segurança Nuclear e controle de materiais nucleares.

Unidade responsável: CNEN
Quantitativo? Sim
Indicador: Segurança Nuclear e controle de materiais nucleares.

Instalações controladas - Atendimento a situações de emergências radiológicas.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 11/07/2019Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 0,012020: 2021: - 100,002022: 2023: 100,00

0077 - Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas aplicações.

Unidade responsável: CNEN
Quantitativo? Sim
Indicador: Produtos e serviços tecnológicos desenvolvidos anualmente na área nuclear e afins.

Produtos e serviços tecnológicos desenvolvidos anualmente na área nuclear e afins.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 11/07/2019Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 0,012020: 2021: - 20,002022: 2023: 20,00

0070 - Proteção radiológica social e ambiental.

Unidade responsável: CNEN
Quantitativo? Sim
Indicador: Proteção radiológica social e ambiental.

Atendimento a situações de emergências radiológicas.Descrição do Indicador:
Linha de base: 100,00 11/07/2019Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 100,002020: 2021: 100,00 100,002022: 2023: 100,00

0069 - Aumentar o fornecimento e a capacidade de produção de radioisótopos e radiofármacos.

Unidade responsável: CNEN
Quantitativo? Sim
Indicador: Fornecimento e capacidade de produção de radioisótopos e radiofármacos.

Fornecimento semanal de radiofármacos para os centros de medicina nuclear.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 11/07/2019Data de referência da linha de base:

Ci unidades/ semanalUnidade de medida:
Meta prevista para: 0,012020: 2021: - 580,002022: 2023: 580,00
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Programa
2207 - Programa Espacial Brasileiro

Orgão: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Objetivo

1192 - Aumentar a autonomia nacional no atendimento das demandas por produtos e serviços espaciais

Meta do Objetivo

052S - Aumentar o Índice de Ganho de Autonomia em Sistemas Espaciais de 27,50% para 100%

Resultados Intermediários
0206 - Operacionalidade do Centro de Lançamento de Alcântara.

Unidade responsável: AEB
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Operacionalidade do Centro de Lançamento de Alcântara (IOCLA).

Tem como objetivo demonstrar o nível de operacionalidade do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). O CLA figura na
Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) como uma infraestrutura básica para a condução de missões espaciais
brasileiras, sendo o principal sítio de lançamento do país, capaz de habilitar o lançamento de veículos da classe do Veículo
Lançador de Microssatélites Nacional (VLM-1). Sua operacionalidade é aferida no indicador pelo número de campanhas de
lançamento conduzidas no centro.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 18/07/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 8,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0080 - Desenvolvimento de tecnologias críticas.

Unidade responsável: AEB
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Desenvolvimento de Tecnologias Críticas - IDT.

Tem como objetivo demonstrar o nível de desenvolvimento de tecnologias críticas no setor espacial. Toma-se como
referência o Sistema de Navegação e Controle para Veículos Orbitais e Suborbitais (SISNAC) no segmento de lançadores. Isto
é parte do domínio tecnológico necessário para viabilização do projeto do Veículo Lançador de Microssatélites nacional
(VLM-1). Ambos os desenvolvimentos são aferidos pelo percentual de execução física dos subsistemas.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 25,00 18/07/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 100,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0079 - Ganho de Autonomia em Sistemas Espaciais.

Unidade responsável: AEB
Quantitativo? Sim
Indicador: Ganho de Autonomia em Sistemas Espaciais.

O índice visa demonstrar um ganho de autonomia nacional para missões com satélites de até 500 kg, e para lançamento de
microssatélites. Na parte de satélites, o incremento é resultado da validação em órbita da Plataforma Multimissão (PMM), com
a missão Amazonia-1. A fase orbital do Amazonia-1 contribui com 50% do total medido pelo indicador. Os 50% restantes
ficam por conta do segmento de lançadores, como resultado dos passos para qualificação do Veículo Lançador de
Microssatélites (VLM-1).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 25,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 65,002020: 2021: 75,00 90,002022: 2023: 100,00
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Programa
2208 - Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável

Orgão: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Objetivo
1197 - Promover o empreendedorismo, inovação e tecnologias aplicadas, com aumento do impacto do dispêndio público, amplificando a contribuição
para o desenvolvimento sustentável

Meta do Objetivo

052O - Ampliar a participação dos dispêndios empresariais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) para 0,7%

Resultados Intermediários
0182 - Evolução dos recursos aplicados em P&D, pelas empresas aptas aos incentivos, Lei das TICs (Lei 8.248, 1991) em ICTs credenciadas junto ao
CATI, nos convênios firmados entre estas empresas e as ICTs.
Unidade responsável: SEMPI
Quantitativo? Sim
Indicador: Montante de recursos aplicados em P&D, pelas empresas aptas à fruição dos incentivos da Lei das TICs (Lei no 8.248, 1991) em ICTs

credenciadas junto ao CATI.
Montante de recursos aplicados em P&D, pelas empresas aptas à fruição dos incentivos da Lei das TICs (Lei no 8.248, 1991)
em ICTs (Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação) credenciadas junto ao CATI (Comitê da Área de Tecnologia da
Informação).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 785.399.626,00 31/08/2019Data de referência da linha de base:
ReaisUnidade de medida:

Meta prevista para: 785.399.626,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0126 - Ampliação do número de bolsas e auxílios em P&D concedidos pelo CNPq associados às empresas.

Unidade responsável: CNPq/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Beneficiários com fomento pelo CNPq em associação com empresas.

Soma dos CPF dos beneficiários de bolsas e auxílios a P&D concedidos de forma associada às empresas pelo CNPq(link
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13/).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 5.400,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 7.300,002020: 2021: - 0,012022: 2023: 0,01

0084 - Evolução da proporção do faturamento em bens com tecnologia nacional no âmbito da Lei de TICs.

Unidade responsável: SEMPI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador:  Evolução da proporção do faturamento em bens com tecnologia nacional no âmbito da Lei de TICs.

Evolução da proporção do faturamento em bens com tecnologia nacional em relação ao faturamento auferido pela indústria
com bens incentivados, no âmbito da Lei de TICs.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 13,77 31/12/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 5,002020: 2021: - 10,002022: 2023: 10,00

0083 - Transferência de Tecnologia celebrada entre as ICT (Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação) e o setor privado.

Unidade responsável: SEMPI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Montante de Contratos de Transferência de Tecnologia celebrados entre as ICT e o setor privado.

Montante de Contratos de Transferência de Tecnologia celebrados entre as ICT e o setor privado no ano, vinculados aos
incentivos no âmbito da SEMPI - Secretaria de Empreendedorismo e Inovação / MCTI.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1,21 31/12/2019Data de referência da linha de base:
R$ bilhãoUnidade de medida:

Meta prevista para: 1,342020: 2021: 1,47 1,602022: 2023: 1,76
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0082 - Investimento em P&D realizado pelas empresas beneficiárias da Lei do Bem.

Unidade responsável: SEMPI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Total de investimento anual em P&D realizado pelas empresas beneficiárias da Lei do Bem.

Acompanhar a aceitação do Programa junto às empresas que podem se beneficiar dos incentivos fiscais previsto no
Instrumento de Inovação (Cap. III da Lei 11.196/2005  Lei do Bem).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 13,10 31/12/2018Data de referência da linha de base:
R$ BilhõesUnidade de medida:

Meta prevista para: 15,722020: 2021: - 18,862022: 2023: 18,86

0081 - Crescimento na base de startups do pais.

Unidade responsável: SEMPI/MCTI
Quantitativo? Sim
Indicador: Crescimento na base de startups do pais.

 Aferir o impacto efetivo das ações implementadas cujo objetivo é a geração de novas startups.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 3,002020: 2021: 8,00 14,002022: 2023: 19,00
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Programa
2216 - Política Externa

Orgão: 35000 - Ministério das Relações Exteriores

Objetivo
1225 - Garantir a defesa dos interesses e valores do Brasil nas relações internacionais e a prestação de serviços consulares de excelência ao cidadão
brasileiro.

Meta do Objetivo
051L - Fortalecer o diálogo político bilateral e multilateral, com vistas ao aproveitamento de oportunidades econômicas, comerciais e de ciência,
tecnologia e inovação, à preservação da cultura e do idioma nacionais e à assistência à comunidade brasileira no exterior.

Resultados Intermediários
0181 - Expansão da estrutura de atendimento ao público dos serviços consulares prestados nos postos no exterior.

Unidade responsável: Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania
Quantitativo? Sim
Indicador: Atendimento ao público dos serviços consulares

N° de atendimentos consulares nos postos no exterior por ano. Referência: Média anual de atendimentos do período PPA
2016-2019.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1.091.315,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Valores unitáriosUnidade de medida:

Meta prevista para: 1.200.447,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0180 - Cursos de formação e de aperfeiçoamento do Instituto Rio Branco - Programa de Ação Afirmativa

Unidade responsável: Instituto Rio Branco
Quantitativo? Sim
Indicador: Bolsas concedidas no âmbito do Programa de Ação Afirmativa

Número de bolsas concedidas no âmbito do Programa de Ação Afirmativa no período PPA 2020-2023. Referência: Número
total de bolsas concedidas no período PPA 2016-2019.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 90,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Valores unitáriosUnidade de medida:

Meta prevista para: 28,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

Orgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Objetivo
1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos
para a redução das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas.

Meta do Objetivo
050G - Ampliar em 4 pontos percentuais o Índice de Interiorização do Financiamento do Desenvolvimento Regional e Urbano aplicado na rede de
cidades intermédias e suas regiões de influência imediata, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Resultados Intermediários
0088 - Estruturas urbanas implantadas nos territórios, cidades e regiões.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade dos Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano concluídos.

Somatório dos Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de
desenvolvimento urbano aqueles resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam
a melhoria de um perímetro urbano, sendo apoiados pelas ações orçamentárias 10T2, 1D73 e do Programa Pró Cidades
(executado com recursos do FGTS). Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 125,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 135,002020: 2021: 150,00 170,002022: 2023: 195,00

0087 - Polos de Agricultura Irrigada.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Polos de Agricultura Irrigada Implantados.

Somatório dos Polos de Agricultura Irrigada Implantados. Consideram-se implantados os polos que têm o comitê gestor
instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e que estejam instituídos por meio de portaria ministerial que os
delimitam. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 4,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 7,002020: 2021: 10,00 13,002022: 2023: 16,00

0086 - Polos da Estratégia Rotas da Integração Nacional.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Polos da Estratégia Rotas da Integração Nacional Implantados.

Somatório dos Polos da Estratégia Rotas da Integração Nacional Implantados. Consideram-se implantados os polos que têm
o comitê gestor instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuam projetos em execução. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 30,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 32,002020: 2021: 35,00 37,002022: 2023: 40,00
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Programa
2218 - Gestão de Riscos e Desastres

Orgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Objetivo

1201 - Investir na Compreensão e Redução do Risco, Ampliar a Preparação e Reduzir os Efeitos dos Desastres.

Meta do Objetivo

050L - Ampliar de 2,68 para 3,31 a capacidade dos municípios, buscando a preparação frente aos riscos e a resposta aos desastres.

Resultados Intermediários
0095 - Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de entes com defesa civil capacitados.

Somatório dos entes com defesa civil capacitados. Meta cumulativa.Descrição do Indicador:
Linha de base: 166,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 430,002020: 2021: 690,00 980,002022: 2023: 1.300,00

0093 - Empreendimentos de Manejo de Águas Pluviais.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Saneamento.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos.

Somatório dos empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos. Consideram-se
empreendimentos de manejo de águas pluviais aqueles resultantes da implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de
drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios críticos para eventos recorrentes de inundações, enxurradas
e alagamentos, com a construção de infraestruturas de contenção, amortecimento, urbanização, recuperação ambiental e
macro e microdrenagem. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 10,002020: 2021: 25,00 40,002022: 2023: 55,00
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Programa
2219 - Mobilidade Urbana

Orgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Objetivo

1196 - Aprimorar o planejamento, a gestão e a infraestrutura de mobilidade urbana em cidades e regiões

Meta do Objetivo

050H - Aumentar a taxa de entrega de infraestrutura de mobilidade urbana contratada com apoio financeiro da União de 20,31% para 43,03%

Resultados Intermediários
0090 - Empreendimentos de transporte não-motorizado.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado concluídos.

Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado concluídos. Consideram-se empreendimentos de transporte
não-motorizado aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado,
contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal, ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para
pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 182,002020: 2021: 364,00 546,002022: 2023: 730,00

0089 - Empreendimentos de transporte coletivo urbano.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos.

Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de transporte
coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo
urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos,
aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 42,002020: 2021: 84,00 126,002022: 2023: 168,00

Página 23

Página 24



VERSÃO PRELIMINAR – SUJEITA A ALTERAÇÕES

Programa
2220 - Moradia Digna

Orgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Objetivo

1202 - Promover o acesso e a melhoria das condições de moradia.

Meta do Objetivo

050K - Atingir 1.822.063 beneficiários com a ampliação do acesso a moradia e a melhoria das condições de habitabilidade

Resultados Intermediários
0115 - Urbanização de Assentamentos Precários.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Habitação - SNH.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de famílias beneficiárias devido à urbanização de assentamentos precários.

Somatório das famílias beneficiárias devido à urbanização de assentamentos precários. Considera-se urbanização de
assentamentos precários a urbanização e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda de
assentamentos precários, em áreas urbanas e rurais, abrangendo obras de melhoria e produção habitacional, saneamento
básico, infraestrutura urbana, recuperação ambiental e do solo, construção de equipamentos públicos, regularização
fundiária e trabalho social. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 20.000,002020: 2021: 40.000,00 60.000,002022: 2023: 80.000,00

0114 - Entregas Efetivas de Unidades Habitacionais.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Habitação - SNH.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de unidades habitacionais entregues.

Somatório das  unidades habitacionais entregues. Meta cumulativa.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 325.000,002020: 2021: 650.000,00 975.000,002022: 2023: 1.300.000,00
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Programa
2221 - Recursos Hídricos

Orgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Objetivo

1174 - Ampliar a Segurança Hídrica.

Meta do Objetivo

0516 - Reduzir o número de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo, passando de 717 para 500.

Resultados Intermediários
0209 - Informações consolidadas anualmente acerca da segurança das barragens no país.

Unidade responsável: ANA
Quantitativo? Sim
Indicador: Relatório de Segurança de Barragens elaborado.

Publicação de quatro relatórios (com periodicidade anual) acerca das condições de segurança das barragens a partir da
consolidação das informações encaminhadas pelos órgãos fiscalizadores de barragens nos termos estabelecidos na Política
Nacional de Segurança de Barragens.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 1,002020: 2021: 1,00 1,002022: 2023: 1,00

0208 - Recuperação de reservatórios estratégicos para a integração do Rio São Francisco.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH.
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de barragens recuperadas.

(número de barragens recuperadas/ 23 reservatórios estratégicos) * 100% .Descrição do Indicador:
Linha de base: 26,10 01/01/2020Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 17,402020: 2021: - -2022: 2023: -

0207 - Reabilitação de barragens e de outras infraestruturas hídricas.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH, Dnocs e Codevasf.
Quantitativo? Sim
Indicador: Infraestruturas hídricas recuperadas.

Somatório de Barragens e demais infraestruturas hídricas devidamente reabilitadas dentro de parâmetros técnicos de
segurança e uso, incluindo a regularização jurídica relativa a meio-ambiente, recursos hídricos e segurança de barragens,
com os projetos, planos e estudos necessários às reabilitações.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 19,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 21,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0117 - Obras Hídricas Estruturantes.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de obras hídricas estruturantes concluídas.

Somatório das  obras hídricas estruturantes concluídas. Consideram-se obras hídricas estruturantes aquelas de impacto
regional e que visam sanar o déficit de água de determinadas localidades por um longo período, destacando-se a construção
de barragens para usos múltiplos, sistemas adutores inter-regionais, incluindo a implantação de captação superficial e/ou
poços subterrâneos. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 0,012020: 2021: 4,00 4,002022: 2023: 8,00
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0116 - Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH.
Quantitativo? Sim
Indicador: Subprojetos do PISF concluídos.

Somatório dos subprojetos do PISF concluídos. Meta cumulativa.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 7,002020: 2021: 10,00 10,002022: 2023: 10,00
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Programa
2222 - Saneamento Básico

Orgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Objetivo

1189 - Ampliar o Acesso da População a Serviços Adequados de Saneamento Básico

Meta do Objetivo

050I - Elevar de 56.30% para 80,0% o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico.

Resultados Intermediários
0092 - Empreendimentos de esgotamento sanitário.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Saneamento - SNS.
Quantitativo? Sim
Indicador: Empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos.

Somatório Empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos. Consideram-se empreendimentos de esgotamento
sanitário aqueles resultantes da implantação, ampliação ou melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário em
municípios, contemplando projetos e obras que visem garantir a coleta, tratamento e disposição final adequada de efluentes
domésticos. Meta cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 29,002020: 2021: 74,00 119,002022: 2023: 164,00

0091 - Empreendimentos de abastecimento de água.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Saneamento - SNS.
Quantitativo? Sim
Indicador: Empreendimentos de abastecimento de água concluídos.

Somatório dos empreendimentos de abastecimento de água concluídos. Consideram-se empreendimentos de abastecimento
de água aqueles resultantes da implantação, ampliação ou melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água em
municípios, contemplando projetos e obras que visem garantir a distribuição de água potável para a população. Meta
cumulativa.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 23,002020: 2021: 58,00 93,002022: 2023: 128,00
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Programa
2223 - A Hora do Turismo

Orgão: 54000 - Ministério do Turismo

Objetivo

1216 - Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável do turismo brasileiro

Meta do Objetivo

051C - Ampliar em 20,0% os empregos formais no setor de turismo

Resultados Intermediários
0185 - Promoção dos destinos e qualificação dos serviços turísticos

Unidade responsável: Departamento Marketing
Quantitativo? Sim
Indicador: Municípios prioritários promovidos

Número de municípios prioritários promovidos dividido pelo Número de municípios prioritários para a promoçãoDescrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:

Percentual/quantidade de municipiosUnidade de medida:
Meta prevista para: 60,002020: 2021: 20,00 10,002022: 2023: 10,00

0184 - Qualificaçao de pessoas para setor de turismo

Unidade responsável: Departamento de Qualificação do Turismo
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Pessoas Qualificadas

Número de pessoas qualificadasDescrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:

Pessoas qualificadasUnidade de medida:
Meta prevista para: 7.000,002020: 2021: 8.000,00 9.000,002022: 2023: 10.000,00

0183 - Realização de obras para estruturar o turismo no Brasil

Unidade responsável: Departamento de Infraestrutura Turística
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de conclusão das obras em execução no período

Obras com 100% de execução ou qualquer percentual considerado suficiente pela mandatária da União para conclusão do
objeto no período dividido pelo total de obras em execução no período + obras concluídas no período

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 30,002020: 2021: 30,00 30,002022: 2023: 30,00
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Programa
3001 - Energia Elétrica

Orgão: 32000 - Ministério de Minas e Energia

Objetivo
1208 - Assegurar o suprimento de energia elétrica ao mercado brasileiro em condições adequadas de qualidade e equilíbrio entre segurança e preço, de
forma sustentável.

Meta do Objetivo

050O - Manter em 100% o Índice de Expansão da Geração.

Resultados Intermediários
0102 - Universalização do acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos.

Unidade responsável: Secretaria de Energia Elétrica - Departamento de Universalização de Energia Elétrica.
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Universalização Rural.

Disponibilizar o fornecimento de energia elétrica para a população residente no meio rural que ainda não possui acesso a
esse serviço público.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 15.087,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidades consumidorasUnidade de medida:

Meta prevista para: 60.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0101 - Energias renováveis.

Unidade responsável: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético.
Quantitativo? Sim
Indicador: Proporção de renováveis na matriz energética.

Proporção das Fontes Eólica, Solar e outras fontes alternativas na Matriz Energética.Descrição do Indicador:
Linha de base: 46,10 31/12/2019Data de referência da linha de base:

%Unidade de medida:
Meta prevista para: 47,602020: 2021: - -2022: 2023: -

0100 - Expansão da transmissão de energia.

Unidade responsável: Secretaria de Energia Elétrica.
Quantitativo? Sim
Indicador: Km de linha de transmissão adicionada ao sistema.

Indicador que representa o total da extensão de linhas de transmissão instalados no Sistema Elétrico Brasileiro. A extensão
de linhas de transmissão, medida em quilômetros (km), considera a soma dos diversos trechos que interligam as diversas
subestações do sistema, concedidos individualmente nos leilões ou autorizações. A extensão de linhas de transmissão do
Sistema Elétrico Brasileiro é a soma de todos os trechos concedidos individualmente a cada concessionário.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 3.205,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
kmUnidade de medida:

Meta prevista para: 9.297,302020: 2021: - -2022: 2023: -

0099 - Expansão da geração de energia.

Unidade responsável: Secretaria de Energia Elétrica.
Quantitativo? Sim
Indicador: Expansão da Capacidade instalada de Geração de Energia Elétrica - Não Renováveis.

O indicador  representa a taxa de expansão da capacidade instalada de geração de energia elétrica  a partir de fontes não
renováveis.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 5,10 31/12/2019Data de referência da linha de base:
MegawattUnidade de medida:

Meta prevista para: 5,202020: 2021: - -2022: 2023: -
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0098 - Segurança energética.

Unidade responsável: Secretaria de Energia Elétrica.
Quantitativo? Sim
Indicador:  Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica).

Risco de déficit em todos os submercados no horizonte de 5 anos (séries sintéticas com tendência hidrológica).Descrição do Indicador:
Linha de base: 1,70 31/12/2019Data de referência da linha de base:

%Unidade de medida:
Meta prevista para: 5,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
3002 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Orgão: 32000 - Ministério de Minas e Energia

Objetivo

1186 - Ampliar a participação do setor mineral na economia com sustentabilidade, governança, segurança jurídica, estabilidade regulatória e inovação

Meta do Objetivo

052L - Atingir o valor de 5,00 do Índice de Eficiência de Gestão Mineral (IEGM)

Resultados Intermediários
0106 - Ampliação da participação do setor mineral na gestão territorial.

Unidade responsável: Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração.

Número de Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEE Estaduais ou Federais Avaliados que incluam a Atividade Minerária no
Ordenamento Territorial.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 2,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0105 - Demanda por Pesquisa, Licença, Extração e Lavra.

Unidade responsável: Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Quantitativo? Sim
Indicador: Dinâmica do Setor Mineral.

Somatório do Número de Requerimentos: de Autorização de Pesquisa, de Registro de Licença, de Registro de Extração, de
Lavra Garimpeira e de Lavra.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 11.958,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 18.300,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0104 - Aproveitamento dos recursos minerais de forma sustentável.

Unidade responsável: Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Quantitativo? Sim
Indicador: Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Número de Empresas que atuam em pelo menos 1 (um) ODS Socioeconômico e 1 (um) ODS Ambiental, nos Estados de Minas
Gerais, Pará, Bahia e Goiás.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 2,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0103 - Revitalização da indústria mineral brasileira.

Unidade responsável: Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Quantitativo? Sim
Indicador: Participação do setor mineral no PIB.

Particpação do setor de mineração e transformação mineral no PIB.Descrição do Indicador:
Linha de base: 2,26 31/12/2019Data de referência da linha de base:

%Unidade de medida:
Meta prevista para: 2,262020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis

Orgão: 32000 - Ministério de Minas e Energia

Objetivo

1173 - Desenvolver as indústrias do petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis e promover o abastecimento nacional.

Meta do Objetivo

050A - Elevar o Índice de Produção Nacional de Petróleo e Gás de 1.263,99 para 2.000,81.

Resultados Intermediários
0186 - Sucesso nos leilões da ANP.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - SPG.
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Sucesso nos Leilões da ANP.

Áreas Arrematadas / Áreas Ofertadas.Descrição do Indicador:
Linha de base: 167,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

%Unidade de medida:
Meta prevista para: 73,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0112 - Segurança energética em Petróleo.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Quantitativo? Sim
Indicador: Relação entre Reserva e Produção de Petróleo.

Reservas Provadas de Petróleo / Produção de Petróleo por Ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

AnoUnidade de medida:
Meta prevista para: 14,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0111 - Segurança energética em Gás Natural.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Quantitativo? Sim
Indicador: Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural.

Reservas Provadas de Gás Natural / Produção de Gás Naural por Ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 5,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

anosUnidade de medida:
Meta prevista para: 3,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0110 - Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural.

Número de Agentes  agentes que ofertam o gás natural já processado ao mercado, ou seja, negocia o gás natural produzido
ou importado.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 3,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0109 - Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Agentes no Fornecimento de Gasolina.
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Número de Agentes com Participação Relevante (>1,0%) no Fornecimento (Refino, Formulação e Importação) de Gasolina.Descrição do Indicador:
Linha de base: 9,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 7,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0108 - Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Agentes no Fornecimento de Diesel.

Número de Agentes com Participação Relevante (>1,0%) no Fornecimento (Refino, Formulação e Importação) de Diesel.Descrição do Indicador:
Linha de base: 11,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 9,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0107 - Revitalização de Atividades Terrestres em E&P – REATE.

Unidade responsável: Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Quantitativo? Sim
Indicador: Produção de petróleo e gás natural em terra.

Aumento da Produção de petróleo e gás natural em terra, medido em Barris de Óleo Equivalente - BOE.Descrição do Indicador:
Linha de base: 60,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

%Unidade de medida:
Meta prevista para: 100,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
3004 - Aviação Civil

Orgão: 39000 - Ministério da Infraestrutura

Objetivo

1211 - Incrementar a eficiência, a segurança e a qualidade da aviação civil.

Meta do Objetivo

0512 - Melhorar o nível do Indicador de Desenvolvimento da Aviação Civil, passando de 0,55 para 0,68.

Resultados Intermediários
0003 - Aeroportos reformados.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Reforma em aeroportos e/ou recuperação de pistas.

Quantidade de reformas em aeroportos e/ou recuperações de pistas realizadas.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 8,002020: 2021: - -2022: 2023: 18,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:

0002 - Concessões aeroportuárias realizadas.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de concessões aeroportuárias realizadas por ano.

Quantidade de concessões aeroportuárias realizadas durante o ano. Considera-se a concessão como realizada a partir da
assinatura do contrato de concessão.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 0,012020: 2021: - -2022: 2023: 41,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 0,01Meta prevista para: 2022:
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Programa
3005 - Transporte Aquaviário

Orgão: 39000 - Ministério da Infraestrutura

Objetivo

1184 - Promover a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema de transporte aquaviário, aumentando a sua disponibilidade e competitividade.

Meta do Objetivo

0523 - Melhorar o nível do Indicador de Eficiência do Sistema de Transporte Aquaviário – IESTA, passando de 1,88 para 8,00.

Resultados Intermediários
0006 - Manutenção hidroviária realizada

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de manutenções hidroviárias realizadas

Quantidade de manutenções hidroviárias realizadas durante o ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 7,002020: 2021: - -2022: 2023: 28,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:

0005 - Dragagens realizadas

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de dragagens por ano

Quantidade de serviços de dragagem realizadas por ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 2,002020: 2021: - -2022: 2023: 4,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:

0004 - Concessões de Portos e Terminais Portuários.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de concessões de Portos ou Terminais por ano.

Quantidade de concessões portuárias (portos ou terminais portuários) realizadas durante o ano. Considera-se a concessão
como realizada a partir da assinatura do contrato de concessão.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 7,002020: 2021: - -2022: 2023: 24,00
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Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 4,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:
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Programa
3006 - Transporte Terrestre e Trânsito

Orgão: 39000 - Ministério da Infraestrutura

Objetivo

1235 - Promover a eficiência do sistema de transporte terrestre e trânsito.

Meta do Objetivo

052B - Melhorar o nível do Indicador de Eficiência do Sistema de Transporte Terrestre e Trânsito – IESTTT, passando 1,59 para 8,00.

Resultados Intermediários
0011 - Construção de ferrovias.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quilômetro de ferrovia construída por ano.

Quantidade de quilômetros de ferrovia construídos por ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

KmUnidade de medida:
Meta prevista para: 0,012020: 2021: 0,00 0,002022: 2023: 166,00

0010 - Manutenção de rodovias.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de cobertura conservacional rodoviária.

Percentual da malha rodoviária coberta por contratos de manutenção (DNIT) por ano. Indica a proporção da malha rodoviária
que está assegurada por serviços de manutenção.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 88,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
%Unidade de medida:

Meta prevista para: 90,002020: 2021: - -2022: 2023: 90,00

0009 - Construção ou Adequação de rodovias.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Construção ou adequação de quilômetro de rodovia realizada por ano.

Quantidade de quilômetros de construção ou adequação realizadas por ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:

KmUnidade de medida:
Meta prevista para: 544,192020: 2021: - -2022: 2023: 1.300,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 48,30Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 159,84Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 127,59Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 57,50Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 150,96Meta prevista para: 2022:

0008 - Concessões ferroviárias realizadas.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
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Quantitativo? Sim
Indicador: Quilômetro de ferrovia concedido.

Quantidade de quilômetos de ferrovias concedidas por ano. Considera-se a concessão como realizada a partir da assinatura
do contrato de concessão.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
KmUnidade de medida:

Meta prevista para: 0,012020: 2021: - -2022: 2023: 1.470,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 0,01Meta prevista para: 2022:

0007 - Concessões rodoviárias realizadas.

Unidade responsável: Ministério da Infraestrutura.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quilômetro de rodovias concedido.

Quantidade de quilômetros concedidos por ano. Considera-se a concessão como realizada a partir da assinatura do contrato
de concessão.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 01/01/2020Data de referência da linha de base:
KmUnidade de medida:

Meta prevista para: 657,422020: 2021: - -2022: 2023: 18.160,72

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 437,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 220,42Meta prevista para: 2022:

Página 38

Página 39



VERSÃO PRELIMINAR – SUJEITA A ALTERAÇÕES

Programa
4001 - Comunicação Pública e Divulgação de Atos e Matérias do Governo Federal

Orgão: 20000 - Presidência da República

Objetivo

1198 - Ampliar e modernizar a difusão para a sociedade de conteúdos de interesse público e de atos e matérias do Governo Federal.

Meta do Objetivo
050J - Ampliar o índice de cobertura da radiodifusão para 100% com a difusão de conteúdos multimídias de natureza educativa, artística, cultural,
informativa, científica e promotora de cidadania, nas capitais, no Distrito Federal e suas regiões metropolitanas, por meio da geração própria ou da
Rede Nacional de Comunicação Pública.

Resultados Intermediários
0013 - Expansão da radiodifusão por Rádio FM

Unidade responsável: Presidência da República - Empresa Brasil de Comunicação
Quantitativo? Sim
Indicador: Indice de Cobertura da Rádio FM

Número de capitais atendidas com sinal de Rádio FM/ Total de capitais no Brasil.Descrição do Indicador:
Linha de base: 26,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

Percentual de cobertura com sinal FMUnidade de medida:
Meta prevista para: 44,002020: 2021: 63,00 81,002022: 2023: 100,00

0012 - Expansão da radiodifusão por TV Digital

Unidade responsável: Presidência da República - Empresa Brasil de Comunicação
Quantitativo? Sim
Indicador: Indice de cobertura da TV Brasil Digital

Número de capitais atendidas com sinal digital da TV Brasil/ Total de capitais no BrasilDescrição do Indicador:
Linha de base: 70,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

Percentual de cobertura de sinalUnidade de medida:
Meta prevista para: 78,002020: 2021: 85,00 93,002022: 2023: 100,00
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Programa
4002 - Segurança Institucional

Orgão: 20000 - Presidência da República

Objetivo
1205 - Aprimorar a articulação e o assessoramento político/estratégico nas questões relacionadas à soberania, aos interesses nacionais e à segurança
do Estado e da sociedade.

Meta do Objetivo
050M - Elevar o nível de Segurança Institucional mantendo a soberania, salvaguardando os interesses nacionais e garantindo a segurança do Estado e
da Sociedade.

Resultados Intermediários
0020 - Soluções tecnológicas de produtos cartográficos para salvaguarda de infraestruturas críticas fornecidas.

Unidade responsável: Presidência da República/PR
Quantitativo? Sim
Indicador: Produtos cartográficos produzidos

Produtos cartográficos produzidos como subsídio aos assuntos relacionados à segurança de infraestruturas críticas e outras
informações relevantes.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 260,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Produto CartográficoUnidade de medida:

Meta prevista para: 200,002020: 2021: 260,00 260,002022: 2023: 260,00

0019 - Combate aos delitos transfronteiriços assegurado à sociedade.

Unidade responsável: Presidência da República
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Planos de ação do PPIF (Programa de Proteção Integrada de Fronteiras) sendo executados dentro do prazo.

Aprimorar a atuação do Estado no combate aos delitos transfronteiriços, por meio de Planos de ação do PPIF executados.Descrição do Indicador:
Linha de base: 74,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Percentual de planos executados no prazoUnidade de medida:
Meta prevista para: 75,002020: 2021: 77,00 79,002022: 2023: 80,00

0018 - Informações com base na lei de acesso a informação atendidas

Unidade responsável: Presidência da República/PR
Quantitativo? Sim
Indicador: Solicitações de acesso às informações atendidas remetidas antes do prazo legal/Total de solicitações remetidas antes do prazo legal

Atendimento às solicitações de acesso às informações oriundas da lei de Acesso à informação remetidas antes do prazo
legal.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 100,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Percentual de solitações atendidasUnidade de medida:

Meta prevista para: 100,002020: 2021: 100,00 100,002022: 2023: 100,00

0017 - Eventos de Emergência e segurança física Nuclear realizados.

Unidade responsável: Presidência da República/PR
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Eventos de Emergência e segurança física Nuclear realizados

Planejar e coordenar as atividades de emergência e segurança física nuclear previstos no Programa Geral de Atividades
(PGA).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 100,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Percentual de eventos realizadosUnidade de medida:

Meta prevista para: 95,002020: 2021: 96,00 97,002022: 2023: 98,00

0016 - Segurança cibernética e da informação fortalecidas

Unidade responsável: Presidência da República/PR
Quantitativo? Sim
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Indicador: Incidentes Cibernéticos solucionados/total de incidentes ocorridos
Aprimorar a resiliência dos ativos de informação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal por meio da
adoção de boas práticas e do atendimento de requisitos de segurança cibernética e da informação que solucionem incidentes
cibernéticos.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 99,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Percentual de incidentes cibernéticos solucionadosUnidade de medida:

Meta prevista para: 90,002020: 2021: 92,00 94,002022: 2023: 96,00
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Programa
4004 - Transparência, Integridade e Combate à Corrupção

Orgão: 37000 - Controladoria-Geral da União

Objetivo

1213 - Fortalecer a Governança, a Gestão, a Transparência, a Participação Social e o Combate à Corrupção

Meta do Objetivo

0514 - Aumentar em 45,77% os benefícios financeiros decorrentes da atuação da CGU

Resultados Intermediários
0153 - Aumento de desempenho de Prazo das Comissões de Acordo de Leniência

Unidade responsável: SCC
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Desempenho de Prazo das Comissões de Acordo de Leniência

Mostra como está o andamento das comissões em relação ao cronograma médio previsto de um ano de duração. Considera
os períodos de duração das comissões em andamento e das celebradas no exercício de apuração.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 2,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Índice; ValorUnidade de medida:

Meta prevista para: 2,002020: 2021: 1,50 1,002022: 2023: 0,70

0152 - Aumento do índice de efetividades das recomendações da SFC

Unidade responsável: SFC
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice de Efetividade das Recomendações

 Relação entre as recomendações atendidas e a quantidade de benefícios cadastradosDescrição do Indicador:
Linha de base: 10,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

% de efetividdadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 30,002020: 2021: 33,00 36,002022: 2023: 40,00

0151 - Alcance do nível 3 de maturidade/capacidade do IA-CM

Unidade responsável: SFC
Quantitativo? Sim
Indicador: Nível de capacidade organizacional com base no IA-CM

Indicador representa o percentual de atividades essenciais previstas nos macroprocessos-chave do IACM em relação ao
respectivo nível que estão institucionalizados, ou seja, presentes na cultura da organização, apurados por meio de processo
de autoavaliação e validação externa independente do nível de capacidade  da atividade de auditoria interna realizada pela
SFC/CGU.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 89,40 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Percentual de atividades institucionalizadasUnidade de medida:

Meta prevista para: 90,002020: 2021: 93,30 96,602022: 2023: 100,00
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Programa
4005 - Proteção Jurídica da União

Orgão: 63000 - Advocacia-Geral da União

Objetivo

1177 - Promover a defesa, o assessoramento e a consultoria jurídica, de forma a gerir os riscos jurídicos da atuação da União.

Meta do Objetivo

051M - Aumentar em 1,0 ponto percentual ao ano a Taxa de Sucesso Judicial

Resultados Intermediários
0097 - Aumento da arrecadação promovida pela AGU

Unidade responsável: Procuradoria-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal
Quantitativo? Sim
Indicador: Valor arrecadado pela AGU

Mede o volume de créditos arrecadados pela AGUDescrição do Indicador:
Linha de base: 4.934,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Volume em R$ MIlhõesUnidade de medida:
Meta prevista para: 4.106,002020: 2021: 5.337,00 5.694,002022: 2023: 6.007,00

0096 - Redução de Litígios

Unidade responsável: Secretaria-Geral de Contencioso, Procuradoria-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de redução de litígios

Mede a eficácia da aplicação de instrumentos destinados à abstenção e desistência de recursos judiciais,bem como de
abstenção de contestação e reconhecimento jurídico dos pedidos em hipóteses previstas em normas e pareceres
referenciais.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 13,33 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Percentual de reduçãoUnidade de medida:

Meta prevista para: 13,532020: 2021: 13,95 14,372022: 2023: 14,79

0094 - Celebração de acordos estratégicos

Unidade responsável: Câmera de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de acordos estratégicos celebrados (CCAF - Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal)

Busca medir a prevenção e redução administrativa de litígios por meio da negociação, conciliação, transação e  mediação da
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 39,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Quantidade de acordosUnidade de medida:

Meta prevista para: 20,002020: 2021: 30,00 40,002022: 2023: 45,00

0085 - Melhora da taxa de satisfação dos órgãos e entidades assessorados

Unidade responsável: Secretaria-Geral de Consultoria, Consultoria-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de satisfação  dos órgãos e entidades assessorados

Busca medir a efetividade da atuação consultiva e de assessoramento jurídico prestada aos órgãos e entidades
assessorados pelas unidades da AGU. Destinatários da pesquisa serão: gestores dos órgãos e entidades assessorados. As
perguntas que compõem o cálculo buscam retratar o atendimento da missão institucional quanto a: cumprimento de prazos,
capacidade de solução das demandas, abrangência e utilidade do serviço jurídico prestado, qualidade do serviço jurídico
entregue, dentre outros.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 7,50 31/12/2019Data de referência da linha de base:
NotaUnidade de medida:

Meta prevista para: 7,202020: 2021: 7,50 7,602022: 2023: 7,60
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0074 - Redução do tempo médio de atendimento das demandas consultivas

Unidade responsável: Secretaria-Geral de Consultoria,Consultoria-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal
Quantitativo? Sim
Indicador: Tempo estimado de conclusão das demandas do consultivo

Informa o tempo médio previsto para que uma demanda seja resolvida por um órgão consultivo da  AGU.Descrição do Indicador:
Linha de base: 12,40 31/12/2019Data de referência da linha de base:

DiasUnidade de medida:
Meta prevista para: 19,102020: 2021: 13,00 12,402022: 2023: 11,80
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Programa
5011 - Educação Básica de Qualidade

Orgão: 26000 - Ministério da Educação

Objetivo

1175 - Elevar a qualidade de Educação Básica, promovendo o acesso, a permanência e a aprendizagem com equidade.

Meta do Objetivo

050E - Atingir a meta de 6,0 no Ideb Sintético, perenizando o Fundeb com a ampliação da complementação da União.

Resultados Intermediários
0045 - Municípios atendidos no Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE)

Unidade responsável: FNDE/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador:  Municípios atendidos no PNATE em relação aos que estão aptos a receber os recursos do programa

Total de municípios do PNATE com repasses/total de municípios que estão aptos a receber os recursos x 100Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

PercentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 85,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0044 - Escolas atendidas no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Unidade responsável: FNDE/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Escolas atendidas no PDDE com os recursos do programa

(Total de escolas atendidas com repasses do PDDE/total de escolas passíveis de atendimento – com alunos matriculados na
educação básica em escolas públicas e privadas de educação especial)  x 100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 84,72 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 84,802020: 2021: - -2022: 2023: -

0043 - Estudantes atendidos pelo PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)

Unidade responsável: FNDE/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Estudantes Atendidos pelo PNAE

Número de estudantes da Educação Básica Pública atendidos pelo PNAEDescrição do Indicador:
Linha de base: 38.000.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 38.000.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0042 - Acesso ao material didático e ao material literário (Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD)

Unidade responsável: FNDE/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de estudantes da Educação Básica Pública atendidos pelo PNLD

Número de estudantes da Educação Básica Pública atendidos pelo PNLDDescrição do Indicador:
Linha de base: 31.000.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 31.100.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0041 - Apoio à implantação de Escolas Cívico-Militares - ECIM (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares/PECIM)

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Escolas Cívico-Militares apoiadas
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Número de escolas cívico-militares apoiadasDescrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Número de escolas (número absoluto)Unidade de medida:
Meta prevista para: 54,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0040 - Distorção idade-série no Ensino Médio (EM)

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de distorção idade-série no ensino médio (EM)

(Número de matrículas com idade acima da recomendada para a etapa de ensino / Número de matrículas na etapa de ensino)
X 100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 26,20 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 21,962020: 2021: - -2022: 2023: -

0039 - Permanência no Ensino Médio - EM

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de abandono escolar no ensino médio (EM)

(Número de matrículas de alunos que deixaram de frequentar a escola (abandono escolar)/ Número de matrículas para a
mesma dimensão do numerador) x100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 5,08 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 4,062020: 2021: - -2022: 2023: -

0038 - Acesso escolar da população de 15 a 17 anos

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de acesso escolar – percentual da população que frequenta a escola (15 a 17 anos)

PNE Indicador 3A: Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básicaDescrição do Indicador:
Linha de base: 92,90 31/12/2019Data de referência da linha de base:

PercentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 94,302020: 2021: - -2022: 2023: -

0037 - Acesso escolar da população de 6 a 14 anos

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de acesso escolar – percentual da população que frequenta a escola (de 6 a 14 anos)

PNE - Indicador 2A: Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta ou que já concluiu o ensino fundamental (taxa de
escolarização líquida ajustada)

Descrição do Indicador:

Linha de base: 98,10 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 98,502020: 2021: - -2022: 2023: -

0036 - Acesso à banda larga nas escolas

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de acesso à banda larga nas escolas

Número de escolas públicas da educação básica com acesso à banda larga / Número Total de escolas públicas da educação
básica) X 100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 61,30 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 70,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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0035 - Infraestrutura mínima das escolas ICQ

Unidade responsável: SEMESP/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de escolas ICQ sem infraestrutura mínima

ICQEmín = (Total de escolas indígenas, do campo e quilombolas sem infraestrutura mínima / Total de escolas indígenas, do
campo e quilombolas) X 100. ICQ = Índice de Condições de Qualidade.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 23,79 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 23,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5012 - Educação Profissional e Tecnológica

Orgão: 26000 - Ministério da Educação

Objetivo
1204 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica, em especial nos cursos técnicos e de qualificação profissional, adequando-se a oferta às
demandas do setor produtivo.

Meta do Objetivo

052F - Elevar para 5 milhões o total de matrículas em cursos técnicos e em cursos de qualificação profissional, até 2023.

Resultados Intermediários
0022 - Cursos de Qualificação Profissional

Unidade responsável: SETEC/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Matriculas de cursos FIC - Formação Inicial e Continuada

Número absoluto de matrículas em cursos de qualificação profissional (FIC - Formação Inicial e Continuada). Números da
meta computarão matrículas informadas no Censo Escolar e no SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 33.719,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
Matrículas (número absoluto)Unidade de medida:

Meta prevista para: 347.726,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0021 - Cursos Técnicos de Nível Médio

Unidade responsável: SETEC/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Matrículas de Cursos Técnicos de Nível Médio

PNE Indicador 11-A:  Número absoluto de matrículas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de nível médioDescrição do Indicador:
Linha de base: 1.868.917,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

Matrículas (número absoluto)Unidade de medida:
Meta prevista para: 1.949.973,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5013 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Orgão: 26000 - Ministério da Educação

Objetivo
1237 - Fomentar a formação de pessoal qualificado, fortalecendo a assistência estudantil, e a inovação de forma conectada às demandas do setor
produtivo e às necessidades da sociedade em um mundo globalizado.

Meta do Objetivo
052E - Elevar a taxa bruta de matrícula na graduação em 10 pontos percentuais, em consonância com o disposto na Meta 12 do Plano Nacional de
Educação.

Resultados Intermediários
0034 - Escolarização líquida na Educação Superior

Unidade responsável: SESU/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa líquida de escolarização na educação superior

Indicador 12B - PNE: Taxa líquida de escolarização na educação superior;  Fórmula: (y = a . x + b) Em que se lê: a e b= são
calculados a partir de uma regressão linear com base nos dados anteriores (histórico). y= refere-se ao valor desejado. x=
refere-se a data de linha de base.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 25,20 31/12/2018Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 25,502020: 2021: - -2022: 2023: -

0033 - Títulos de Doutorado concedidos por ano

Unidade responsável: CAPES/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Títulos de Doutorado concedidos por ano

Indicador 14B - PNE: Títulos de doutorado concedidos por ano no PaísDescrição do Indicador:
Linha de base: 22.901,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

Número absolutoUnidade de medida:
Meta prevista para: 22.900,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0032 - Títulos de Mestrado concedidos por ano

Unidade responsável: CAPES/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de títulos de mestrado concedidos por ano

Indicador 14A - PNE: Títulos de mestrado concedidos por ano no PaísDescrição do Indicador:
Linha de base: 64.432,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:

Número absolutoUnidade de medida:
Meta prevista para: 64.400,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0031 - Docentes na Educação Superior com Mestrado ou Doutorado

Unidade responsável: SESU/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado

Indicador 13A - PNE: Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior;  Fórmula: (y = a . x + b) Em
que se lê:  a e b= são calculados a partir de uma regressão linear com base nos dados anteriores (histórico). y= refere-se ao
valor desejado. x= refere-se a data de linha de base.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 81,30 31/12/2018Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 83,342020: 2021: - -2022: 2023: -
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0030 - Regulação e Supervisão de Instituições do Sistema Federal de Ensino

Unidade responsável: SERES/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de regulação e supervisão de instituições do sistema federal de ensino

(Número de instituições reguladas e supervisionadas / Total de instituições passíveis de regulação e supervisão) X 100Descrição do Indicador:
Linha de base: 89,73 31/12/2019Data de referência da linha de base:

PercentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 91,342020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5015 - Justiça

Orgão: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública

Objetivo

1210 - Fortalecer a Promoção de Direitos e a Aplicação da Justiça

Meta do Objetivo
050X - Alcançar 80% do índice de direitos promovidos aos cidadãos, de acesso ao acervo da memória nacional, da defesa do mercado concorrencial e
do consumidor e da aplicação da justiça na gestão de ativos

Resultados Intermediários
0113 - Ampliação da capacidade de análise de processos de atos de concentração

Unidade responsável: Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
Quantitativo? Sim
Indicador: Índice da capacidade de análise de processos de atos de concentração

Razão entre tempo de análise, em dias, dos Atos de Concentração - AC de rito sumário e ordinário em relação ao total de AC
analisados no Cade.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 27,40 31/12/2018Data de referência da linha de base:
DiasUnidade de medida:

Meta prevista para: 40,002020: 2021: 0,00 0,002022: 2023: 0,00

0055 - Ampliação da capacidade de análise de obras para fins de classificação indicativa

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SENAJUS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de obras analisadas para fins de classificação indicativa

Acompanhar o percentual de obras analisadas consideradas como documentação e material completos. Classificação
indicativa é informação aos pais acerca do conteúdo que pode não ser recomendado a determinadas faixas etárias, e abrange
programas de TV, cinema, jogos eletrônicos, aplicativos etc. Razão entre a quantidades de obras analisadas sobre
quantidade total de obras com documentação e material completos aptos para análise

Descrição do Indicador:

Linha de base: 100,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 100,002020: 2021: 100,00 100,002022: 2023: 100,00

0054 - Ampliação da capacidade de análise de processos de naturalização

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SENAJUS
Quantitativo? Sim
Indicador: Processos de naturalização decididos

Monitorar o desempenho da unidade em relação à análise e à decisão de processos de naturalização, buscando o aumento de
sua eficiência. Razão entre o número total de processos de naturalização (originários/recursais) decididos sobre o número
total de processos de naturalização (originários/recursais) recebidos

Descrição do Indicador:

Linha de base: 47,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 47,002020: 2021: 51,70 56,802022: 2023: 56,80

0053 - Ampliação da quantidade de ativos destinados

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de ativos destinados  pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas

Acompanhar a evolução do percentual de ativos destinados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, de forma a
contribuir na arrecadação de recursos a serem aplicados em políticas sobre drogas e de segurança pública. Razão entre o
total de bens leiloados e cedidos sobre a quantidade total de bens recebidos.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 26,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 33,002020: 2021: 40,00 48,002022: 2023: 55,00
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0052 - Ampliação da capacidade de análise de processos de conflitos de consumo

Unidade responsável: Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de resolutividade das demandas na plataforma Consumidor.gov.br

Identificar o percentual de resolutividade das demandas na plataforma Consumidor.gov.br. Razão entre as reclamações
avaliadas como resolvidas pelos consumidores mais as reclamações finalizadas não avaliadas pelos consumidores sobre o
total de reclamações finalizadas (resolvidas, não resolvidas e não avaliadas).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 81,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 70,002020: 2021: 70,00 70,002022: 2023: 70,00

0051 - Ampliação da capacidade de atendimento das demandas de informações sobre o acervo do Arquivo Nacional a partir do aperfeiçoamento e da
inovação do atendimento ao usuário
Unidade responsável: Arquivo Nacional
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de usuários atendidos para acesso ao acervo

Mensurar o percentual de usuários atendidos com vistas a adequar os serviços prestados à demanda de atendimento. Razão
entre o total de usuários atendidos e o total de usuários que demandam informações sobre o acervo do Arquivo Nacional. O
total de usuários atendidos soma a quantidade de usuários atendidos presencialmente e a distância (por telefone e por
correspondência postal e eletrônica).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 100,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 100,002020: 2021: 100,00 100,002022: 2023: 100,00
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Programa
5016 - Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento

Orgão: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública

Objetivo

1206 - Fortalecer a prevenção e o enfrentamento à criminalidade com ênfase no combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento

Meta do Objetivo

050N - Realizar 40.000 operações de combate à criminalidade durante o período do PPA

Resultados Intermediários
0050 - Ampliação do número de operações integradas - planejadas e coordenadas pela SEOPI.

Unidade responsável: Secretaria de Operações Integradas -SEOPI
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de operações integradas - planejadas e coordenadas

Mensurar a quantidade e a efetividade da unidade ao realizar sua atividade precípua em planejar e coordenar operações
integradas de segurança pública.    Operações integradas deflagradas (planejadas e coordenadas)

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
Número absolutoUnidade de medida:

Meta prevista para: 20,002020: 2021: 20,00 20,002022: 2023: 20,00

0049 - Ampliação do número de municípios com alto índice de violência contemplados pela metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta
desenvolvida pela SENASP.
Unidade responsável: Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de municípios com alto índice de violência que implantaram a metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta

Avaliar a abrangência da implantação da metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta.  Operações que
compreendem a metodologia de enfrentamento a criminalidade violenta. Operações compreendem um conjunto de atividades
coordenadas pela metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta, contemplando a entrega de três produtos em cada
município selecionado dentre aqueles que possuem os maiores índices de criminalidade violenta

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Número absolutoUnidade de medida:

Meta prevista para: 5,002020: 2021: 20,00 20,002022: 2023: 15,00

0048 - Ampliação das operações de combate ao crime realizadas pela Polícia Rodoviária Federal

Unidade responsável: Polícia Rodoviária Federal - PRF
Quantitativo? Sim
Indicador: Operações de combate à criminalidade

Medir e acompanhar o esforço de atuação da Polícia Rodoviária Federal em relação à quantidade de operações de
enfrentamento à criminalidade através das ações de policiamento e de inteligência.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 455,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Número absolutoUnidade de medida:

Meta prevista para: 465,002020: 2021: 896,00 1.075,002022: 2023: 1.290,00

0047 - Ampliação das operações de combate à criminalidade deflagradas pela Polícia Federal

Unidade responsável: Polícia Federal- PF
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de operações de polícia judiciária deflagradas pela Polícia Federal

Mensurar o esforço de atuação da Polícia Federal relativo à quantidade de operações de polícia judiciária deflagradas no
período sob apuração.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 4.271,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
Número absolutoUnidade de medida:

Meta prevista para: 4.844,002020: 2021: 10.911,00 11.381,002022: 2023: 11.874,00

Página 53

Página 54
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0046 - Ampliação das operações da força de cooperação penitenciária realizadas pelo DEPEN

Unidade responsável: Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de operações realizadas pela força de cooperação penitenciária.

Atuar em apoio às Unidades Federativas em situações, iminentes ou extraordinárias, de grave crise no sistema penitenciário,
para preservação da ordem pública, da integridade física das pessoas e do patrimônio público.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Número absolutoUnidade de medida:

Meta prevista para: 3,002020: 2021: 3,00 3,002022: 2023: 3,00
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VERSÃO PRELIMINAR – SUJEITA A ALTERAÇÕES

Programa
5017 - Assistência Farmacêutica no SUS

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo
1239 - Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia,
em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.

Meta do Objetivo
052I - Adquirir 100% dos medicamentos e insumos estratégicos sob responsabilidade de compra centralizada pelo Ministério da Saúde para
abastecimento do SUS

Resultados Intermediários
0156 - Agilização dos processos de Licença de Importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária

Unidade responsável: Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de processos de Licença de Importação com conclusão da análise em até 5 dias

Permite avaliar a eficiência da Anvisa na anuência de processos de importação para produtos sujeitos à vigilância sanitária
(medicamentos, produtos para saúde, cosméticos, entre outros); quanto menor é o tempo de avaliação dessas licenças pela
Anvisa, menor será o tempo de distribuição de um determinado produto, ou seja: mais disponibilidade para a população e
menores serão os gastos com a importação por parte das empresas. Não há tempo previsto em legislação federal.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 84,96 31/01/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 86,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0155 - Fornecimento de medicamentos para doenças prevalentes (negligenciadas, de alto custo e de alta incidência)

Unidade responsável: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de medicamentos para doenças prevalentes (negligenciadas, de alto custo e de alta incidência) fornecidos por Farmanguinhos ao

SUS
Dimensiona a quantidade de medicamentos fornecidos por Farmanguinhos relativos a doenças negligenciadas, de alto custo
e de alta incidência

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 302.261.250,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0154 - Expansão do programa "Aqui Tem Farmácia Popular" em municípios com menos de 40.000 habitantes

Unidade responsável: Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde - DAF/SCTIE/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de municípios com menos de 40.000 habitantes que possuem pelo menos 1 estabelecimento credenciado no Programa "Aqui

Tem Farmácia Popular"
Mede o percentual de municípios com menos de 40.000 habitantes que possuem pelo menos 1 estabelecimento credenciado
ao Programa "Aqui Tem Farmácia Popular"

Descrição do Indicador:

Linha de base: 75,00 31/10/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 77,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5018 - Atenção Especializada à Saúde

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo

1229 - Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais.

Meta do Objetivo

051Z - Ampliar para 46,7% o índice de transplantes de órgãos sólidos realizados/pmp.

Resultados Intermediários
0158 - Capacidade de atendimento da Rede de Bancos de Leite Humano

Unidade responsável: Fiocruz/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de crianças atendidas anualmente pela Rede de Bancos de Leite humano

Mede a capacidade de atendimento dos bancos de leite humano organizados em rede no âmbito nacional em suprir crianças.Descrição do Indicador:
Linha de base: 191.000,00 31/01/2019Data de referência da linha de base:

criança atendidaUnidade de medida:
Meta prevista para: 195.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0157 - Disponibilidade de leitos de terapia intensiva adulto habilitados para o SUS

Unidade responsável: SAES/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de leitos de terapia intensiva adulto habilitados para o SUS

Mede o número de leitos  de UTI adulto habilitados ao SUS em relação aos total de leitos disponíveis.  Quanto maior a
quantidade de leitos disponíveis, maior será o acesso aos leitos no SUS.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 14.175,00 31/01/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 14.620,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5019 - Atenção Primária à Saúde

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo

1182 - Promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada

Meta do Objetivo

0508 - Ampliar para 72,71% a cobertura populacional das equipes de Saúde da Família.

Resultados Intermediários
0162 - Vagas oferecidas em programas de provimento médico federal efetivamente ocupadas (Projeto Mais Médicos + Programa Médicos pelo Brasil)

Unidade responsável: Secretaria de Atenção Primária - SAPS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de ocupação de vagas de programas de provimento médico federal

Mede a proporção das vagas ocupadas por médicos em relação ao total de vagas oferecidas nos programas de provimento
médico federal (Projeto mais Médicos + Programa Médicos pelo Brasil)

Descrição do Indicador:

Linha de base: 82,00 30/09/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 85,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0161 - Beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde nas condicionalidades de saúde acompanhados na atenção primária à saúde

Unidade responsável: Secretaria de Atenção Primária - SAPS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de beneficiários do PBF com perfil saúde acompanhados nas condicionalidades de saúde na Atenção Primária.

A meta em questão expressa o percentual de beneficiários do PBF acompanhados na Atenção Primária no conjunto das
condicionalidades de saúde, que são: estado nutricional de crianças e mulheres, situação do calendário vacinal de crianças
menores de sete anos, e, caso a mulher esteja gestante, data da última menstruação (DUM) e situação de acesso ao pré-natal.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 76,08 31/07/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 77,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0160 - Atendimento odontológico individual com Equipes de Saúde Bucal a gestantes com pré-natal na Atenção Primária à Saúde

Unidade responsável: Secretaria de Atenção Primária - SAPS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

Mede a ampliação do acesso das gestantes à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde.Descrição do Indicador:
Linha de base: 25,00 30/04/2019Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 35,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0159 - Cobertura populacional das Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária

Unidade responsável: Secretaria de Atenção Primária - SAPS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de cobertura populacional das Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária

A cobertura de estimativa populacional de Equipes de Saúde Bucal vinculadas às Equipes de Saúde da Família (ESFSB) e
Equipes de Saúde Bucal vinculadas às Equipes de Atenção Primária é utilizada para  mensurar o acesso à Atenção Primária
em Saúde Bucal, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 42,00 31/08/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 43,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo
1234 - Fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária,
progressiva e sustentável.

Meta do Objetivo
052A - Fomentar o total de 500 pesquisas científicas e tecnológicas visando à produção de evidências e à geração de soluções tecnológicas para
subsidiar a melhoria da qualidade e da resolutividade das ações e serviços de saúde.

Resultados Intermediários
0165 - Tecnologias em saúde avaliadas para incorporação no Sistema Único de Saúde

Unidade responsável: Secretaria Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de tecnologias em saúde avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.

Mede o número de tecnologias avaliadas pela Conitec para incorporação no SUS. Os relatórios de avaliação são
disponibilizados no portal da Conitec, juntamente com o DOU.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 25,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0164 - Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) elaborados ou atualizados

Unidade responsável: Secretaria Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) elaborados ou atualizados

O indicador mede a publicação de PCDT elaborados e/ou atualizados.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:

unidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 14,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0163 - Projetos para o desenvolvimento tecnológico e produtivo no âmbito do Complexo Industrial da Saúde fomentados

Unidade responsável: Secretaria Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de projetos de desenvolvimento tecnológico e produtivo fomentados no âmbito do Complexo Industrial da Saúde

Mede o número de novos projetos que foram fomentados para desenvolvimento tecnológico e produtivo no âmbito do CIS,
formalizados com Laboratórios Públicos e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT), por meio do PROCIS.  Considera-se
como projetos fomentados os instrumentos de repasse de recursos (TED, convênios e contratos de repasse) celebrados com
instituições que executem ações relacionadas ao Complexo Industrial da Saúde e receberam o primeiro orçamento do MS

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 5,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5021 - Gestão e Organização do SUS

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo

1217 - Aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços de saúde equitativos e de qualidade.

Meta do Objetivo

0517 - Ampliar para 92% a informatização das equipes de Saúde da Família.

Resultados Intermediários
0169 - Estabelecimentos de saúde gerando informações de custos por meio do Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS)

Unidade responsável: Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de estabelecimentos de saúde gerando informações de custos por meio do Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS

(APURASUS)
Ampliação do número de estabelecimentos de saúde (Hospitais, Unidades de Pronto- Atendimento, Hemocentros, dentre
outras) que geram informações de custos no sistema APURASUS.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 161,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 206,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0168 - Entes federados com Relatório Anual de Gestão enviados ao Conselho

Unidade responsável: Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa - DGIP/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de entes federados com Relatório Anual de Gestão enviado ao Conselho

Mede a quantidade de entes federados que estão cumprindo a norma de entrega dos RAGs, que são: 5.568 municípios mais
26 estados e 1 distrito federal. Apresenta o número de entes federados com Relatório Anual de Gestão (RAG) enviados ao
Conselho.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 2.687,00 30/03/2017Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 1.320,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0167 - Laudos de diagnóstico realizados por meio do Telessaúde

Unidade responsável: Departamento de Saúde Digital - DESD/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de laudos realizados por meio do Telessaúde

Mede o número de laudos emitidos pelo Telediagnóstico em Retinografia, Telerradiologia, Prova de Função Pulmonar,
Dermatologia e Eletrocardiograma.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 700.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0166 - Certificações de qualificação para profissionais, trabalhadores, gestores e acadêmicos ligados ao SUS

Unidade responsável:  Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de certificações de qualificação para profissionais, trabalhadores, gestores e acadêmicos ligados ao SUS

Mede o número de certificações realizadas para qualificação de trabalhadores, profissionais, gestores e acadêmicos, ligados
ao SUS, por meio de ações educacionais na saúde, voltadas para gestão e assistência, no âmbito da Educação Permanente
em Saúde, na perspectiva do desenvolvimento profissional, melhoria do acesso e do cuidado integral e equânime no SUS.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 100.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5022 - Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo

1241 - Fortalecer a proteção, promoção e recuperação da Saúde Indígena

Meta do Objetivo
052N - Ampliar para 65% a proporção de crianças indígenas menores de 1 ano com acesso às consultas preconizadas de crescimento e
desenvolvimento (CeD)

Resultados Intermediários
0173 - Aldeias indígenas com água potável

Unidade responsável: Secretaria Especial da Saúde Indígena - SESAI/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de cobertura de aldeias indígenas com água potável

Mede a quantidade de aldeias com acesso à água potável. Infraestrutura de abastecimento implantada na aldeia ou
fornecimento de água por empresa de abastecimento

Descrição do Indicador:

Linha de base: 54,00 30/03/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 56,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0172 - Investigação de óbitos em crianças indígenas menores de um ano

Unidade responsável: Secretaria Especial da Saúde Indígena - SESAI/MS
Quantitativo? Sim
Indicador:  Proporção de óbitos em crianças indígenas menores de um ano investigados

Este indicador dimensiona o percentual de óbitos de crianças indígenas menores de um ano que foram investigados, em
determinado local e período.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 86,60 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 87,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0171 - Gestantes indígenas com no mínimo 6 consultas de pré-natal

Unidade responsável:  Secretaria Especial da Saúde Indígena - SESAI/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de gestantes indígenas com no mínimo 6 consultas de pré-natal

Dimensiona o percentual de gestantes com acesso ao pré-natal com 6 ou mais consultas na população residente em
determinado espaço geográfico, no período considerado

Descrição do Indicador:

Linha de base: 34,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 39,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0170 - Crianças indígenas menores de 5 anos com esquema vacinal completo (EVC)

Unidade responsável:  Secretaria Especial da Saúde Indígena - SESAI/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com esquema vacinal completo (EVC)

Dimensiona o percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com esquema vacinal completo, de acordo com a idade,
em determinado espaço geográfico, no período considerado. Estima o nível de proteção da população indígena contra
doenças evitáveis por imunização, mediante o total cumprimento do esquema básico de vacinação individual.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 83,70 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 86,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5023 - Vigilância em Saúde

Orgão: 36000 - Ministério da Saúde

Objetivo

1200 - Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle

Meta do Objetivo

052K - Adquirir e distribuir 100% de imunobiológicos de responsabilidade do Ministério da Saúde, conforme programação anual.

Resultados Intermediários
0179 - Redução do número de casos autóctones de malária no Brasil

Unidade responsável: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de casos autóctones de malária no Brasil

Estima a quantidade de casos autóctones de malária (códigos B50 a B54 da CID – 10) que acometem a população. São
excluídos os resultados de Lâmina de Verificação de Cura (LVC) por estarem relacionadas a recidivas (recrudescências e
recaídas).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 187.756,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
unidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 150.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0178 - Ação de vigilância de qualidade da água para consumo humano em municípios

Unidade responsável: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de municípios desenvolvendo ação de vigilância de qualidade da água para consumo humano

Mede as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano representada pelo percentual de municípios que
apresentam, simultaneamente, dados de cadastro com informações de pelo menos 90% da população do município, e dados
de controle e vigilância da qualidade da água para o ano de referência.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 40,00 31/10/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 45,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0177 - Maior efetividade na cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial

Unidade responsável: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS
Quantitativo? Sim
Indicador: Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial

Expressa a efetividade do tratamento. O alcance das metas pactuadas para esse indicador visa à redução da transmissão da
doença no território, diminuindo a ocorrência de novos casos.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 74,10 31/05/2017Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 76,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
5024 - Atenção Integral à Primeira Infância

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo

1231 - Promover atenção integral a gestantes e crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida

Meta do Objetivo

0520 - Acompanhar 3 milhões crianças beneficiadas, desde a gestação até os 6 anos.

Resultados Intermediários
0128 - Ampliação do número de municípios participantes do Programa Criança Feliz

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de municípios participantes do Programa Criança Feliz

Indica o número de municípios que fizeram adesão ao Programa Criança Feliz.Descrição do Indicador:
Linha de base: 2.787,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

municípioUnidade de medida:
Meta prevista para: 2.900,002020: 2021: 3.200,00 3.500,002022: 2023: 3.800,00

0127 - Ampliação do número de crianças e gestantes acompanhadas pelo Programa Criança Feliz

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de crianças e gestantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família/BPC acompanhadas pelo Programa Criança Feliz

Indica o número de crianças e gestantes pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família/BPC atendidas no âmbito do
Programa Criança Feliz, por meio de visitas domiciliares periódicas

Descrição do Indicador:

Linha de base: 554.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
pessoa beneficiadaUnidade de medida:

Meta prevista para: 700.000,002020: 2021: 1.000.000,00 2.500.000,002022: 2023: 3.000.000,00
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Programa
5026 - Esporte

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo
1219 - Garantir o acesso do cidadão brasileiro ao esporte por meio de políticas públicas inclusivas e sustentáveis de forma a desenvolver o esporte
educacional, de formação, de participação (lazer) e de alto rendimento em edificações e espaços esportivos adequados propiciando o exercício da
cidadania, o bem-estar físico, mental e social, bem como a valorização do cidadão e também do atleta, inclusive combatendo o uso de métodos e
substâncias proibidas, de forma a garantir a idoneidade em competições esportivas

Meta do Objetivo

051E - Aumentar em 20,60% o atendimento à população com programas, projetos e ações federais na área do esporte

Resultados Intermediários
0133 - Ampliação do quantitativo de testes de controle de dopagem em competição e fora de competição.

Unidade responsável: Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de amostras coletadas de atletas

Indica o número de amostras coletadas de atletas em missões de controle de dopagem sob a Autoridade da ABCD
(Autoridade de Teste, Coleta e de Gestão de Resultados)

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1.906,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
amostras coletadasUnidade de medida:

Meta prevista para: 2.060,002020: 2021: 2.300,00 2.600,002022: 2023: 2.900,00

0132 - Ampliação e qualificação do acesso ao esporte educacional, recreativo e ao lazer para todas as idades.

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer Inclusão Social
Quantitativo? Sim
Indicador: População beneficiária por programas educacionais, de participação e do lazer financiados pelo Ministério da Cidadania

Indica o número de beneficiários dos programas educacionais, de participação e do lazer.Descrição do Indicador:
Linha de base: 580.446,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

pessoa beneficiadaUnidade de medida:
Meta prevista para: 594.957,002020: 2021: 609.831,00 625.077,002022: 2023: 700.018,00

0131 - Ampliação do número de atletas atendidos pelo programa Bolsa Atleta

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de atletas praticantes de esportes de alto rendimento, a partir de 14 anos, que tenham obtido bons resultados em competições

nacionais e internacionais atendidos pelo programa Bolsa Atleta
Indica o número de atletas de alto rendimento elegíveis, segundo os parâmetros definidos pela legislação, beneficiados no
âmbito do programa Bolsa Atleta

Descrição do Indicador:

Linha de base: 6.204,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
atletaUnidade de medida:

Meta prevista para: 6.316,002020: 2021: 7.384,00 7.384,002022: 2023: 7.384,00

0130 - Ampliação do apoio a núcleos de formação em futebol, torneios de futebol e eventos de capacitação profissional

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Futebol e Direito do Torcedor
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de núcleos de formação em futebol implantados, torneios de futebol e eventos de capacitação profissional apoiados, em relação ao

registrado no ano de 2019
Indica o número de núcleos de formação em futebol implantados, de torneios de futebol e eventos de capacitação
profissional apoiados pelo Ministério da Cidadania

Descrição do Indicador:

Linha de base: 60,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
ação apoiadaUnidade de medida:

Meta prevista para: 60,002020: 2021: 60,00 72,002022: 2023: 85,00
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0129 - Ações de paradesporto fomentadas

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Paradesporto
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de paraatletas e profissionais apoiados

Informa a quantidade de paraatletas e profissionais beneficiados com políticas e ações do governo federalDescrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

pessoa beneficiadaUnidade de medida:
Meta prevista para: 600,002020: 2021: 700,00 800,002022: 2023: 900,00
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Programa
5027 - Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo
1220 - Ampliar os meios de acesso da população às políticas de inclusão social e produtiva cidadã, considerando as especificidades regionais e
territoriais.

Meta do Objetivo
051F - Ampliar por meio de ações de inclusão produtiva o público em 10.466 pessoas do Cadastro Único, preferencialmente os beneficiários do Bolsa
Família

Resultados Intermediários
0135 - Ampliação do número de empreendimentos apoiados de economia solidária, associativismo e cooperativismo que promovam a inclusão
produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único
Unidade responsável: Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de empreendimentos de economia solidária, associativismo e cooperativismo apoiados por ações desenvolvidas pelo Ministério da

Cidadania
O indicador revela o número de empreendimentos solidários atendidos por meio do conjunto de iniciativas desenvolvidas
pelo Ministério que buscam promover inclusão produtiva pela economia solidária, associativismo e cooperativismo. Nesse
sentido, o indicador contempla ações de apoio ao associativismo, criação de redes de empreendimentos solidários, apoio à
incubadoras,  a finanças solidárias, à comercialização e a catadores de materiais recicláveis.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
empreendimento apoiadoUnidade de medida:

Meta prevista para: 50,002020: 2021: 200,00 200,002022: 2023: 200,00

0134 - Ampliação do número de pessoas inscritas no Cadastro Único beneficiadas com ações de inclusão produtiva no âmbito do Plano Progredir

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
Quantitativo? Sim
Indicador:  Número de de pessoas inscritas no Cadastro Único beneficiadas com ações de inclusão produtiva  no âmbito do Plano Progredir

 O indicador revela o número de pessoas qualificadas por meio do conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo Ministério que
buscam promover inclusão produtiva pelo Plano Progredir. Nesse sentido, o indicador contempla ações de capacitação
profissional, com vistas à inserção no mercado de trabalho formal ou ao empreendedorismo, acesso ao microcrédito, ações
de intermediação de mão de obra

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
pessoa beneficiadaUnidade de medida:

Meta prevista para: 1.400,002020: 2021: 3.022,00 3.022,002022: 2023: 3.022,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

226,002023:226,002021: 226,002020: 105,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

1.008,002023:1.009,002021: 1.009,002020: 467,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

279,002023:279,002021: 279,002020: 129,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

1.129,002023:1.128,002021: 1.128,002020: 523,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

380,002023:380,002021: 380,002020: 176,00Meta prevista para: 2022:
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Programa
5028 - Inclusão Social por meio do Bolsa Família e da Articulação de Políticas Públicas

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo

1221 - Aliviar a pobreza por meio da garantia de renda e da promoção de acesso a serviços de educação, saúde e assistência social

Meta do Objetivo

051G - Atendimento de 100% das famílias pobres elegíveis ao Programa, de acordo com a estimativa de pobreza oficial

Resultados Intermediários
0137 - Famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza contempladas no Programa Bolsa Família

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Renda e Cidadania
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família frente à estimativa oficial de pobreza

Percentual de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família frente à estimativa da quantidade de famílias pobres presente
na estimativa oficial

Descrição do Indicador:

Linha de base: 13.800.000,00 31/07/2019Data de referência da linha de base:
percentual de famílias atendidasUnidade de medida:

Meta prevista para: 100,002020: 2021: 100,00 100,002022: 2023: 100,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 100,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 100,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 100,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 100,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 100,00Meta prevista para: 2022:

0136 - Ampliação do número de municípios aptos a receber apoio financeiro do Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Renda e Cidadania
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de municípios recebendo apoio financeiro do Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

Informa o número de municípios que recebem o apoio financeiro do IGDDescrição do Indicador:
Linha de base: 4.781,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

municípioUnidade de medida:
Meta prevista para: 5.250,002020: 2021: 5.300,00 5.350,002022: 2023: 5.400,00
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Programa
5029 - Produção de Dados e Conhecimento para o Aprimoramento de Políticas Públicas

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo

1233 - Identificar, caracterizar, localizar e dar visibilidade à situação de vulnerabilidade das famílias para a promoção da inclusão social

Meta do Objetivo

0522 - Ampliar para 87% o nível de informações atualizadas das famílias de baixa renda no Cadastro Único

Resultados Intermediários
0138 - Ampliação do índice de informações atualizadas das famílias de baixa renda no Cadastro Único

Unidade responsável: Secretaria Nacional do Cadastro Único
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de atualização cadastral dos municípios brasileiros

 Taxa de Atualização Cadastral é um indicador utilizado para medir o desempenho de cada município quanto a atualização
cadastral. O indicador informa a média ponderada de cadastros atualizados no conjunto de municípios do Brasil.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 83,00 31/07/2019Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 84,002020: 2021: 85,00 86,002022: 2023: 87,00
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Programa
5031 - Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo
1222 - Garantir Serviços e Benefícios Socioassistenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais, com
respeito à diversidade de públicos e territórios.

Meta do Objetivo

051H - Ampliar para 70% a cobertura de famílias em situação de vulnerabilidade e riscos sociais

Resultados Intermediários
0140 - Ampliação da cobertura dos serviços e programas referenciados nos CREAS

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Assistência Social
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de cobertura de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social por serviços e programas de assistência social referenciados

nos CREAS
Informa a cobertura de famílias em situação de vulnerabilidade e riscos sociais por serviços e programas disponibilizados
nos CREAS

Descrição do Indicador:

Linha de base: 84,40 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 84,402020: 2021: 85,00 85,002022: 2023: 86,00

0139 - Ampliação da cobertura dos serviços e programas referenciados nos CRAS

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Assistência Social
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de cobertura de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social por serviços e programas de assistência social referenciados

nos CRAS
Informa a cobertura de famílias em situação de vulnerabilidade e riscos sociais por serviços e programas disponibilizados
nos CRAS

Descrição do Indicador:

Linha de base: 82,50 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 82,502020: 2021: 83,00 83,002022: 2023: 84,00
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Programa
5032 - Rede de Suporte Social ao Dependente Químico: Cuidados, Prevenção e Reinserção Social

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo
1223 - Estabelecer políticas públicas efetivas voltadas aos usuários e dependentes químicos e seus familiares, no que se refere a prevenção,
tratamento, acolhimento e recuperação, culminando com a sua reinserção social

Meta do Objetivo
051I - Ampliar em 172,73% o número de atendimentos em Comunidades Terapêuticas, compreendendo cuidados, prevenção e reinserção social de
dependentes químicos

Resultados Intermediários
0191 - Ampliação do número de profissionais, atuantes no SISNAD, SUS e SUAS, capacitados na temática sobre drogas

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de profissionais capacitados

Quantifica o número de profissionais capacitados atuantes no sistema único de saúde, no sistema único de assistência
social e no sistema nacional sobre drogas na temática de cuidados, prevenção e reinserção social de dependentes químicos.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 2.500,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
pessoa capacitadaUnidade de medida:

Meta prevista para: 2.000,002020: 2021: 2.000,00 2.000,002022: 2023: 2.000,00

0141 - Ampliação do número de atendimentos em Comunidades Terapêuticas, compreendendo cuidados, prevenção e reinserção social de
dependentes químicos
Unidade responsável: Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de atendimentos em Comunidades Terapêuticas, compreendendo cuidados, prevenção e reinserção social de dependentes

químicos, em relação ao número de atendimentos registrados no ano de 2019
Quantifica os atendimentos em Comunidades Terapêuticas, compreendendo cuidados, prevenção e reinserção social de
dependentes químicos

Descrição do Indicador:

Linha de base: 11.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
atendimentos realizadosUnidade de medida:

Meta prevista para: 22.000,002020: 2021: 24.000,00 26.000,002022: 2023: 30.000,00
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Programa
5033 - Segurança Alimentar e Nutricional

Orgão: 55000 - Ministério da Cidadania

Objetivo
1224 - Ampliar a oferta e o acesso à água e a alimentos adequados e saudáveis para as pessoas em situação de vulnerabilidade social fortalecendo o
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Meta do Objetivo
052C - Alcançar 100% dos municípios que se encontram em situação de pobreza, extrema pobreza e insegurança alimentar e nutricional com ações de
Acesso à Água, Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou adesão ao SISAN

Resultados Intermediários
0143 - Ampliação do número de agricultores familiares beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
Quantitativo? Sim
Indicador: Proporção de agricultores familiares beneficiados pelo PAA localizados em municípios que se encontram em situação de pobreza, extrema

pobreza e insegurança alimentar e nutricional
 Contabiliza o percentual de agricultores familiares beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) localizados
em municípios prioritários (municípios com mais de 50% de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e mais de
10,1% de prevalência de Déficit de Altura para Idade em crianças menores de 5 anos acompanhadas pelas condicionalidades
de saúde do Programa Bolsa Família), em relação ao total de agricultores familiares beneficiados pelo PAA durante o ano

Descrição do Indicador:

Linha de base: 64,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 65,002020: 2021: 70,00 75,002022: 2023: 80,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Centro-Oeste

-2023:-2021: -2020: 2,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 60,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 14,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste

-2023:-2021: -2020: 18,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sul

-2023:-2021: -2020: 6,00Meta prevista para: 2022:

0142 - Ampliação do acesso à água para consumo humano e produção em territórios mais vulneráveis do semiárido

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
Quantitativo? Sim
Indicador:  Proporção de cisternas de acesso à água para consumo humano implementadas em municípios que se encontram em situação de pobreza,

extrema pobreza e insegurança alimentar e nutricional
Contabiliza o percentual de cisternas de acesso à água para consumo humano implementadas em municípios prioritários
(municípios com mais de 50% de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e mais de 10,1% de prevalência de
Déficit de Altura para Idade em crianças menores de 5 anos acompanhadas pelas condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família), em relação ao número total de cisternas de acesso à água para consumo humano implementadas durante o
ano

Descrição do Indicador:

Linha de base: 77,00 31/12/2018Data de referência da linha de base:
percentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 80,002020: 2021: 83,00 86,002022: 2023: 90,00

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Nordeste

-2023:-2021: -2020: 90,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 5,00Meta prevista para: 2022:
Região: Região Sudeste
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-2023:-2021: -2020: 5,00Meta prevista para: 2022:
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Programa
5034 - Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos

Orgão: 81000 - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos

Objetivo
1179 - Ampliar o acesso e o alcance das políticas de direitos, com foco no fortalecimento da família, por meio da melhoria da qualidade dos serviços de
promoção e proteção da vida, desde a concepção, da mulher, da família e dos direitos humanos para todos

Meta do Objetivo
0506 - Promover maior e melhor acesso aos serviços de promoção e proteção de direitos, com foco no fortalecimento da família e em públicos não
alcançados por políticas de governo.

Resultados Intermediários
0076 - Adesão a programas e projetos de fortalecimento no âmbito familiar

Unidade responsável: SNF
Quantitativo? Sim
Indicador: Nº de estados/DF em que tenham ocorrido iniciativas em conjunto com o MMFDH para a execução de projetos relativos ao fortalecimento no

âmbito familiar
Este número de estados/DF em que tenham ocorrido iniciativas em conjunto com o MMFDH (Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos) para a execução de projetos relativos ao fortalecimento no âmbito familiar é apurado pela SNF
(Secretaria Nacional da Família).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 30/12/2018Data de referência da linha de base:
quantidade de entes federativosUnidade de medida:

Meta prevista para: 7,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 7,00Meta prevista para: 2022:

0075 - Acesso a políticas públicas de Direitos Humanos no Arquipélago de Marajó

Unidade responsável: SE
Quantitativo? Sim
Indicador: Implementação do Programa Abrace o Marajó

Implementação do Programa Abrace o Marajó.Descrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 30/12/2018Data de referência da linha de base:

ProgramaUnidade de medida:
Meta prevista para: 1,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Região Norte

-2023:-2021: -2020: 1,00Meta prevista para: 2022:

0073 - Melhoria no atendimento de chamadas do DISQUE 100 / LIGUE 180

Unidade responsável: ONDH
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de chamadas atendidas em até 30 segundos

(Nº de chamadas atendidas até 30 segundos / Nº total de chamadas)*100Descrição do Indicador:
Linha de base: 65,00 30/12/2018Data de referência da linha de base:

percentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 90,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 90,00Meta prevista para: 2022:

0072 - Assegurar o direito à vida e aos direitos humanos de populações vulneráveis

Unidade responsável: SE
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Quantitativo? Sim
Indicador: QUANTIDADE DE PESSOAS VULNERÁVEIS atendidas

QUANTIDADE DE PESSOAS VULNERÁVEIS atendidas conforme informação apurada pelas Secretarias NacionaisDescrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 01/03/2020Data de referência da linha de base:

pessoas atendidasUnidade de medida:
Meta prevista para: 75.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 75.000,00Meta prevista para: 2022:

0071 - Equipar Conselhos de Direito

Unidade responsável: SNDPI, SNDCA e SNDPD
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Conselhos equipados

Quantidade de Conselhos equipados conforme dados informados pelas Secretarias NacionaisDescrição do Indicador:
Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

conselhos equipadosUnidade de medida:
Meta prevista para: 300,002020: 2021: - -2022: 2023: -

Regionalização do resultado intermerdiário
Região: Nacional

-2023:-2021: -2020: 300,00Meta prevista para: 2022:
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Programa
6011 - Cooperação com o Desenvolvimento Nacional

Orgão: 52000 - Ministério da Defesa

Objetivo

1209 - Realizar ações de cooperação com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as ações governamentais em benefício da sociedade.

Meta do Objetivo

050P - Atingir 82% de realização das ações de cooperação com o desenvolvimento nacional.

Resultados Intermediários
0147 - Universitários capacitados do Projeto Rondon.

Unidade responsável: Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto - SEPESD.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade anual de universitários capacitados do Projeto Rondon.

Somatório de universitários capacitados em cada operação do Projeto Rondon, apurado no período de um ano.Descrição do Indicador:
Linha de base: 756,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 1.008,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0146 - Inclusão social de crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Forças no Esporte (Profesp).

Unidade responsável: Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto - SEPESD.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade anual de crianças e adolescentes atendidos pelo Profesp.

Somatório das crianças e adolescentes incluídos e beneficiados  em  atividades socialmente inclusivas nas Organizações
Militares que apoiam o Programa Forças no Esporte.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 28.000,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 30.000,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0145 - Qualificação dos jovens incorporados às Forças Armadas, por intermédio de cursos, complementando a formação cívica-cidadã e facilitando o
ingresso no mercado de trabalho, após o Serviço Militar.
Unidade responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas - Chefia de Logística e Mobilização.
Quantitativo? Sim
Indicador: Militares habilitados pelo Projeto Soldado-cidadão.

Número de militares habilitados pelo Projeto Soldado-cidadão anualmente.Descrição do Indicador:
Linha de base: 9.052,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 3.300,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0119 - Formação de aquaviários e portuários pelo Ensino Profissional Marítimo.

Unidade responsável: Comando da Marinha.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade anual de profissionais formados pelo Ensino Profissional Marítimo.

Número absoluto de alunos capacitados anualmente para exercerem as atividades referentes à Marinha Mercante e atividades
correlacionadas. As categorias profissionais beneficiárias do Ensino Profissional Marítimo são os aquaviários (marítimos,
fluviários, pescadores, mergulhadores, práticos e agentes de manobra e docagem), os portuários e capacitação de
funcionários das empresas que contribuem para o Ensino Profissional Marítimo (segmento denominado atividades
correlatas).

Descrição do Indicador:

Linha de base: 12.058,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 6.500,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
6012 - Defesa Nacional

Orgão: 52000 - Ministério da Defesa

Objetivo

1178 - Preparar adequadamente as Forças Armadas para a defesa do país contra ameaças, a proteção de sua ordem institucional e de suas riquezas.

Meta do Objetivo

0505 - Atingir 75% do Índice de Operacionalidade das Forças Armadas

Resultados Intermediários
0150 - Helicópteros multiemprego entregues às Forças Armadas.

Unidade responsável: Comando da Aeronáutica.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de helicópteros multiemprego entregues às Forças Armadas.

Nesse indicador são consideradas as unidades de helicóptero multiemprego recebidos pelo Comando da Aeronáutica,
conforme cronograma previsto em contrato.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 35,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 4,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0149 - Cargueiros Táticos KC-390 entregues à FAB.

Unidade responsável: Comando da Aeronáutica.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Cargueiros Táticos KC-390 entregues à FAB.

Nesse indicador são consideradas os Cargueiros Táticos  entregues ao Comando da Aeronáutica, de acordo com o
cronograma contratual previsto.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 2,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 3,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0148 - Aeronaves de Caça FX-2 entregues à Força Aérea Brasileira (Projeto FX-2).

Unidade responsável: Comando da Aeronáutica.
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de aeronaves de caça Gripen entregues à frota da Força Aérea Brasileira.

Serão consideradas nesse indicador as unidades das Aeronaves Caça F-X2, quando entregues, pois  ainda estão em linha de
produção.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 0,012020: 2021: - -2022: 2023: -

0144 - Participação em eventos de adestramentos, nacionais e internacionais.

Unidade responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA).
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade anual de eventos de adestramento realizados (exercícios de adestramento singulares e conjuntos, nacionais e internacionais).

Adestramento Singular e Conjuntos, Nacionais e Internacionais realizados.Descrição do Indicador:
Linha de base: 5,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 14,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0123 - Viaturas blindadas sobre rodas do Sistema ASTROS, nas versões MK3M e MK6, entregues ao Exército Brasileiro.

Unidade responsável: Comando do Exército.
Quantitativo? Sim
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Indicador: Quantidade de viaturas blindadas sobre rodas do Sistema ASTROS, nas versões MK3M e MK6, entregues ao Exército Brasileiro.
Viaturas ASTROS adquiridas para equipar os dois Grupos de Mísseis e Foguetes e incorporadas ao Exército BrasileiroDescrição do Indicador:

Linha de base: 77,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 3,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0121 - Viaturas blindadas sobre rodas do Programa Guarani entregues ao Exército Brasileiro.

Unidade responsável: Comando do Exército
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de viaturas blindadas sobre rodas do Programa Guarani entregues ao Exército Brasileiro.

Viaturas blindadas sobre rodas do Programa Guarani entregues ao Exército Brasileiro.Descrição do Indicador:
Linha de base: 424,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

UnidadeUnidade de medida:
Meta prevista para: 31,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0120 - Comissionamento dos Estaleiros e da Base Naval (Prosub) para operação de submarinos convencionais.

Unidade responsável: Comando da Marinha.
Quantitativo? Sim
Indicador: Percentual de Comissionamento dos Estaleiros e da Base Naval (Prosub) para operação de submarinos convencionais.

Indicador de eficácia que objetiva avaliar o percentual do atendimento das necessidades relacionadas à construção de
infraestrutura necessária para construção, manutenção e apoio à operação de submarinos convencionais e nucleares.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 65,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 5,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0118 - Submarinos convencionais entregues à Marinha do Brasil.

Unidade responsável: Comando da Marinha.
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de submarinos convencionais entregues à esquadra da Marinha do Brasil.

indicador de efetividade que objetiva avaliar a quantidade de submarinos convencionais construídos no Brasil e que foram
entregues para a Esquadra da Marinha do Brasil.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 0,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
UnidadeUnidade de medida:

Meta prevista para: 1,002020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
6015 - Educação Infantil

Orgão: 26000 - Ministério da Educação

Objetivo
1244 - Ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até
o final da vigência deste PNE

Meta do Objetivo

052V - Taxa de acesso à educação infantil em creches (%)

Resultados Intermediários
0025 - Formação dos Professores da Educação Básica - Educação Infantil

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de formação dos professores da educação básica - Educação Infantil

(Total de funções docentes da educação infantil com formação em nível superior em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atua / Total de funções docentes da educação infantil) X 100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 54,80 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 55,902020: 2021: - -2022: 2023: -

0024 - Creches e Pré-escolas Implantadas

Unidade responsável: FNDE/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Quantidade de Creches e Pré-escolas Implantadas

Total de creches construídasDescrição do Indicador:
Linha de base: 325,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Número absolutoUnidade de medida:
Meta prevista para: 363,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0023 - Acesso Escolar da População de 4 a 5 anos

Unidade responsável: SEB/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de acesso escolar – Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola

Indicador 1A - PNE: Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/crecheDescrição do Indicador:
Linha de base: 94,80 31/12/2019Data de referência da linha de base:

PercentualUnidade de medida:
Meta prevista para: 94,802020: 2021: - -2022: 2023: -
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Programa
6016 - Educação Especial

Orgão: 26000 - Ministério da Educação

Objetivo

1245 - Elevar a qualidade de Educação Especial, promovendo o acesso, a permanência e a aprendizagem com equidade

Meta do Objetivo
052W - Universalizar a taxa de atendimento, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, na educação especial, em conformidade com a meta
4 do Plano Nacional de Educação.

Resultados Intermediários
0029 - Número de Escolas com Salas de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado

Unidade responsável: SEMESP/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Número de Escolas com Salas de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado

Número de escolas com salas de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializadoDescrição do Indicador:
Linha de base: 31.626,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:

Número absolutoUnidade de medida:
Meta prevista para: 33.281,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0028 - Matrículas de estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação no atendimento
educacional especializado
Unidade responsável: SEMESP/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de Matrículas de estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação no

atendimento educacional especializado
(Número de matrículas de estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e
superdotação no atendimento educacional especializado/número total de matrículas de estudantes de 4 a 17 anos com
deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação) x100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 42,60 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 43,102020: 2021: - -2022: 2023: -

0027 - Pessoas de 4 a 17 anos com deficiencia, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotacao que frequentam a escola

Unidade responsável: SEMESP/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Numero de matriculas de pessoas de 4 a 17 anos com deficiencia, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotacao

Numero de matriculas de pessoas de 4 a 17 anos com deficiencia, transtorno do espectro autista, altas habilidades e
superdotacao.

Descrição do Indicador:

Linha de base: 1.009.917,00 31/12/2019Data de referência da linha de base:
Número absolutoUnidade de medida:

Meta prevista para: 1.075.140,002020: 2021: - -2022: 2023: -

0026 - Formação Continuada em Educação Especial de Professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado

Unidade responsável: SEMESP/MEC
Quantitativo? Sim
Indicador: Taxa de professores que atuam no atendimento educacional especializado com formação continuada em educação especial

(Número  professores que atuam no atendimento especializado com formação continuada em educação especial / Total de
professores que atuam no atendimento educacional especializado ) X 100

Descrição do Indicador:

Linha de base: 42,30 31/12/2019Data de referência da linha de base:
PercentualUnidade de medida:

Meta prevista para: 42,302020: 2021: - -2022: 2023: -
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