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NOTA SOBRE A REVISÃO
A primeira responsabilidade do GT-IPGE, dada pela sua portaria de instituição é "I - Selecionar, construir e
revisar indicadores, em conjunto com a Superintendência de Planejamento Estratégico (SPE) e órgãos
setoriais". Assim sendo, e se antecipando ao processo de Revisão do PPA Participativo 2016-2019, que teve
início no dia 06 de junho, o GT-IPGE, em janeiro de 2017, iniciou o planejamento da revisão dos indicadores
de programa junto às secretarias setoriais.
A metodologia de revisão consistiu na realização de reuniões de revisão por programa de governo, convidando
as secretarias responsáveis pelos indicadores e com responsabilidade nos principais compromissos e metas do
programa. Em sequência, convocações foram encaminhadas por email para os/as APG das secretarias,
solicitando a participação dos setores envolvidos no programa. Acompanhando o email, fichas dos indicadores
e orientações para preenchimento foram enviadas como anexo para serem devolvidas até um dia antes da
reunião. Durante as reuniões, que ocorreram no Auditório da Seplan, foram distribuídos materiais de trabalho
para os participantes, os quais compunham as fichas preenchidas pelas próprias setoriais, matriz programática
(Programa, compromissos, metas e iniciativas), Lógica da intervenção etc.
As reuniões se iniciavam com uma breve apresentação sobre o GT-IPGE, abordando principalmente suas
competências e composição, finalizando com abordagem sobre a metodologia de trabalho. Durante o processo,
as fichas semipreenchidas foram apresentadas no telão para revisão dos seis atributos dos indicadores, exclusão
ou inclusão de novo indicador. Além dos atributos principais, outras informações complementares foram
preenchidas nas fichas dos indicadores. Cada atributo do indicador foi lido, revisado e validado pelos técnicos
presentes na reunião Plenária. Ressalta-se que foi informado que os compromissos importantes não devem ficar
sem indicador. Ao final da Plenária, as setoriais foram informadas que teriam sete dias para fazer a devolutiva
das fichas validades, após o recebimento destas para todas as pessoas que assinaram a lista de presença. Foram
orientados a validarem internamente em suas secretarias, com encaminhamento final para o GT-IPGE,
copiando todas as pessoas que receberam as fichas após a Plenária.
As reuniões de revisão tiveram início em 15 de março, finalizando em 14 de julho. Foram 27 reuniões com as
secretarias setoriais, uma por programa, com exceção dos programas 207, 210, 212 e 218 que ocorreram mais
de uma vez. Todos os programas foram revisados e todas as secretarias participaram do processo de revisão.
Ressalta-se que as Plenárias abordaram apenas os programas do Poder Executivo. Os indicadores dos outros
poderes foram revisados a partir de demandas encaminhadas por email e discutidas nas reuniões da revisão
geral do PPA, com membros dos outros poderes e as equipes da SPE - Superintendência de Planejamento
Estratégico, que estavam tratando dos demais componentes do Plano.
A próxima seção contém as estatísticas da revisão de indicadores, por Programa, Poder, atributos dos
indicadores e tipo de revisão (inclusão, descontinuidade, alteração, sem modificação), seguida da seção de
revisão, que apresenta os indicadores com seus principais atributos, por tipo de revisão e o parecer do GTIPGE.

NÚMEROS DA REVISÃO DE INDICADORES
Resultados Gerais da Revisão: Todos os Programas do Executivo
Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

14; 10%

14
75
37
13
139

37; 27%

75; 54%

13; 9%

Alteração de indicador

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

Descontinuidade de indicador

3
17

Inclusão de indicador
Indicador sem modificação

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

102

Quantitativos por Modificação de Atributo

Diferença

126

Valor de referência:

34

Unidade de medida:

22

Fórmula de cálculo:

24

52

Fonte:

50

Descrição do Indicador:

42

Ano de referência:

27

Quantidade de Indicadores antes e depois da Revisão
2

200. Saúde M ais Perto de Você
201. Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento

4
4

-1
202. Cultura e Identidades

3

4

1

203. Desenvolvimento Produtivo

4

2

205. Pacto Pela Vida
206. Desenvolvimento Rural Sustentável

3

4
10

0

208. Bahia Trabalho Decente

5
5

1

211. M ulher Cidadã

6

4

0

210. Turismo

4

5
5

212. Educar para Transformar

7
7

-1
214. Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais

5
1

215. Cidadania e Direitos

4

1

216. Vida M elhor

6

5
6

5
1

217. Esporte e Lazer

12

7

0

213. Água para Todos

12

3
3
2

209. Desenvolvimento Urbano

6

218. Gestão Participativa

7
7

13

6
1

219. Primeiro Emprego

-2

8

2

207. M eio Ambiente e Sustentabilidade

Antes da Revisão

5
6

-1

Depois da Revisão

6

5
1

204. Infraestrutura para o Desenvolvimento

Diferença

7

5

0

4

3

0

2

4

6

8

10

12

Resultados Gerais da Revisão: Todos os Programas dos Outros Poderes
Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Total

42
4
46

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

4; 9%

0
0
42; 91%

Alteração de indicador

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

46

Depois

46

Indicador sem modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo

Diferença

Unidade de
medida:

0

3

Fórmula de
cálculo:

1

Descrição do
Indicador:

1

Quantidade de Indicadores antes e depois da Revisão
0

255. Fortalecimento da Ação Legislativa

5

Diferença
Depois da Revisão
Antes da Revisão

5
0

256. Auditoria, Decisão e Divulgação dos Resultados do Controle
Externo Estadual

3
3
0

257. Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo e Suporte Institucional

4
4
0

258. Aperfeiçoamento do Controle Externo dos Municípios

1
1
0

259. Justiça Presente

6
6
0

260. Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

15
15
0

261. Modernização do Ministério Público

8
8
0

262. Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial
dos Cidadãos

4
4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

200.SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Total

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2
1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

4

1
4
2
7

Diferença

Alteração de
indicador

Inclusão de
indicador

Indicador sem
modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

2

Fonte:

5

7

2

4

Descrição do Indicador:

1

Ano de referência:

2

201.CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Total

4

4
4

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
1
Alteração de indicador

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

4

Depois

4

Diferença

0

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

2

Unidade de medida:

2

Fórmula de cálculo:

3

Fonte:

3

Descrição do Indicador:

3

Ano de referência:

1

202.CULTURA E IDENTIDADES

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

3

3
1
4

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

1

0
2

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

4

3

-1

Alteração de indicador

Descontinuidade de
indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Unidade de
medida:

2

3

Fonte:

203.DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

2

0
1

Indicadores antes e depois da Revisão

5

Depois

6

3

3
3
2
8

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

Antes

3

Diferença

1

Alteração de
indicador

Descontinuidade
de indicador

Inclusão de
indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

2

Unidade de medida:

2

Fórmula de cálculo:

3

Fonte:

3

Descrição do Indicador:
Ano de referência:

2
3

204.INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

3
2
1
6

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2
1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

4

3

Diferença

5

Alteração de
indicador

Descontinuidade
de indicador

Inclusão de
indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

1

Unidade de medida:

1

Fórmula de cálculo:

1

3

Fonte:

1

Descrição do Indicador:

1

Ano de referência:

2

205.PACTO PELA VIDA

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

5
3
1
9

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

3
1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

6

Depois

8

5

Diferença

2

Alteração de
indicador

Descontinuidade
de indicador

Inclusão de
indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

2

Unidade de medida:

4

Fórmula de cálculo:

4

Fonte:
Descrição do Indicador:

5
2

206.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

1
2
1
4

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
1

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

4

Depois

2

Diferença

3

-1

Alteração de
indicador

1

1

Descontinuidade
de indicador

Indicador sem
modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

2

Unidade de medida:

1

Fórmula de cálculo:

2

Fonte:

2

Descrição do Indicador:

2

Ano de referência:

1

207.MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Total

10
2
12

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

10

Diferença

Alteração de indicador

Inclusão de indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

1

Fórmula de cálculo:

10

12

2

Fonte:
Descrição do Indicador:

7
4
7

208.BAHIA TRABALHO DECENTE

1
1
1
1
4

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

3

Depois

Diferença

3

1

1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

1

Indicador
sem
modificação

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

1

Inclusão de
indicador

nº Indicadores

Descontinui
dade de
indicador

Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

Alteração de
indicador

Quantitativos por Tipo de Revisão

0

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

1

Unidade de medida:

1

Fórmula de cálculo:

1

Fonte:

1

Descrição do Indicador:

1

Ano de referência:

1

209.DESENVOLVIMENTO URBANO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Total

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2

0
1

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

4

Depois

6

4

4
2
6

Diferença

2

Alteração de indicador

Inclusão de indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

1

Unidade de medida:

1

Fórmula de cálculo:

4

Fonte:

4

Descrição do Indicador:
Ano de referência:

3
1

210.TURISMO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Total

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

4

1
4
5

Diferença

Alteração de indicador

Indicador sem modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

1

Unidade de medida:

5

5

0

4

Fórmula de cálculo:

3

Fonte:

1

Descrição do Indicador:

3

211.MULHER CIDADÃ

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

3
2
1
6

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2
1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

4

Depois

5

3

Diferença

1

Alteração de
indicador

Descontinuidade
de indicador

Inclusão de
indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Unidade de
medida:

1

Fórmula de
cálculo:

3

Descrição do
Indicador:

3

212.EDUCAR PARA TRANSFORMAR

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

1

0
7

Indicadores antes e depois da Revisão

Depois

6

6
6
1
13

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

Antes

6

Diferença

Alteração de
indicador

Descontinuidade
de indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

6

Fórmula de cálculo:

7

12

5

Inclusão de
indicador

4

Fonte:

6

Descrição do Indicador:

5

Ano de referência:

6

213.ÁGUA PARA TODOS

1
5
1
1
8

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

7

Depois

7

1

1

1
1

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

1

Indicador
sem
modificação

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

5

Inclusão de
indicador

nº Indicadores

Alteração de
indicador

Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

Descontinui
dade de
indicador

Quantitativos por Tipo de Revisão

Diferença

0

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:
Unidade de medida:

5
1

Fórmula de cálculo:

5

Fonte:

5

Descrição do Indicador:
Ano de referência:

1
4

214.IGUALDADE RACIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

2
3
1
6

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2
1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

6

Depois

3

Diferença

5

Alteração de
indicador

Descontinuidade
de indicador

Indicador sem
modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

1

Fórmula de cálculo:

2

Fonte:

2

Descrição do Indicador:

2

-1

215.CIDADANIA E DIREITOS

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Total

2

2
2
1
5

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2
1

0
1

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

4

5

1

Alteração de
indicador

Inclusão de
indicador

Indicador sem
modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de
referência:

1

Ano de
referência:

1

216.VIDA MELHOR

Quantitativos por Tipo de Revisão
nº Indicadores
1
3
2
1
7

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

Depois

5

Diferença

6

Inclusão de
indicador

Indicador
sem
modificação

1

1
2

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

2
1

Descontinui
dade de
indicador

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

3

Alteração de
indicador

Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de
referência:

1

Unidade de
medida:

1

2

Ano de
referência:

1

217.ESPORTE E LAZER

Quantitativos por Tipo de Revisão
nº Indicadores
1
4
2
1
8

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

2

6

Depois

7

Inclusão de
indicador

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

1
Indicador
sem
modificação

1
Descontinui
dade de
indicador

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Descontinuidade de indicador
Total

4

Alteração de
indicador

Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

Diferença

1

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

2

Fórmula de cálculo:

2

Fonte:

1

Descrição do Indicador:
Ano de referência:

2
1

218.GESTÃO PARTICIPATIVA

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Total

3
3
7
13

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

3

1
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

6

Depois

Diferença

13

7

7

3

Alteração de
indicador

Inclusão de
indicador

Indicador sem
modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Valor de referência:

3

Fórmula de cálculo:

3

Fonte:
Descrição do Indicador:

2
1

Ano de referência:

3

219.PRIMEIRO EMPREGO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Alteração de indicador
Inclusão de indicador
Total

3

3
1
4

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

3

4

1

Alteração de indicador

Inclusão de indicador

Quantitativos por Modificação de Atributo
Fórmula de
cálculo:

3

Fonte:

3

Descrição do
Indicador:

3

255.FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Total

5

5
5

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
0
Indicador sem modificação

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

5

5

0

Quantitativos por Modificação de Atributo

256.AUDITORIA, DECISÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLE EXTERNO ESTADUAL

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Total

3

3
3

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
0
Indicador sem modificação

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

3

3

0

Quantitativos por Modificação de Atributo

257.APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E SUPORTE INSTITUCIONAL

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Total

4

4
4

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
0
Indicador sem modificação

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

4

4

0

Quantitativos por Modificação de Atributo

258.APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Total

1

1
1

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
0
Indicador sem modificação

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

1

1

0

Quantitativos por Modificação de Atributo

259.JUSTIÇA PRESENTE

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Total

5

5
1
6

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

6

6

0

Alteração de indicador

Indicador sem modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo

Unidade de
medida:

1

260.PROTEÇÃO DA SOCIEDADE E FOMENTO À CIDADANIA

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Total

15
15

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

15

0
0
Indicador sem modificação

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

15

15

0

Quantitativos por Modificação de Atributo

261.MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Total

7

7
1
8

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

1

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

Depois

Diferença

8

8

0

Alteração de indicador

Indicador sem modificação

Quantitativos por Modificação de Atributo
Fórmula de
cálculo:

1

Descrição do
Indicador:

1

262.PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS

Quantitativos por Tipo de Revisão
Tipo de Revisão

Quantitativos por Tipo de Revisão

nº Indicadores

Indicador sem modificação
Alteração de indicador
Total

Descontinuidades não aprovadas:
Inclusões não aprovadas:

0
0

Indicadores antes e depois da Revisão

Antes

4

Depois

4

2

2

Alteração de indicador

Indicador sem modificação

2
2
4

Quantitativos por Modificação de Atributo

Diferença

0

Unidade de
medida:

2
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Ano

0,0

2015

Fórmula de Cálculo

200 . SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ
Percentual de atendimento
às solicitações de
hemocomponentes
recebidas pela Fundação
HEMOBA

Percentual

SESAB

(Número de hemocomponentes
expedidos pela Rede
Hemoba/Total hemocomponentes
solicitados à Fundação
HEMOBA)*100

Alteração de indicador
De: SESAB
Para: SESAB/HEMOBA
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Fonte:

Cobertura vacinal de
Pentavalente em menores
de 01 ano

Percentual

91,5

2014

DATASUS/M
S

(Nº de terceiras doses aplicadas de
Pentavalente em menor de 1
anode idade/População menor
de 1 ano de idade)*100

Alteração de indicador
De: DATASUS/MS
Para: DATASUS/SI-PNI
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Fonte:

Proporção de internações
por condições sensíveis à
Atenção Básica

Percentual

40,8

2014

SIH/SUS

(Número de internações por
causas sensíveis selecionadas à
Atenção Básica/Total de
internações clínicas)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica
Para: Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB)
De: 40,80
Valor de referência:
Para: 37,76
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: SIH/SUS
Fonte:
Para: SESAB
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de registro de
óbitos com causa básica
definida

Percentual

83,7

2014

SIM/SESAB

(Número de óbitos não fetais com
causa básica definida/Total de
óbitos não fetais)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SESAB não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador
Proporção de nascidos
vivos de mães com sete ou
mais consultas de pré-natal

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

50,9

2014

Fonte
SESAB

Fórmula de Cálculo
(Número de nascidos vivos de
mães residentes na Bahia com sete
ou mais consultas de prénatal/Total de nascidos vivos de
mães residentes na Bahia)*100

Alteração de indicador
De: 50,90
Para: 54,97
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: SESAB
Fonte:
Para: DATASUS/SINASC
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Valor de referência:

Número de casos novos de
sífilis congênita em
menores de um ano de
idade

Unidade

1.434,0

2015

SINAN

Somatório de casos novos de sífilis
congênita em menores de um ano
de idade, em um determinado ano
de diagnóstico e local de residência

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. A SESAB encaminhou dados de 2016, mas o GT não
acatou, tentando contato, sem sucesso, para encaminhamento do valor de 2015. Logo, o GT buscou o dado no endereço
do SINAN/SESAB (http://www3.saude.ba.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/sinan/sific.def). Hove modificação na fórmula de
cálculo, que inicialmente era "Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um
determinado ano de diagnóstico e local de residência".
Razão de exames de
mamografia de
rastreamento realizados em
mulheres de 50 a 69 anos

Não se
aplica

0,4

2015

SIA/IBGE

(Soma da freqüência do número
de mamografias (procedimento
0204030188 – mamografia
Bilateral para rastreamento)
realizadas em mulheres residentes
na faixa etária de 50 a 69 anos por
ano de atendimento)/( População
feminina na faixa etária de 50 a 69
anos, no mesmo local e ano/2)

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. A proposta inicial de nome do indicador encaminhada pela
SESAB foi "Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos", sendo alterado
pelo GT-IPGE para o nome atual. O GT também modificou a fórmula de cálculo, inicialmente dada por "Soma da
freqüência do número de mamografias (procedimento 0204030188 – mamografia Bilateral para rastreamento) realizadas
em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos por ano de atendimento/População feminina na faixa etária de
50 a 69 anos, no mesmo local e ano/2"
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

201 . CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Índice de artigos indexados
da Bahia

Percentual

100,0

2015

SECTI

(Total de artigos indexados na
Bahia no ano de aferição/Total de
artigos indexados na Bahia no ano
de referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Índice de artigos indexados da Bahia
Participação de artigos indexados da Bahia no total de artigos indexados no Brasil
100,00
3,45
SECTI
Base de Dados Web of Science
(Total de artigos indexados na Bahia no ano de aferição/Total de artigos indexados na
Bahia no ano de referência)*100
Para: (Total de artigos indexados da Bahia/Total de artigos
indexados no Brasil)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Participação de Mestres e
Doutores titulados na Bahia
em grandes áreas
selecionadas

Percentual

3,2

2014

CAPES/MES

(Total de mestres e doutores
titulados na Bahia/Total de
mestres e doutores titulados no
Brasil)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Participação de Mestres e Doutores titulados na Bahia em grandes áreas selecionadas
Para: Participação percentual de Mestre e Doutores titulados na Bahia em grandes áreas
selecionadas em relação ao Brasil
De: 3,21
Valor de referência:
Para: 2,86
De: CAPES/MÊS
Fonte:
Para: GEOCAPES/CAPES/MEC
De: (Total de mestres e doutores titulados na Bahia/Total de mestres e doutores titulados no
Fórmula de cálculo:
Brasil)*100
Para: (Total de mestres e doutores titulados na Bahia em grandes áreas selecionadas no
ano/Total de mestres e doutores titulados no Brasil em grandes áreas selecionadas no
ano)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador
Índice de fiscalizações
realizadas pelo IBAMETRO

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

100,0

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

IBAMETRO/S (Número de fiscalizações
DE
realizadas pelo IBAMETRO no ano
de aferição/Número de
fiscalizações realizadas pelo
IBAMETRO no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: IBAMETRO/SDE
Fonte:
Para: SDE/IBAMETRO
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Unidade de medida:

Índice de empresas
incubadas, instaladas em
parques tecnológicos ou
com projetos de pesquisa
ou de inovação

Percentual

100,0

2015

SECTI

(Total de empresas incubadas,
instaladas em parques
tecnológicos ou com projetos de
pesquisa ou de inovação no ano
de aferição/Total de empresas
incubadas, instaladas em parques
tecnológicos ou com projetos de
pesquisa ou de inovação no ano
de referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Índice de empresas incubadas, instaladas em parques tecnológicos ou com projetos de
pesquisa ou de inovação
Para: Índice de empresas ou instituições incubadas, instaladas em parques tecnológicos ou com
projetos de pesquisa em inovação apoiados pelo Governo do Estado
De: Percentual
Unidade de medida:
Para: Percentual (Índice base 100)
De: (Total de empresas incubadas, instaladas em parques tecnológicos ou com projetos de
Fórmula de cálculo:
pesquisa ou de inovação no ano de aferição/Total de empresas incubadas, instaladas em
parques tecnológicos ou com projetos de pesquisa ou de inovação no ano de
referência)*100
Para: (Somatório de empresas incubadas em parques tecnológicos, empresas ou instituições
instaladas em parques tecnológicos e empresas com projetos de pesquisa ou de inovação
apoiados pelo Estado no ano de aferição/ Somatório de empresas incubadas em parques
tecnológicos, empresas ou instituições instaladas em parques tecnológicos e empresas
com projetos de pesquisa ou de inovação apoiados pelo Governo do Estado no ano de
referência)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Linhas de financiamento
disponibilizadas

Unidade

1,0

2015

DESENBAHIA Quantidade de linhas
disponibilizadas por ano

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. Indicador não tem significância para para
avaliação do Programa.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Valor

Ano

100,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SECULT

(Total de frequantadores de
equipamentos culturais sob a
responsabilidade do Estado no
ano de aferição/Total de
frequentadores de equipamentos
culturais sob a responsabilidade
do Estado no ano de
referência)*100

202 . CULTURA E IDENTIDADES
Índice da frequência de
público em equipamentos
culturais sob a
responsabilidade do Estado

Percentual

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
De: SECULT
Fonte:
Para: SECULT/APG
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Unidade de medida:

Proporção de municípios
assistidos tecnicamente
pela Secult

Percentual

71,9

2014

SUDECULT/S
ECULT

(Número de municípios assistidos
tecnicamente pela Secult/Total de
municípios)*100

Alteração de indicador
De: SUDECULT/SECULT
Para: SECULT/APG
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Fonte:

Índice de incentivo ao
desenvolvimento das
cadeias produtivas em
Cultura

Percentual

100,0

2015

SUPROCULT/ (Total de pessoas e/ou instituições
SECULT
beneficiadas com consultoria,
capacitação, promoção, incubação
e aceleração no ano de
aferição/Total de pessoas e/ou
instituições beneficiadas com
consultoria, capacitação,
promoção, incubação e aceleração
no ano de ref

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Este indicador será transferido para
o Programa 203 - Desenvolvimento Produtivo, vinculado ao Compromisso 06 - "Promover a economia da cultura como
área estratégica de desenvolvimento", onde há maior aderência. Há pouca aderência ao compromisso 09, do Programa
202, cujo texto é "Qualificar o atendimento na área cultural, proporcionando à sociedade serviços e informações de
qualidade".
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Indicador
Índice de apoio às Culturas
Populares e Identitárias

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

100,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

CCPI/SECULT (Valor total investido no apoio às
culturas populares e identitárias
no ano de aferição/Valor total
investido no apoio às culturas
populares e identitárias no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
De: CCPI/SECULT
Fonte:
Para: SECULT/APG
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Unidade de medida:

Número de participações
de agentes culturais em
processos de qualificação

Unidade

2015

SECULT/APG

Somatório de participações de
agentes culturais em processos de
qualificação

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. SECULT não encaminhou valor de referência
após plenária.
Número de atendimentos
ao cidadão prestados pela
Fundação Pedro Calmon

Unidade

2015

SECULT/FPC

Somatório de atendimentos ao
cidadão prestados pela Fundação
Pedro Calmon

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. SECULT não encaminhou valor de referência
após plenária.
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Unidade
de Medida

Indicador

Referência
Fonte
Valor

Ano

100,0

2013

Fórmula de Cálculo

203 . DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO
Índice de Produção de
biomassa

Percentual

SEINFRA

(Produção de biomassa no ano de
aferição/Produção de biomassa no
ano de referência)*100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. A SEAGRI não mede produção de
biomassa energética.
Proporção de municípios
conveniados com a Redesim

Percentual

10,6

2014

JUCEB/SDE

(Número de municípios
conveniados com a RedeSim/Total
de municípios)*100

Alteração de indicador
Ano de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:
Para:

2014
2015
Fonte:
JUCEB/SDE
Sistema de Registro Mercantil
Fórmula de cálculo:
(Número de municípios conveniados com a RedeSim/Total de municípios)*100
(Número de municípios com sistema implantado/Número de municípios do estado da
Bahia)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Índice do número médio de
dias para abertura de
empresas na JUCEB

Percentual

100,0

2014

JUCEB/SDE

(Número médio de dias para
abertura de empresa no ano de
aferição/Número médio de dias
para abertura de empresa no anos
de referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Ano de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Índice do número médio de dias para abertura de empresas na JUCEB
Número médio de dias para abertura de empresas na JUCEB
Percentual
Dias
100,0
3,5
2014
2015
JUCEB/SDE
Sistema de Registro Mercantil
(Número médio de dias para abertura de empresa no ano de aferição/Número médio de
dias para abertura de empresa no anos de referência)*100
Para: Soma dos dias de tramitação de cada dos processos de abertura de empresa na Juceb /
número total de processos de abertura de empresas na Juceb
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Produção de Grãos na Bahia

Milhão de
toneladas

Referência
Fonte
Valor

Ano

7,7

2013

IBGE;

Fórmula de Cálculo
Somatório da produção da soja,
milho, caroço de algodão, feijão,
sorgo, mamona, arroz e amendoim

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Ano de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Produção de Grãos na Bahia
Percentual de execução orçamentária da linha de crédito do Programa
Milhão de toneladas
Percentual
7,67
0,0
2013
2015
IBGE; CONAB
Fiplan-BA
Somatório da produção da soja, milho, caroço de algodão, feijão, sorgo, mamona, arroz e
amendoim
Para: (Somatório dos recursos empenhados pela SEFAZ no âmbito do Programa no período
vigente do PPA/Total dos recursos orçados pela SEFAZ no âmbito do Programa no
período vigente do PPA)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. GT-IPGE, após plenária, realizaou
modificações no indicador, pois o atual tem muito mais influências diversas do que do próprio Estado, ou seja, é um
indicador de Tema Estratégico.
Índice de produção de
Etanol através da moagem
de cana-de-açúcar

Percentual

100,0

2014

UNICADATA

(Total produzido de etanol no
período de aferição/Total
produzido de etanol no período de
referência)*100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Não há compromisso vinculado no
programa.
Índice de capacitação para
o desenvolvimento das
cadeias produtivas em
Cultura

Percentual
(Índice base
100)

100,0

2015

SECULT/SUP
ROCULT

(Total de pessoas beneficiadas
com consultoria e capacitação
para o desenvolvimento das
cadeias produtivas em Cultura no
ano de aferição/Total de pessoas
beneficiadas com consultoria e
capacitação para o
desenvolvimento das cadeias
produtivas em Cultura no ano de
referência)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Este indicador era do Programa 202 - Cultura e
Identidades, o qual foi excluído do programa por falta de aderência ao Compromisso 09 - Qualificar o atendimento na
área cultural, proporcionando à sociedade servilos e informações de qualidade. No programa 203 está vilculado ao
compromisso 06 - promover a economia da cultura como área estratégica de desenvolvimento.
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Indicador
Proporção de áreas
industriais implantadas

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SDE/SUDIC;
CIS

(Nº de áreas implantadas pelo CIS
+ Nº de áreas implantadas pela
SUDIC/ total de áreas planejadas
para implantação) x 100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. Valor do indicador proposto pela SDE mostra
execução completa antes do início do PPA2016-2019.
Participação do
agronegócio nas
exportações baianas

Percentual

2015

MDIC/SECEX
; MAPA

(Exportações do agronegócio no
ano / Exportações totais no ano)
*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. Entende-se que o indicador proposto é um
indicador de Tema Estratégico, e não um indicador de Programa, além disso, não foram informados os setores que
compõem o agronegócio.
Participação percentual dos
empreendedores
individuais, microempresas
e empresas de pequeno
porte nas compras
governamentais

Percentual

5,0

2015

SAEB/CCL

(Valor total das compras
governamentais oriundas de
empreendedores individuais,
microempresas e empresas de
pequeno porte no ano / Valor
total de compras governamentais
do ano)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Unidade
de Medida

Indicador

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

204 . INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO
Índice de pontos de acesso
à banda larga

Percentual

100,0

2014

ANATEL

(Total de pontos de acesso à
banda larga no anos de
aferição/Total de pontos de
acesso à banda larga no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
Unidade de medida:

De:
Para:
De:
Para:
De:

Percentual
Percentual (Índice base 100)
Ano de referência:
2014
2015
Fórmula de cálculo:
(Total de pontos de acesso à banda larga no anos de aferição/Total de pontos de acesso à
banda larga no ano de referência)*100
Para: (Acessos SCM acumulados em dezembro do ano de apuração/acessos SCM acumulados
em dezembro de 2015)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Velocidade média
contratada de enlaces da
Infovia Digital da Bahia

Megabit
por segundo

0,0

2015

SECTI/PROD
EB

Somatório da velocidade
individual/quantidade de pontos

Alteração de indicador
De: Somatório da velocidade individual/quantidade de pontos
Para: Total de Mbps ativos / pontos de acessos ativos
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Fórmula de cálculo:

Participação da produção
de energia renovável na
produção total de energia
primária

Percentual

38,8

2013

BEEBA/SEIN
FRA

(Produção total de energia
renovável/Produção total de
energia primária)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Participação da produção de energia renovável na produção total de energia primária
Para: Participação percentual da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir
de fontes renováveis na capacidade instalada total de geração de energia elétrica do
estado
De: 38,76
Valor de referência:
Para: 82,13
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: BEEBA/SEINFRA
Fonte:
Para: ANEEL; SEINFRA
De: (Produção total de energia renovável/Produção total de energia primária)*100
Fórmula de cálculo:
Para: (Somatório da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes
renováveis no estado, em MW / Capacidade instalada total de geração de energia
elétrica no estado, em MW)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.

INDICADORES DE PROGRAMA - PPA 2016-2019
Agosto/2017

27

Indicadores de Programa - PPA 2016-2019 - SÍNTESE DA REVISÃO 2018
Indicador
Índice de extensão da
malha de gasoduto

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

100,0

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

BAHIAGÁS

(Extensão da malha de gasoduto
no ano de aferição/Extensão da
malha de gasoduto no ano de
referência)*100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Este indicador será substituído pelo
"Índice de clientes consumindo gás natural"
Índice de clientes
consumindo gás natural

Percentual
(Índice base
100)

100,0

2015

BAHIAGÁS

(Número de clientes consumidores
de gás natual no ano de
aferição/Número de clientes
consumidores de gás natual no
ano de referência)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Desempenho operacional
do sistema metroviário

Percentual

0,0

2015

SEDUR/CTB

(Somatório das Notas Parciais
Mensais de Desempenho dos
grupos de operação, segurança,
satisfação do usuário e
manutenção, no ano/12)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Ano

1.206,4

2014

Fórmula de Cálculo

205 . PACTO PELA VIDA
Despesas com Capacitação
de Servidores do Sistema
Estadual de Segurança
Pública por milhão

Por
1.000.000

FIPLAN

(Despesas liquidadas com
capacitação de servidores do
Sistema Estadual de Segurança
Pública, no ano/Total de despesas
liquidadas na Secretaria de
Segurança Pública, incluindo todas
as Unidades Orçamentárias, no
ano)*1000000

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Atualmente não é possível apropriar
o custo relacionado às despesas com Capacitação de Servidores, pois é executada essencialmente com a utilização dos
próprios servidores da área de Segurança Pública. A fonte utilizada (Fiplan) não captura todos os custos relacionados. A
estruturação de processo de trabalho interno que permita apropriar o custo correto demandará tempo razoável e
eventuais ajustes no próprio Fiplan. O indicador subdimensiona o recurso para capacitação dos servidores. Indicador
será substituído por outro.
Variação percentual do
número de inquéritos
policiais concluídos com
autoria definida

Percentual

-4,1

2015

SGEPCB/SSP

[(Total de Inquéritos concluídos
com autoria definida no ano de
aferição / Total de Inquéritos
concluídos com autoria definida
no ano de referência)-1]*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Variação percentual do número de inquéritos policiais concluídos com autoria definida
Índice do número de Inquéritos Concluídos com Autoria
Percentual
Percentual (Índice base 100)
SGEPCB/SSP
SSP/SGE-PCBA
[(Total de Inquéritos concluídos com autoria definida no ano de aferição / Total de
Inquéritos concluídos com autoria definida no ano de referência)-1]*100
Para: (Total de Inquéritos (todos os delitos cadastrados no SGE) concluídos com autoria
definida, no Estado, no ano de aferição/ Total de Inquéritos (todos os delitos cadastrados
no SGE) concluídos com autoria definida, no Estado, no ano de referência)*100
De: -4,10
Valor de referência:
Para: 100,00
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

51,5

2014

Taxa de cobertura do Corpo
de Bombeiros Militar

Fonte
CBM/SSP;
IBGE

Fórmula de Cálculo
(Soma das populações dos
Municípios do Estado distantes em
um raio de até 35km das Unidades
Operacionais do CBMBA no ano de
aferição / População do Estado
estimada para o ano)*100

Alteração de indicador
De: CBM/SSP; IBGE
Para: SSP/CBMBA; IBGE
De: (Soma das populações dos Municípios do Estado distantes em um raio de até 35km das
Fórmula de cálculo:
Unidades Operacionais do CBMBA no ano de aferição / População do Estado estimada
para o ano)*100
Para: (Somatório das populações dos municípios do estado cujas sedes distem em um raio de
até 35km da sede do município onde exista uma unidade operacional do
CBMBA/População do estado estimada para o ano)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Fonte:

Variação percentual do
número de armas de fogo
apreendidas

Percentual

-11,1

2015

SGEPCB/SSP

[(Total de armas apreendidas
pelas Instituições de Segurança
Pública no ano de aferição / Total
de armas apreendidas pelas
Instituições de Segurança Pública
no ano de referência)-1]*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Variação percentual do número de armas de fogo apreendidas
Índice do número de apreensões de armas de fogo
Percentual
Percentual (Índice base 100)
SGEPCB/SSP
SSP/SGE-PCBA
[(Total de armas apreendidas pelas Instituições de Segurança Pública no ano de
aferição/Total de armas apreendidas pelas Instituições de Segurança Pública no ano de
referência)-1]*100
Para: (Total de armas de fogo apreendidas no ano de aferição/Total de armas de fogo
apreendidas no ano de referência)*100
De: -11,10
Valor de referência:
Para: 100,00
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

100,0

2015

Índice do número de laudos
emitidos

Fonte
EP
info/DPT/SS
P

Fórmula de Cálculo
(Total de laudos emitidos no ano
de aferição/Total de laudos
emitidos no ano de referência)*100

Alteração de indicador
Unidade de medida:

De:
Para:
De:
Para:
De:

Percentual
Percentual (Índice base 100)
Fonte:
EP info/DPT/SSP
SSP/DPT SIS-DPT
Fórmula de cálculo:
(Total de laudos emitidos no ano de aferição/Total de laudos emitidos no ano de
referência)*100
Para: (Total de laudos periciais e informações técnicas emitidos pelo DPT, no Estado, no ano de
aferição/Total de laudos periciais e informações técnicas emitidos pelo DPT, no Estado,
no ano de referência)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Índice do número de vagas
no sistema penitenciário

Percentual

100,0

2015

INFOPEN/SE
AP

(Total de vagas no sistema
penitenciário no ano de
aferição/Total de vagas no sistema
penitenciário no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
De: INFOPEN/SEAP
Fonte:
Para: SEAP/SGP/CID
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Unidade de medida:

Índice do número de
atendimentos a pessoas
que estão em situação de
rua e fazem uso de SPAs

Percentual
(Índice base
100)

100,0

2015

SJDHDS/SUP (Número de atendimentos a
RAD
pessoas que estão em situação de
rua e fazem uso de substâncias
psicoativas (SPAs) no ano de
aferição/ Número de
atendimentos a pessoas que estão
em situação de rua e fazem uso de
substâncias psicoativas (SPAs) no
ano de referência)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Indicador encaminhado pela SJDHDS após realização da
plenária foi ajustado pelo GT-IPGE.
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Indicador

Unidade
de Medida

Índice do número de
Percentual
acolhimentos transitórios a (Índice base
pessoas que tem problemas
100)
relacionados ao uso de
substâncias psicoativas
(SPA) e estão em situação
de vulnerabilidade social

Referência
Fonte
Valor

Ano

100,0

2015

Fórmula de Cálculo

SJDHDS/SUP (Número de acolhimentos
RAD
transitórios a pessoas que tem
problemas relacionados ao uso de
SPA e estão em situação de
vulnerabilidade social no ano de
aferição/Número de acolhimentos
transitórios a pessoas que tem
problemas relacionados ao uso de
SPA e estão em situação de
vulnerabilidade social no ano de
referência)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Indicador encaminhado pela SJDHDS após realização da
plenária foi ajustado pelo GT-IPGE.
Índice do número de
adolescentes atendidos
pelo Sistema
Socioeducativo em meio
fechado

Percentual
(Índice base
100)

100,0

2015

SJDHDS/FUN (Número de adolescentes
DAC/SINASE atendidos pelo sistema
socioeducativo em meio fechado
no ano de aferição/Número de
adolescentes atendidos pelo
sistema socioeducativo em meio
fechado no ano de referência)x100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Indicador encaminhado pela SJDHDS após realização da
plenária foi ajustado pelo GT-IPGE.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Valor

Fonte

Fórmula de Cálculo

MDA/INCRA

Somatório de famílias assentadas
no estado

Ano

206 . DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número de famílias
assentadas

Unidade

46.914,0

2015

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às manutenção do indicador. SDR não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de agricultores
familiares que aderiram ao
Programa Garantia Safra

Percentual

34,4

2014

SDR; IBGE

(Número de agricultores familiares
que aderiram ao Programa
Garantia Safra/Total de
agricultores familiares)*100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Este indicador faz parate do
Programa 2016 - Vida Melhor, e está comtemplado no Programa.
Índice do valor das compras
governamentais de
produtos oriundos da
agricultura familiar e
economia solidária

Percentual

100,0

2014

SDR

(Valor Total das compras
governamentais de produtos
oriundos da agricultura familiar e
economia solidária no ano de
aferição/Valor Total das compras
governamentais de produtos
oriundos da agricultura familiar e
economia solidária no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Índice do valor das compras governamentais de produtos oriundos da agricultura familiar
e economia solidária
Para: Proporção das compras do PNAE Estadual de produtos oriundos da agricultura familiar
De: 100,00
Valor de referência:
Para: 28,49
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: SDR
Fonte:
Para: SEC; SAEB
De: (Valor Total das compras governamentais de produtos oriundos da agricultura familiar e
Fórmula de cálculo:
economia solidária no ano de aferição/Valor Total das compras governamentais de
produtos oriundos da agricultura familiar e economia solidária no ano de referência)*100
Para: (Valor Total das compras do PNAE Estadual de produtos oriundos da agricultura familiar
/Valor Total das compras do PNAE Estadual)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

5,3

2015

Proporção de agricultores
familiares com acesso a
ATER

Fonte
SDR/IBGE

Fórmula de Cálculo
(Número de agricultores familiares
com acesso à ATER/Total de
agricultores familiares)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Proporção de agricultores familiares com acesso a ATER
Índice do número de agricultores familiares com acesso a ATER
Percentual
Percentual (Índice base 100)
5,34
100,00
SDR/IBGE
SDR
(Número de agricultores familiares com acesso à ATER/Total de agricultores
familiares)*100
Para: (Número de agricultores familiares com acesso à ATER no ano de aferição/Número de
agricultores familiares com acesso à ATER no ano de referência)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de ações de
fomento à unidade familiar

Unidade

2015

SDR

Somatório das ações de fomento à
unidade familiar

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. SDR não encaminhou o valor de referência
para o indicador proposto.
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Referência

Unidade
de Medida

Indicador

Fonte
Valor

Ano

13,0

2015

Fórmula de Cálculo

207 . MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Proporção de áreas
prioritárias para
conservação da
biodiversidade - APCB com
estratégia de conservação
implementada

Percentual

INEMA/SEM
A

(Áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade,
em hectares, com estratégia de
conservação implementada Unidades de Conservação,
Pagamento de Serviços
Ambientais, Cotas de Reserva
Ambiental, Restauração)/(Total de
áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade em
hectares) x 100

Alteração de indicador
Fórmula de cálculo:

De:

(Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, em hectares, com estratégia de
conservação implementada - Unidades de Conservação, Pagamento de Serviços
Ambientais, Cotas de Reserva Ambiental, Restauração)/(Total de áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade em hectares) x 100
Para: (Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade com estratégia de conservação
implementada / Total de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade) x 100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de áreas da
agricultura familiar
cadastradas no CEFIR

Percentual

5,4

2015

INEMA/SEM
A

((Somatório das áreas de
pequenas propriedades rurais
cadastradas pelo Estado, em
hectares) / (Somatório das áreas
de pequenas propriedades
cadastráveis pelo Estado, em
hectares))*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção de áreas da agricultura familiar cadastradas no CEFIR
Para: Proporção de áreas de pequenos imóveis rurais cadastrados no Cadastro Estadual
Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR)
De: ((Somatório das áreas de pequenas propriedades rurais cadastradas pelo Estado, em
Fórmula de cálculo:
hectares)/(Somatório das áreas de pequenas propriedades cadastráveis pelo Estado, em
hectares))*100
Para: (Somatório das áreas de pequenos imóveis rurais cadastrados pelo Estado)/(Somatório
das áreas de pequenos imóveis cadastráveis pelo Estado) x 100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador
Proporção da
implementação de
instrumentos de gestão de
Recursos Hídricos (PERH)

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

13,4

2015

Fonte
INEMA/SEM
A

Fórmula de Cálculo
((Número de instrumentos de
gestão de recursos hídricos
instalados (Planos de Bacia,
Enquadramento, Cobrança de uso,
Cadastro de usuários, Plano
Estadual de Recursos Hídricos
(PERH), outorga, Sistema Estadual
de Informações Ambientais
(SEIA))/Número de instrumentos
de gestão de recursos hídricos a
instalar (16 Planos + 16
enquadramentos + 16
instrumentos de cobrança + 16
cadastros + PERH + outorga +
SEIA))*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção da implementação de instrumentos de gestão de Recursos Hídricos (PERH)
Para: Proporção da implementação de instrumentos de gestão de Recursos Hídricos
De: ((Número de instrumentos de gestão de recursos hídricos instalados (Planos de Bacia,
Fórmula de cálculo:
Enquadramento, Cobrança de uso, Cadastro de usuários, Plano Estadual de Recursos
Hídricos (PERH), outorga, Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIA))/Número
de instrumentos de gestão de recursos hídricos a instalar (16 Planos + 16
enquadramentos + 16 instrumentos de cobrança + 16 cadastros + PERH + outorga +
SEIA))*100
Para: ((Número de instrumentos de gestão de recursos hídricos em fase de implementação* e
instalados* (Planos de Bacia, Enquadramento, Cobrança de uso, Cadastro de usuários,
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), outorga, Sistema Estadual de Informações
Ambientais (SEIA)) / Número de instrumentos de gestão de recursos hídricos geridos
exclusivamente pelo Estado (16 Planos + 16 enquadramentos + 16 instrumentos de
cobrança + 16 cadastros + PERH + outorga + SEIA))*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de municípios
aderentes à Gestão
Ambiental Compartilhada
(GAC)

Percentual

57,0

2015

SEMA

(Número de municípios aderentes
à GAC / Total de municípios) x 100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção de municípios aderentes à Gestão Ambiental Compartilhada (GAC)
Para: Proporção de municípios acompanhados pelo programa Gestão Ambiental
Compartilhada – GAC
De: (Número de municípios aderentes à GAC/Total de municípios) x 100
Fórmula de cálculo:
Para: (Número de municípios acompanhados pelo programa GAC/Total de municípios) x 100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Hectare

121.255,2

2015

Área total em restauração

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEMA

Somatório das áreas (ha) de
Preservação Permanente +
Somatório das áreas (ha) de
Reserva Legal, em hectares, com
passivo de restauração e Plano de
Restauração cadastrado no CEFIR

Alteração de indicador
Valor de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:

121.255,17
136.695,38
Fonte:
SEMA
SEMA/INEMA
Fórmula de cálculo:
Somatório das áreas (ha) de Preservação Permanente + Somatório das áreas (ha) de
Reserva Legal, em hectares, com passivo de restauração e Plano de Restauração
cadastrado no CEFIR
Para: Somatório das áreas de Preservação Permanente + Somatório das áreas de Reserva Legal,
com passivo de restauração e Plano de Restauração cadastrados no CEFIR
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção das etapas de
Planejamento e
Ordenamento Territorial
Ambiental concluídas

Percentual

55,0

2015

SEMA

{(1 Zoneamento Ecológico
Econômico x 0,4) + [(Somatório
dos Planos de Bacias Hidrográficas
concluídos/16) x 0,4] + (1
Zoneamento Ecológico Econômico
Costeiros x 0,1) + (1 Áreas
Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade x 0,1)} *100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção das etapas de Planejamento e Ordenamento Territorial Ambiental concluídas
Para: Proporção dos instrumentos de Planejamento e Ordenamento Territorial Ambiental
implementados
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. GT-IPGE substituiu, na descrição do
indicador, a palavra "concluídos", modificada pela SEMA, em Plenária, pela palavra "implementados".
Proporção de Lista de
espécies e Planos de Ação
concluídos

Percentual

50,0

2015

SEMA

{(1 Lista de espécies x 0,5) +
(Somatório dos Planos de acão x
0,5)}*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção de Lista de espécies e Planos de Ação concluídos
Para: Proporção de Lista de espécies ameaçadas e Planos de Ação concluídos
De: SEMA
Fonte:
Para: SEMA/INEMA/ICMBio
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. Apóas a Plenária, a SEMA modificou a
descrição do indicador para "Conservação de Espécies Ameaçadas", mas o GT-IPGE, no processo de validação, considerou
a primeira denominação "Proporção de Lista de espécies ameaçadas e Planos de Ação concluídos", definida em Plenária,
pois esta última descreve melhor como se está medindo e a primeira não caracteriza nome de indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

25,0

2015

Proporção de Unidades de
Conservação Estaduais com
Planos de Manejo e
Conselho Gestor ativo

Fonte
INEMA/SEM
A

Fórmula de Cálculo
(Número de unidades de
Conservação Estaduais com Planos
de Manejo e Conselho Gestor
ativo/ Total de Unidades de
Conservação Estaduais)*100

Alteração de indicador
De: INEMA/SEMA
Para: INEMA
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Fonte:

Passivo de Fiscalização
Ambiental

Unidade

4.148,0

2014

INEMA/SEM
A

Somatório do número de
processos de passivo ambiental

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:
Para:

Passivo de Fiscalização Ambiental
Passivo de Processos de Fiscalização Ambiental
INEMA/SEMA
INEMA
Somatório do número de processos de passivo ambiental
(Passivo da linha de base “2010-2014”+ soma dos processos formados “2015-2019”) Soma dos processos finalizados “2015-2019”
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Passivo de Licenciamento
Ambiental (exceto Atos
Florestais, Atos
Declaratórios e outorgas)

Unidade

3.094,0

2014

INEMA

Somatório do número de
processos de passivo de
licenciamento ambiental

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Passivo de Licenciamento Ambiental (exceto Atos Florestais, Atos Declaratórios e
outorgas)
Para: Passivo de Processos de Licenciamento Ambiental (exceto Atos Florestais, Atos
Declaratórios e outorgas)
De: Somatório do número de processos de passivo de licenciamento ambiental
Fórmula de cálculo:
Para: (Passivo da linha de base “2010-2014” + somatório dos processos formados “2015-2019”)
– somatório dos processos finalizados “2015-2019”
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de lagoas
urbanas repovoadas com
carpas prateadas na RMS

Percentual

0,0

2015

Seagri/Bahia (Números de lagoas urbanas
Pesca
repovoadas com carpas prateadas
na RMS/total de lagoas da RMS
que necessitam de
intervenção)x100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Número de caranguejos
distribuídos para
repovoamento

Unidade

1.476.000,0

2015

SEAGRI/BAH
IA PESCA

Somatório do número de
caranguejos da espécie nativa Uçá
distribuídos para repovoamento

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Ano

0,0

2014

Fórmula de Cálculo

208 . BAHIA TRABALHO DECENTE
Variação percentual do
faturamento bruto dos
empreendedores
individuais e de pequenos e
micro negócios após 12
meses de qualificação

Percentual

SETRE

(Faturamento (pós 12 meses) Faturamento (inicial) /
Faturamento (inicial)) x 100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Não há dotação orçamentária na
LOA para o compromisso 2. Promover ações de qualificação para empreendedores individuais e de micro e pequenos
negócios, portanto não haverá indicador.
Número de trabalhadores
colocados no mercado de
trabalho pelo serviço de
intermediação do
SINEBAHIA

Unidade

57.634,0

2014

SINEBAHIA/
SETRE

Somatório de trabalhadores
colocados no mercado de trabalho
pelo serviço de intermediação do
SINEBAHIA

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho pelo serviço de
intermediação do SINEBAHIA
Para: Participação percentual das colocações realizadas pelo SineBahia nas admissões do Caged
De: Unidade
Unidade de medida:
Para: Percentual
De: 57.634,00
Valor de referência:
Para: 6,8
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: SINEBAHIA/SETRE
Fonte:
Para: SETRE/SUDET/COINSD
De: Somatório de trabalhadores colocados no mercado de trabalho pelo serviço de
Fórmula de cálculo:
intermediação do SINEBAHIA
Para: (Total de colocações registradas pelo Sinebahia no ano)/(Total de admissões registradas
no Caged) x 100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. Durante a fase de validação interna, o
GT-IPGE alterou a proposta de descrição do indicador de "participação das colocações..." para "participação percentual
das colocações...", encaminhada após a plenária.
Proporção de municípios
com unidades de serviço do
SINEBAHIA implantada

Percentual

25,2

2014

SETRE

(Número de municípios com
unidades de serviço do SINEBAHIA
implantadas/Total de
municípios)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às manutenção do indicador. SETRE não propôs qualquer modificação para este
indicador, porém não encaminhou valor de referência de 2015.
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Indicador
Número de participações
de pessoas em eventos de
disseminação da Agenda do
Trabalho Decente

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

5.000,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SETRE/ABTD

Somatório de participações de
pessoas nos eventos promovidos
pela Agenda do Trabalho Decente
no ano

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Valor

Ano

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEDUR

(Número de equipamentos
requalificados até o ano de
aferição / Total de equipamentos
a serem requalificados no ano de
referência ) x 100

209 . DESENVOLVIMENTO URBANO
Percentual de
requalificação urbana do
Centro Antigo de Salvador

Percentual

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Percentual de requalificação urbana do Centro Antigo de Salvador
Percentual de execução do Plano de requalificação urbana do Centro Antigo de Salvador
SEDUR
SEDUR/CONDER
(Número de equipamentos requalificados até o ano de aferição/Total de equipamentos a
serem requalificados no ano de referência ) x 100
Para: (Número de ações realizadas por grupos no CAS até o ano de aferição/Total de ações
previstas no PPA 2016-2019)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Percentual de
equipamentos de
infraestrutura implantados

Percentual

0,0

2015

SEDUR

(Número de equipamentos
implantados até o ano de aferição
/ Total de equipamentos a serem
implantados no ano de referência
) x 100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Percentual de equipamentos de infraestrutura implantados
Número de equipamentos de infraestrutura implantados
Percentual
Unidade
SEDUR
SEDUR/CONDER
(Número de equipamentos implantados até o ano de aferição/Total de equipamentos a
serem implantados no ano de referência ) x 100
Para: Somatório de equipamentos implantados no período acumulado do PPA
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Percentual de áreas do
frontispício revitalizadas

Percentual

0,0

2015

SEDUR

(Área total do frontispício de SSA e
entorno revitalizadas / área total
do frontispício de SSA) x 100

Alteração de indicador
De: SEDUR
Para: SEDUR/CONDER
De: (Área total do frontispício de SSA e entorno revitalizadas / área total do frontispício de
Fórmula de cálculo:
SSA) x 100
Para: (Área recuperada do frontispício no limite do Centro Histórico de SSA / Área total do
frontispício no limite do Centro Histórico) x 100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Fonte:
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Indicador
Títulos de regularização
fundiária emitidos

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

2.581,0

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

DRF/SEDUR

Somatório dos títulos de
regularização fundiária emitidos

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Títulos de regularização fundiária emitidos
Para: Títulos de regularização fundiária emitidos para imóveis urbanos
De: 2.581,00
Valor de referência:
Para: 1.576,00
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: DRF/SEDUR
Fonte:
Para: SEDUR/SH
De: Somatório dos títulos de regularização fundiária emitidos
Fórmula de cálculo:
Para: Somatório dos títulos urbanos de regularização fundiária emitidos
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Déficit Habitacional Total

Percentual

9,3

2015

SEDUR/SH

(Déficit habitacional absoluto total
em 2010 - número de unidades
habitacionais totais concluídas
desde 2009 até o ano de
aferição/Estoque total de
domicílios no ano de aferição)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão proposta do indicador. Entende-se que o indicador proposto é um
indicador de Tema Estratégico, e não um indicador de Programa, apesar do Compromisso 4 "Promover o acesso à
moradia digna na área urbana e rural, visando a redução do déficit habitacional, priorizando os segmentos populacionais
de maior vulnerabilidade considerando especificidade e características locais" visar a redução do déficit habitacional.
Número de Conselhos
Municipais das Cidades

Unidade

13,0

2015

SEDUR

Somatório de Conselhos das
Cidades existentes no ano de
aferição

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Proporção de autuações em
abordagens a veículos
realizadas pelo Governo do
Estado

Percentual

3,3

2015

SSP/COPPM

(Total de autuações em
abordagens a veículos realizadas
pelo Governo do Estado/Total de
abordagens a veículos realizadas
pelo Governo do Estado) *100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEDUR

(Número de equipamentos
requalificados até o ano de
aferição/Total de equipamentos a
serem requalificados no ano de
referência)*100

210 . TURISMO
Proporção de
requalificação urbana de

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Proporção de requalificação urbana de espaços turísticos
Número de equipamentos requalificados até o ano de aferição
Percentual
Unidade
SEDUR
SEDUR/CONDER
(Número de equipamentos requalificados até o ano de aferição/Total de equipamentos a
serem requalificados no ano de referência)*100
Para: Somatório de equipamentos requalificados até o ano de aferição
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. Sedur devolveu ficha com o nome
"Execução de Obra de requalificação urbana de espaços turísticos", mas o GT modificou, pois o nome não caracteriza
indicador.
Índice do número de ações
efetuadas de promoção do
destino Bahia

Percentual

100,0

2015

SETUR

(Total de ações efetuadas de
promoção do destino Bahia no
ano aferição/ Total de ações
efetuadas de promoção do destino
Bahia no ano referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Índice do número de ações efetuadas de promoção do destino Bahia
Para: Índice de ações promocionais efetuadas para divulgação do destino Bahia
De: (Total de ações efetuadas de promoção do destino Bahia no ano aferição/ Total de ações
Fórmula de cálculo:
efetuadas de promoção do destino Bahia no ano referência)*100
Para: (Total de ações promocionais efetuadas de divulgação destino Bahia no ano aferição/
Total de ações promocionais efetuadas de divulgação do destino Bahia no ano
referência)*100
De: Percentual
Unidade de medida:
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. Em plenária, SETUR modificou nome
do indicador de "índice" para "percentual", além de outras modificações textuais, no entanto, a fórmula de cálculo não
foi alterada, caracterizando como "índice". Na validação, GT-IPGE modificou novamente para índice, além de realizar os
ajustes na fórmula para estar aderente ao nome do indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

100,0

2015

Índice do número de
pessoas envolvidas na área
turística qualificadas

Fonte

Fórmula de Cálculo

SETUR

(Total de pessoas envolvidas na
área turística qualificadas no ano
de aferição/ Total de de pessoas
envolvidas na área turística
qualificadas no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Índice do número de pessoas envolvidas na área turística qualificadas
Número de pessoas qualificadas pelo programa, que atuam na área turística
Percentual
Unidade
100,00
1.040,00
(Total de pessoas envolvidas na área turística qualificadas no ano de aferição/ Total de de
pessoas envolvidas na área turística qualificadas no ano de referência)*100
Para: Somatório de pessoas qualificadas pelo programa que atuam na área turística
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Índice do número de
campanhas de
enfrentamento à
exploração sexual de
crianças e adolescentes em
destinos turisticos

Percentual

100,0

2015

SETUR

(Total de campanhas de
enfrentamento à exploração
sexual de crianças e adolescentes
em destinos turisticos no anos de
aferição/Total de campanhas de
enfrentamento à exploração
sexual de crianças e adolescentes
em destinos turisticos no anos de
referência)

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SETUR ficou de discutir internamenete este indicador,
mas não propõs qualquer modificação.
Unidade de medida:

Proporção de municípios
com base georreferenciada
de interesse turístico

Percentual

0,0

2015

SETUR

(Número de municípios com base
georreferenciada de interesse
turístico/Total de municípios)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SETUR ficou de discutir internamenete este indicador,
mas não propõs qualquer modificação.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

1.800,0

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

MPE/BA

Somatório de processos
relacionados a Crimes de violência
doméstica contra mulheres
analisados nas Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia, por ano

211 . MULHER CIDADÃ
Número de processos
relacionados a Crimes de
violência doméstica contra
mulheres analisados nas
Regionais do Ministério
Público do Estado da Bahia,
por ano

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. A fonte é do Ministério Público
Estadual e SPM não pode se responsabilizar por dados de outro órgão.
Número de mulheres
trabalhadoras rurais com a
cesso à ATER

Unidade

0,0

2015

SDR

Somatório de mulheres
trabalhadoras rurais com a cesso à
ATER

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Número de mulheres trabalhadoras rurais com a cesso à ATER
Para: Número de mulheres trabalhadoras rurais com a cesso à Assitência Técnica e Extensão
Rural - ATER
De: Somatório de mulheres trabalhadoras rurais com a cesso à ATER
Fórmula de cálculo:
Para: Somatório de mulheres trabalhadoras rurais com a cesso à Assitência Técnica e Extensão
Rural - ATER
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. SDR não propõs alteração para
indicdador e informou que está adequadamente especificado na ficha, mas o GT melhou o descritivo da fórmula e nome
do indicador.
Número de
empreendimentos dirigidos
por mulheres apoiados

Unidade

0,0

2015

SPM

Somatório de empreendimentos
dirigidos por mulher apoiados

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Unidade de medida:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:
Para:

Número de empreendimentos dirigidos por mulheres apoiados
Proporção dos empreendimentos apoiados pela SPM, que são dirigidos por mulheres
Unidade
Percentual
Somatório de empreendimentos dirigidos por mulher apoiados
(Somatório de empreendimentos apoiados pela SPM, que são dirigidos por
mulheres/Total de empreendimentos apoiados pela SPM)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de organizações e
órgãos de políticas para
mulheres apoiados

Unidade

0,0

2015

SPM

Somatório de organizações e
órgãos de políticas para mulheres
apoiados

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Número de organizações e órgãos de políticas para mulheres apoiados
Para: Número de organizações e organismos de políticas para mulheres apoiados
De: Somatório de organizações e órgãos de políticas para mulheres apoiados
Fórmula de cálculo:
Para: Somatório de organizações e organismos de políticas para mulheres apoiados
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador
Numero de Kits de EPIs
distribuídos

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

81,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEAGRI/Bahi Somatório dos Kits de EPIs
a Pesca
distribuídos

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Número de beneficiárias
nas ações de assistência à
mulher e de prevenção à
violência

Unidade

0,0

2015

SPM

Somatório de beneficiárias nas
ações de assistência à mulher e de
prevenção à violência

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Ano

38.521,0

2013

Fórmula de Cálculo

212 . EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Número de estudantes do
3º ano do Ensino Médio da
rede pública estadual no
Programa Universidade
Para Todos (UPT)

Unidade

SUPED/SEC

Somatório de estudantes do 3º
ano do Ensino Médio da rede
pública estadual no Programa
Universidade Para Todos (UPT)

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Número de estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual no Programa
Universidade Para Todos (UPT)
Para: Número de vagas do projeto Universidade para Todos para atendimento de estudantes
da rede pública estadual
De: 38.521,00
Valor de referência:
Para: 22.600,00
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: SUPED/SEC
Fonte:
Para: SEC/UPT/CMO
De: Somatório de estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual no
Fórmula de cálculo:
Programa Universidade Para Todos (UPT)
Para: Somatório de vagas do projeto Universidade para Todos para atendimento de estudantes
da rede pública estadual
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de vagas do Ensino
Médio com Intermediação
Tecnológica (EMITEC) na
rede estadual

Unidade

15.838,0

2013

SUPED/SEC

Somatório de vagas do Ensino
Médio com Intermediação
Tecnológica (EMITEC) na rede
estadual

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Número de vagas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) na rede
estadual
Para: Número de matrículas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) na
rede estadual
De: 15.838,00
Valor de referência:
Para: 19.098,00
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: SUPED/SEC
Fonte:
Para: SEC/IAT/DG
De: Somatório de vagas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) na rede
Fórmula de cálculo:
estadual
Para: Somatório das matrículas do ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) na
rede estadual
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador
Proporção de unidades
escolares estaduais com
Sistema de Bibliotecas
Escolares implantado

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

2,2

2013

Fonte

Fórmula de Cálculo

SUPEC/SEC

(Número de unidade escolares
estaduais com Sistema de
Bibliotecas Escolares
implantado/Total de unidade
escolares da Rede Estadual)*100

Alteração de indicador
De: 2,16
Para: 4,24
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: SUPEC/SEC
Fonte:
Para: SEC/SUPEC/DRIRE
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Valor de referência:

Número de matrículas na
educação profissional da
rede estadual

Unidade

28.753,0

2013

SUPROF/SEC Somatório de matrículas na
educação profissional da rede
estadual

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Número de matrículas na educação profissional da rede estadual
Para: Número de matrículas na Educação Profissional da rede estadual
De: 28.753,00
Valor de referência:
Para: 88.790,00
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: SUPROF/SEC
Fonte:
Para: SEC/Power BI/SGE
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de cursos de
graduação ofertados na
rede estadual

Unidade

2.233,0

2013

CEE/SEC

Somatório de cursos de graduação
ofertados na rede estadual

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Número de cursos de graduação ofertados na rede estadual
Para: Número de cursos de graduação presencial regular ofertados pelas Universidades
Estaduais
De: 2.233,00
Valor de referência:
Para: 237,00
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: CEE/SEC
Fonte:
Para: SEC/Universidades Estaduais da Bahia
De: Somatório de cursos de graduação ofertados na rede estadual
Fórmula de cálculo:
Para: Somatório dos cursos de graduação na modalidade presencial regular ofertados pelas
Universidades Estaduais
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador
Número de bolsas de
iniciação científica,
tecnológica e de inovação
ofertadas na rede estadual

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

1.762,0

2013

Fonte

Fórmula de Cálculo

UEFS, UESC,
UESB e

Somatório de bolsas de iniciação
científica, tecnológica e de
inovação ofertadas na rede
estadual

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Número de bolsas de iniciação científica, tecnológica e de inovação ofertadas na rede
estadual
Para: Número de bolsas institucionais de iniciação científica, tecnológica e de inovação
concedidas pelas universidades estaduais
De: 1.762,00
Valor de referência:
Para: 863,00
De: 2013
Ano de referência:
Para: 2015
De: UEFS, UESC, UESB e UNEB
Fonte:
Para: SEC/Universidades Estaduais da Bahia
De: Somatório de bolsas de iniciação científica, tecnológica e de inovação ofertadas na rede
Fórmula de cálculo:
estadual
Para: Somatório de bolsas institucionais de iniciação científica, tecnológica e de inovação
concedidas pelas universidades estaduais, conforme edital do exercício em curso
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de cursos de pósgraduação ofertados na
rede estadual

Unidade

152,0

2013

UEFS, UESC,
UESB e

Somatório de cursos de pósgraduação ofertados na rede
estadual

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador.
Número de matrículas em
cursos de graduação
presencial

Unidade

50.383,0

2015

SEC/Universi
dades
Estaduais da
Bahia

Somatório das matrículas de
alunos regulares no segundo
semestre + somatório das
matrículas dos alunos que
concluíram no primeiro semestre
nos cursos de graduação
presencial, ofertados pelas quatro
universidades estaduais da Bahia

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Número de matrículas em
cursos de graduação EAD
de oferta regular e especial

Unidade

5.183,0

2015

SEC/Universi
dades
Estaduais da
Bahia

Somatório das matrículas de
alunos regulares no segundo
semestre + somatório das
matrículas dos alunos que
concluíram no primeiro semestre
nos cursos de graduação EAD, de
oferta regular e especial
disponibilizados pelas quatro
universidades estaduais da Bahia

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador
Número de cursos de pósgraduação presencial Lato
Sensu ofertados pelas
universidades estaduais

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

83,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEC/Universi
dades
Estaduais da
Bahia

Somatório dos cursos de pósgraduação presencial Lato Sensu
ofertados pelas quatro
universidades estaduais

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Não representa bom indicador para aferir as ações de
pesquisa e extensão na UEBAS. O número de matrículas seria aceitável. Foi solicitado à SEC encaminhamento de nova
proposta de inclusão de indicador para cursos presenciais Lato Sensu, a fim de que o Programa não fique sem indicador
de pós-graduação.
Número de cursos de pósgraduação presencial
stricto sensu ofertados
pelas universidades
estaduais

Unidade

2.015,0

2015

SEC/Universi
dades
Estaduais da
Bahia

Somatório dos cursos de pósgraduação presencial Stricto Sensu
ofertados pelas quatro
universidades estaduais

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Não representa bom indicador para aferir as ações de
pesquisa e extensão na UEBAS. O número de matrículas seria aceitável. Foi solicitado à SEC encaminhamento de nova
proposta de inclusão de indicador para cursos presenciais Stricto Sensu, a fim de que o Programa não fique sem
indicador de pós-graduação.
Taxa de aprovação no
ensino fundamental dos
anos finais da rede estadual
de ensino

Percentual

68,8

2015

SEC;
INEP/Censo
da Educação
Básica

[Alunos aprovados no ensino
fundamental dos anos finais da
rede estadual de ensino, no ano
/(Alunos Aprovados + Alunos
Reprovados + Alunos que
abandonaram no ensino
fundamental dos anos finais da
rede estadual de ensino, no
ano)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Taxa de reprovação no
ensino fundamental dos
anos finais da rede estadual
de ensino

Percentual

26,0

2015

SEC;
INEP/Censo
da Educação
Básica

[Alunos Reprovados no ensino
fundamental dos anos finais da
rede estadual de ensino /(Alunos
Aprovados + Alunos Reprovados +
Alunos que abandonaram no
ensino fundamental dos anos
finais da rede estadual de
ensino)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. A taxa de aprovação já é o suficiente, além do
programa ficar sobrecarregado com muitos indicadores.
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Indicador
Taxa de abandono no
ensino fundamental dos
anos finais da rede estadual
de ensino

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

5,2

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEC;
INEP/Censo
da Educação
Básica

[Alunos que abandonaram no
ensino fundamental dos anos
finais da rede estadual de ensino,
no ano /(Alunos Aprovados +
Alunos Reprovados + Alunos que
abandonaram no ensino
fundamental dos anos finais da
rede estadual de ensino, no
ano)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. A taxa de aprovação já é o suficiente, além do
programa ficar sobrecarregado com muitos indicadores.
Taxa de aprovação no
ensino médio da rede
estadual de ensino

Percentual

74,3

2015

SEC;
INEP/Censo
da Educação
Básica

[Alunos Aprovados no ensino
médio da rede estadual de ensino,
no ano /(Alunos Aprovados +
Alunos Reprovados + Alunos que
abandonaram no ensino médio da
rede estadual de ensino, no
ano)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Taxa de reprovação no
ensino médio da rede
estadual de ensino

Percentual

17,5

2015

SEC;
INEP/Censo
da Educação
Básica

[Alunos Reprovados no ensino
médio da rede estadual de ensino
/(Alunos Aprovados + Alunos
Reprovados + Alunos que
abandonaram no ensino médio da
rede estadual de ensino)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. A taxa de aprovação já é o suficiente, além do
programa ficar sobrecarregado com muitos indicadores.
Taxa de abandono no
ensino médio da rede
estadual de ensino

Percentual

8,2

2015

SEC;
INEP/Censo
da Educação
Básica

[Alunos que abandonaram no
ensino médio da rede estadual de
ensino /(Alunos Aprovados +
Alunos Reprovados + Alunos que
abandonaram no ensino médio da
rede estadual de ensino)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. A taxa de aprovação já é o suficiente, além do
programa ficar sobrecarregado com muitos indicadores.
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Indicador
Taxa de escolarização
líquida no ensino médio no
Estado da Bahia

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

46,6

2015

Fonte
IBGE/PNAD;
INEP/EED

Fórmula de Cálculo
Número de pessoas que frequenta
o ensino médio com idade
prevista de 15 a 17
anos/(População total na faixa
etária de 15 a 17 anos - a
população na faixa etária que já
concluiu o ensino médio)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador, porque não capta as outras redes, o que
subdimensiona a taxa de escolarização líquida. Além disso, a PNAD anual foi descontinuada e a não há previsão para a
PNAD Contínua captar dados da educação.
Número de matrículas nos
cursos de pós-graduação
presencial nas modalidades
Lato Sensu, ofertadas pelas
universidades estaduais

Unidade

4.481,0

2015

SEC/Universi
dades
Estaduais da
Bahia

Somatório das matrículas
efetuadas nos cursos de pósgraduação, Lato Sensu, ofertados
pelas quatro universidades
estaduais

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Número de matrículas nos
cursos de pós-graduação
presencial nas modalidades
Stricto Sensu, ofertadas
pelas universidades
estaduais

Unidade

3.781,0

2015

SEC/Universi
dades
Estaduais da
Bahia

Somatório das matrículas
efetuadas nos cursos de pósgraduação, Stricto Sensu,
ofertados pelas quatro
universidades estaduais

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.

INDICADORES DE PROGRAMA - PPA 2016-2019
Agosto/2017

52

Indicadores de Programa - PPA 2016-2019 - SÍNTESE DA REVISÃO 2018
Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

22,3

2013

Fonte

Fórmula de Cálculo

213 . ÁGUA PARA TODOS
Proporção da população
rural atendida com
esgotamento sanitário
adequado

PNAD/IBGE

(Número de pessoas em domicílios
particulares permanentes rurais
com esgotamento sanitário
adequado/Total de pessoas em
domicílios particulares
permanentes rurais)*100

Alteração de indicador
Valor de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:
Para:
De:

22,30
10,17
Ano de referência:
2013
2015
Fonte:
PNAD/IBGE
CERB
Fórmula de cálculo:
(Número de pessoas em domicílios particulares permanentes rurais com esgotamento
sanitário adequado/Total de pessoas em domicílios particulares permanentes rurais)*100
Para: (Número de pessoas em domicílios particulares permanentes rurais com esgotamento
sanitário adequado por meio de ações do Governo do Estado /Total de pessoas em
domicílios particulares permanentes rurais)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção da população
rural atendida com
abastecimento de água

Percentual

59,0

2013

PNAD/IBGE

(Número de pessoas em domicílios
particulares permanentes rurais
com abastecimento de água/Total
de pessoas em domicílios
particulares permanentes
rurais)*100

Alteração de indicador
Valor de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:
Para:
De:

59,00
53,45
Ano de referência:
2013
2015
Fonte:
PNAD/IBGE
CERB
Fórmula de cálculo:
(Número de pessoas em domicílios particulares permanentes rurais com abastecimento
de água/Total de pessoas em domicílios particulares permanentes rurais)*100
Para: (Número de pessoas em domicílios particulares permanentes rurais com abastecimento
de água por meio de ações do Governo do Estado/Total de pessoas em domicílios
particulares permanentes rurais)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

77,1

2013

Proporção da população
urbana atendida com
esgotamento sanitário
adequado

Fonte
PNAD/IBGE

Fórmula de Cálculo
(Número de pessoas em domicílios
particulares permanentes urbanos
com esgotamento sanitário
adequado/Total de pessoas em
domicílios particulares
permanentes urbanos)*100

Alteração de indicador
Valor de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:
Para:
De:

77,10
34,46
Ano de referência:
2013
2015
Fonte:
PNAD/IBGE
Embasa/SNIS; IBGE
Fórmula de cálculo:
(Número de pessoas em domicílios particulares permanentes urbanos com esgotamento
sanitário adequado/Total de pessoas em domicílios particulares permanentes
urbanos)*100
Para: (Número de pessoas em domicílios particulares permanentes urbanos com esgotamento
sanitário adequado por meio de ações do Governo do Estado /Total de pessoas em
domicílios particulares permanentes urbanos)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção da população
urbana atendida com
abastecimento de água

Percentual

97,6

2013

PNAD/IBGE

(Número de pessoas em domicílios
particulares permanentes urbanos
com abastecimento de água/Total
de pessoas em domicílios
particulares permanentes
urbanos)*100

Alteração de indicador
Valor de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:
Para:
De:

97,60
88,65
Ano de referência:
2013
2015
Fonte:
PNAD/IBGE
Embasa/SNIS; IBGE
Fórmula de cálculo:
(Número de pessoas em domicílios particulares permanentes urbanos com
abastecimento de água/Total de pessoas em domicílios particulares permanentes
urbanos)*100
Para: (Número de pessoas em domicílios particulares permanentes urbanos com
abastecimento de água por meio de ações do Governo do Estado/Total de pessoas em
domicílios particulares permanentes urbanos)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

100,0

2015

Índice do número de planos
de resíduos sólidos
aprovados

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEDUR

(Número de planos de resíduaos
sólidos aprovados no ano de
aferição/Número de planos de
resíduaos sólidos aprovados no
ano de referência)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Índice do número de planos de resíduos sólidos aprovados
Proporção de produtos aprovados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
100,00
0,00
SEDUR
SEDUR/SGT
(Número de planos de resíduaos sólidos aprovados no ano de aferição/Número de planos
de resíduaos sólidos aprovados no ano de referência)*100
Para: (Quantidade de produtos aprovados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos /Quantidade
total de produtos do Plano Estadual de Resíduos Sólidos)*100
De: Percentual
Unidade de medida:
Para:
Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de poços
perfurados

Percentual

0,0

2015

SIHS

(Número de poços
perfurados/Total de poços a
serem perfurados)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SIHS sugere descontinuidade, pois indicador jé é
monitorado como uma meta do Compromisso "7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para a oferta de água de uso múltiplo
e sustentável, com qualidade e em quantidade suficiente, visando principalmente a universalização do abastecimento
humano; porém o GT não considera esta justificativa plausível", mas GT considera que justificativa não é plausível.
Proporção de escolas rurais
com abastecimento de água

Percentual

96,4

2011

AZIMUTE/SE
I

(Número de escolas rurais com
abastecimento de água/Total de
escolas rurais)*100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. A devolutiva da SIHS não incluiu este
indicador em reunião Plenária, a SIHS não viu necessidade do mesmo.
Proporção da efetividade
do atendimento a
manifestações/reclamações
dos usuários dos serviços
de água e esgoto

Percentual

99,9

2015

SIHS/AGERS
A

(Número de manifestações e/ou
reclamações encerradas/ total de
manifestações registradas no ano)
x 100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Pleitos atendidos na área
de resíduos sólidos

Unidade

0,0

2015

SEDUR/SGT

Quantidade absoluta de pleitos
atendidos

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Número de pleitos atendidos, como informações,
palestras, material técnico, dentre outros, não serve como indicador de programa, pois não aponta para a afetividade do
mesmo.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

214 . IGUALDADE RACIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Proporção de segmentos de
povos e comunidades
tradicionais mapeados

Percentual

12,5

2015

SEPROMI

(Número de segmentos de povos e
comunidades tradicionais
mapeados/Total de segmentos de
povos e comunidades
tradicionais)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SEPROMI não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de municípios
com adesão ao fórum de
Gestores Municipais de
Promoção da Igualdade
Racial

Percentual

23,3

2015

SEPROMI

(Somatório dos municípios com
adesão ao fórum Estadual de
Gestores Municipais de Promoção
da Igualdade Racial/Total de
municípios)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Proporção de municípios com adesão ao fórum de Gestores Municipais de Promoção da
Igualdade Racial
Para: Proporção de municípios que receberam ações de apoio institucional e de fortalecimento
da política de Promoção da Igualdade Racial
De: 23,26
Valor de referência:
Para: 28,53
De: (Somatório dos municípios com adesão ao fórum Estadual de Gestores Municipais de
Fórmula de cálculo:
Promoção da Igualdade Racial/Total de municípios)*100
Para: (Somatório dos municípios que receberam ações de apoio institucional e de
fortalecimento da política de Promoção da Igualdade Racial/Total de municípios)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de municípios
com adesão ao Plano
Juventude Viva

Percentual

4,8

2015

SEPROMI

(Número de municípios com
adesão ao Plano Juventude
Viva/Total de municípios)*100

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Indicador excluído por motivo de
descontinuidade da política federal.
Número de atendimentos
de denúncias de casos de
racismo e intolerância
religiosa

Unidade

153,0

2015

SEPROMI

Somatório dos atendimentos das
denúncias de casos de racismo e
intolerância religiosa

Alteração de indicador
De: SEPROMI
Para: SEPROMI/Centro de Referência Nelson Mandela
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Fonte:
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Indicador
Número de Planos de
Desenvolvimento Social,
Econômico e Ambiental
Sustentável - PLANSEAS
realizadas para Povos e/ou
Comunidades Tradicionais

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

8,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SPM

Somatório de Planos de
Desenvolvimento Social,
Econômico e Ambiental
Sustentável - PLANSEAS realizadas
para Povos e/ou Comunidades
Tradicionais

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Número de Planos de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável PLANSEAS realizadas para Povos e/ou Comunidades Tradicionais
Para: Número de Planos de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável PLANSEAS elaborados para Povos e Comunidades Tradicionais
De: SPM
Fonte:
Para: SEPROMI
De: Somatório de Planos de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável Fórmula de cálculo:
PLANSEAS realizadas para Povos e/ou Comunidades Tradicionais
Para: Somatório de Planos de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável PLANSEAS elaborados para Povos e Comunidades Tradicionais
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador. Na validação interna, o GT substituiu,
no nome e na fórmula de cálculo, o termo "realizados" por "elaborados".
Proporção de comunidades
de fundo ou fecho de pasto
certificadas

Percentual

31,3

2015

SEPROMI

(Número de comunidades de
fundo ou fecho de pasto
certificadas/Total de comunidades
de fundo ou fecho de pasto
identificadas)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SEPROMI não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

23,9

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEAP

(Número de presos no sistema
penitenciário com acesso efetivos
a atividades
ressocializadoras/Total de presos
no sistema penitenciário)*100

215 . CIDADANIA E DIREITOS
Proporção de pessoas
privadas de liberdade com
acesso efetivos a atividades
ressocializadoras

Alteração de indicador
De: 2014
Para: 2015
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Ano de referência:

Proporção de municípios
com cofinanciamento dos
serviços de proteção social
especial de média
complexidade apoiados

Percentual

51,1

2015

SJDHDS

(Número de municípios com
cofinanciamento dos serviços de
proteção social especial de média
complexidade apoiados/Total de
municípios)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. Apesar da modificação do texto da meta 2 no
compromisso 12, a SJDHDS considera a manutenção do indicador, pois dá outra dimensão de cobertura, além do
quantitativo da meta, apesar do quantitivo apontar para número de serviços apioados.
Proporção de municípios
com cofinanciamento dos
serviços de proteção social
especial de alta
complexidade apoiados

Percentual

23,3

2015

SJDHDS

(Número de municípios com
cofinanciamento dos serviços de
proteção social especial de alta
complexidade apoiados/Total de
municípios)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. Apesar da modificação do texto da meta 4 no
compromisso 12, a SJDHDS considera a manutenção do indicador, pois dá outra dimensão de cobertura, além do
quantitativo da meta, apesar do quantitivo apontar para número de serviços apioados.
Taxa de cobertura do
PROCON

Percentual

27,1

2015

PROCON;
IBGE

(População de municípios com
postos do PROCON
implantados/População total)*100

Alteração de indicador
De: 27,05
Para: 26,00
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
Valor de referência:

Taxa de abrangência de
atendimento do PROCON

Percentual

1,1

2015

PROCON;
IBGE

(Número de postos do PROCON
implantados / Nº de habitantes do
Estado da Bahia) *1.000.000

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. O indicador "Taxa de abrangência do Procon" é mais
representativo para aferir o compromisso.
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Indicador
Número de atendimentos
de pessoas surdas pela
Central de Interpretação de
Língua Brasileira de Sinais CILBA

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SJDHDS/SUD Somatório de atendimentos de
EF
pessoas surdas pela Central de
Interpretação de Língua Brasileira
de Sinais - CILBA

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

814,0

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

216 . VIDA MELHOR
Número de projetos de
apoio a produção de
pescado da pesca e
aquicultura implantados

BAHIA
PESCA/SEAG
RI

Somatório dos projetos de apoio a
produção de pescado da pesca e
aquicultura implantados

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. Unidades de medidas diferentes
dentro do indicador, por isso o indicador será dividido em outros indicadores.
Índice real da receita do
artesanato

Percentual

100,0

2015

SETRE

(Receita do artesanato no ano de
aferição/Receita do arresanato no
ano de referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação do indicador. SETRE encaminhou validação com alteração do nome
do indicador para "Comercializar produtos artesanais oriundos de Territórios de Identidade da Bahia", mas GT rejeitou,
dado que não caracteriza nome de indicador. GT alterou a unidade de medida para maior entendimento.
Unidade de medida:

Índice real da renda
oriunda das atividades
produtivas apoiadas pelo
Programa

Percentual

100,0

2015

CASA CIVIL

(Renda real das atividades
produtivas apoiadas pelo
Programa Vida melhor no ano de
aferição/Renda real das atividades
produtivas apoiadas pelo
Programa Vida melhor no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação do indicador. Casa Civil informou que não há problemas com
indicador, mas GT alterou a unidade de medida para maior entendimento.
Unidade de medida:

Número de Carteiras
Nacionais do Artesão
emitidas

Unidade

762,0

2014

SETRE

Somatório de Carteira Nacional do
Artesão emitidas

Alteração de indicador
De: 762,00
Para: 376
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Valor de referência:

Proporção de agricultores
familiares que aderiram ao
Programa Garantia Safra

Percentual

34,4

2014

SDR; IBGE

(Número de agricultores familiares
que aderiram ao Programa
Garantia Safra/Total de
agricultores familiares)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SUAF/SDR propôs modificação para a descrição e
fórmula de cálculo do indicador, mas não encaminhou novo valor de referência, portanto o indicador permanece.
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Indicador
Número de Prestações de
Assistência Técnica
Realizadas

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

3.016,0

2015

Fonte
Bahia Pesca;
CAD
CIDADÃO

Fórmula de Cálculo
Somatório das Prestações de
Assistência Técnica realizadas

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Número de projetos
aquícolas implantados

Unidade

1,0

2015

Seagri/Bahia Somatório dos projetos aquícolas
Pesca
implantados

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Não é representativo para aferir o compromisso "14 Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura". Medir a produção seria mais representativo.
Número de alevinos
distribuídos

Unidade

14.577.960,0

2015

Bahia Pesca;
CAD
CIDADÃO

Somatório das quantidades de
alevinos distribuídos em aguadas
públicas, comunitárias e
agricultores e aquicultores
familiares

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Linhas de financiamento
disponibilizadas

Unidade

3,0

2015

DESENBAHIA Somatório das quantidades de
linhas disponibilizadas por ano

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer NÃO FAVORÁVEL à inclusão do indicador. Quantidade de linhas de financiamento não é
representativo para expressar a efetividade do Programa. Seria interessante trabalhar com o volume de crédito
concedido e disponibilizado para financiamento.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEDUR

( Número de equipamentos
implantados até o no ano de
aferição / Total de equipamentos
a serem implantados no ano de
referência ) x 100

217 . ESPORTE E LAZER
Percentual de
equipamentos de lazer e
esporte implantados

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Percentual de equipamentos de lazer e esporte implantados
Número de equipamentos de esporte e lazer construídos, ampliados ou recuperados
0,00
10
SEDUR
SETRE/SUDESB; SEDUR
( Número de equipamentos implantados até o no ano de aferição / Total de
equipamentos a serem implantados no ano de referência ) x 100
Para: Somatório de equipamentos de esporte e lazer construídos, ampliados ou recuperados
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de projetos
beneficiados pelo Programa
Fazatleta

Unidade

71,0

2014

SETRE

Somatório dos projetos
beneficiados pelo Programa
Fazatleta

Alteração de indicador
De: 2014
Para: 2015
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Ano de referência:

Número de gestores
públicos capacitados em
gestão de esporte e lazer

Unidade

0,0

2015

SETRE

Somatório de gestores públicos
capacitados em gestão de esporte
e lazer

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SETRE não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de agentes
esportivos qualificados no
esporte de alto rendimento.

Unidade

0,0

2015

SUDESB/SET
RE

Somatório dos agentes esportivos
qualificados no esporte de alto
rendimento

Descontinuidade de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à descontinuidade proposta para o indicador. SUDESB informa que não existe
compromissos relacionados ao indicador, porque não há previsão de atuação na qualificação de agentes esportivos no
esporte de alto rendimento.
Número de Pessoas
Atendidas no Esporte de
Participação (comunitário)

Unidade

0,0

2015

SUDESB/SET
RE

Somatório de pessoas atendidas
no esporte de participação
(comunitário)

Alteração de indicador
De: 0,00
Para: 74.147,00
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Valor de referência:
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Indicador
Número de Atletas /
Paratletas beneficiados
com ações voltadas para o
esporte de alto rendimento

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

0,0

2015

Fonte
SUDESB/SET
RE

Fórmula de Cálculo
Somatório dos Atletas / Paratletas
beneficiados com ações voltadas
para o esporte de alto rendimento

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Número de Atletas / Paratletas beneficiados com ações voltadas para o esporte de alto
rendimento
Para: Número de atletas e paratletas de alto rendimento apoiados
De: Somatório dos Atletas / Paratletas beneficiados com ações voltadas para o esporte de
Fórmula de cálculo:
alto rendimento
Para: Somatório de atletas e paratletas beneficiados diretamente pelo programa
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de eventos
esportivos de alto
rendimento, promovidos e
apoiados

Unidade

96,0

2015

SETRE/SUDE
SB

Somatório dos eventos esportivos
de alto rendimento promovidos e
apoiados

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Número de municípios
beneficiados pelo Programa
Esporte e Lazer

Unidade

0,0

2015

SETRE/SUDE
SB

Somatório de municípios
beneficiados pelo Programa

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Valor

Ano

73,2

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

FIPLAN

(Total do Valor pago/Total orçado
final)*100

218 . GESTÃO PARTICIPATIVA
Nível de execução
orçamentária

Percentual

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Valor de referência:
Para:
De:
Ano de referência:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:
Para:

Nível de execução orçamentária
Nível de execução orçamentária do Poder Executivo Estadual
73,21
86,74
2014
2015
FIPLAN
FIPLAN-BA/SEFAZ
(Total do Valor pago/Total orçado final)*100
(Total do Valor empenhado/(Total orçado final – Total do orçamento
contingenciado))*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Número de veículos de
comunicação comunitários
cadastrados como
instrumentos de inclusão
social

Unidade

0,0

2015

SECOM

Somatório dos veículos de
comunicação comunitários
cadastrados como instrumentos
de inclusão social

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. SECOM sugeriu descontinuidade do indicador, dado
que o processo para cadastramento de veículos de comunicação está parado perante a PGE e não altera o valor inicial do
indicador, porém GT insistiu na manutenção do indicador, pois afere e chama atenção para o que está acontecendo.
Percentual da dívida ativa
recuperada

Percentual

1,5

2014

PGE

(Somatório da dívida ativa
recuperada/Total da dívida
ativa)*100

Alteração de indicador
De: 1,50
Para: 1,18
De: 2014
Ano de referência:
Para: 2015
De: PGE
Fonte:
Para: SEFAZ
De: (Somatório da dívida ativa recuperada/Total da dívida ativa)*100
Fórmula de cálculo:
Para: (Somatório da dívida ativa recuperada/Total da dívida ativa do ano corrente)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Valor de referência:

Proporção dos territórios
de identidade com planos
de desenvolvimento
elaborados

Percentual

40,7

2015

DPT/SEPLAN (Número de territórios de
identidade com plano de
desenvolvimento elaborado/Total
de territórios de identidade)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

46,3

2015

Proporção de municípios
envolvidos em consórcios
públicos multifinalitários

Fonte

Fórmula de Cálculo

DPT/SEPLAN (Número de municípios envolvidos
em consórcios públicos
multifinalitários/Total de
municípios)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.
Nível de satisfação do
cidadão na avaliação do
atendimento na Rede SAC

Percentual

94,1

2007

SAEB

(Número de usuários do SAC
satisfeitos/Total de usuários dos
SAC pesquisados)*100

Alteração de indicador
Valor de referência:

De:
Para:
De:
Para:
De:
Para:

94,10
95,60
Ano de referência:
2007
2015
Fórmula de cálculo:
(Número de usuários do SAC satisfeitos/Total de usuários dos SAC pesquisados)*100
(Número de usuários do SAC pesquisados e satisfeitos/Total de usuários dos SAC
pesquisados)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Índice do número de
prestação de serviços
online pelo DETRAN

Percentual
(Índice base
100)

100,0

2015

SAEB

(Total de serviços online realizados
pelo DETRAN no ano de aferição /
Total de serviços online realizados
pelo DETRAN no ano de
referência) *100

SAEB/PLANS
ERV

(Número de microrregiões com
rede de prestadores PLANSERV
suficiente no Estado da
Bahia/Total de microrregiões
existentes no Estado da Bahia)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Proporção de microrregiões
com rede de prestadores
PLANSERV suficiente

Percentual

57,0

2015

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador. GT adequou a descrição e a fórmula de cálculo
encaminhadas pela SAEB, além da fonte de informação.
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Indicador
Índice de Aprimoramento
do ZEE

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SEMA;
SEPLAN

[0,20*(Marco Legal do
Zoneamento Ecológico Econômico
implantado) +
0,20*(Aperfeiçoamento do
GEOBAHIA) + 0,20*(Execução dos
Planejamentos Setoriais) +
0,15*(Áreas Prioritárias pra
Conservação da Biodiversidade) +
0,10*(Painel Estadual de
Indicadores Ambientais) +
0,10*(Mapeamento da Cobertrura
Vegetal) + 0,05*(Zoneamento
Ecológico Econômico
Costeiro)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Índice de Consolidação dos
Processos do SEPEGE

Percentual

0,0

2015

SEPLAN/APG (Somatório das pontuações dos
processos Elaborar Plano
Estratégico, Elaborar Plano
Plurianual, Revisar Plano
Plurianual, Acompanhar Ação
Governamental, Monitorar
Programa do PPA, Realizar a
Avaliação Inicial do PPA, Realizar
Avaliação Anual de Desempenho
de Programa do PPA, Elaborar a
Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Elaborar a Lei de Orçamento Anual
e Modificar o
Orçamento/Pontuação
Máxima)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Índice de Provimento de
Geoinformação para o
Estado

Percentual

8,4

2015

SEI/DIGEO

0,80*Produção de geoinformação
+ 0,05*Disponibilização de
geoinformação +
0,05*Consolidação da
Infraestrutura de Dados Espaciais
do Estado da Bahia +
0,05*Disseminação da cultura de
geoinformação + 0,05*Atulização
de limites territoriais

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
Índice de Atualização de
Limites Territoriais

Percentual

49,8

2015

SEI/DIGEO

0,20*Limites interestaduais+
0,60*Limites intermunicipais +
0,20*Limites Interdistritais

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador
Número índice da relação
entre os gastos com
medicamentos e o total de
gastos do Planserv

Unidade
de Medida
Percentual
(Índice base
100)

Referência
Fonte
Valor

Ano

100,0

2015

SAEB/PLANS
ERV

Fórmula de Cálculo
[(Valor total de gastos do Planserv
com medicamentos no ano de
apuração/Valor total de gastos do
Planserv no ano de apuração)/
(Valor total de gastos do Planserv
com medicamentos no ano de
referência/Valor total de gastos do
Planserv no ano de
referência)]*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SETRE

(Número de vagas captadas
preenchidas por beneficiários no
setor privado / Total de vagas
captadas pelo programa no setor
privado)*100

219 . PRIMEIRO EMPREGO
Proporção de vagas
captadas preenchidas no
setor privado

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:
Para:
De:
Fonte:
Para:
De:
Fórmula de cálculo:

Proporção de vagas captadas preenchidas no setor privado
Proporção de vagas preenchidas no setor privado pelo programa
SETRE
SETRE/SIGPE
(Número de vagas captadas preenchidas por beneficiários no setor privado / Total de
vagas captadas pelo programa no setor privado)*100
Para: (Nº de vagas preenchidas por beneficiários do programa no setor privado / total de vagas
disponibilizadas no setor privado para o programa)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de vagas
captadas preenchidas no
setor público estadual

Percentual

0,0

2015

SETRE

(Número de vagas captadas
preenchidas por beneficários no
setor público estadual / Total de
vagas captadas pelo programa no
setor público estadual)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De: Proporção de vagas captadas preenchidas no setor público estadual
Para: Proporção de vagas preenchidas no Programa Primeiro Emprego no setor público por
egressos da rede de Educação Profissional Estadual, em relação as vagas disponibilizadas
De: SETRE
Fonte:
Para: SETRE/SIGPE
De: (Número de vagas captadas preenchidas por beneficários no setor público estadual /
Fórmula de cálculo:
Total de vagas captadas pelo programa no setor público estadual)*100
Para: (Número de vagas preenchidas do Programa Primeiro Emprego no setor público por
egressos da rede de Educação Profissional Estadual / Total de vagas disponibilizadas no
setor público para o programa )*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
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Indicador
Proporção de vagas
captadas preenchidas no
terceiro setor vinculado à
agricultura familiar

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

SETRE

(Número de vagas captadas
preenchidas por beneficiários no
terceiro setor vinculado à
agricultura familiar / Total de
vagas captadas pelo programa no
terceiro setor vinculado à
agricultura familiar)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Proporção de vagas captadas preenchidas no terceiro setor vinculado à agricultura
familiar
Para: Proporção de vagas preenchidas no terceiro setor vinculado à agricultura familiar
De: SETRE
Fonte:
Para: SETRE/SIGPE
De: (Número de vagas captadas preenchidas por beneficiários no terceiro setor vinculado à
Fórmula de cálculo:
agricultura familiar / Total de vagas captadas pelo programa no terceiro setor vinculado à
agricultura familiar)*100
Para: (Número de vagas preenchidas por beneficiários no terceiro setor vinculado à agricultura
familiar / Total de vagas disponibilizadas pelo programa no terceiro setor vinculado à
agricultura familiar)*100
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL às modificações propostas para o indicador.
Proporção de vagas
preenchidas no Programa
Primeiro Emprego no setor
público por egressos da
rede de Educação
Profissional Estadual, em
relação às vagas previstas

Percentual

0,0

2015

SETRE/SIGPE (Número de vagas preenchidas do
Programa Primeiro Emprego no
setor público por egressos da rede
de Educação Profissional Estadual
/ Total de vagas previstas no setor
público para o programa)*100

Inclusão de indicador
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à inclusão do indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Valor

Fonte

Fórmula de Cálculo

ALBA

Somatório das campanhas
publicitárias

Ano

255 . FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Número de campanhas
publicitárias

Unidade

2,0

2015

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. ALBA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de livros publicados

Unidade

20,0

2015

ALBA

Somatório de livros publicados

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. ALBA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de inserções em
blogs de internet

Unidade

150,0

2015

ALBA

Somatório de inserções em blogs
de internet

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. ALBA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de propagandas
veiculadas em rádio

Unidade

250,0

2015

ALBA

Somatório de propagandas
veiculadas em rádio

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. ALBA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de eventos
realizados

Unidade

50,0

2015

ALBA

Somatório de eventos realizados

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. ALBA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

256 . AUDITORIA, DECISÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLE EXTERNO ESTADUAL
Proporção de prestação de
contas da administração
pública estadual julgadas
tempestivamsntes pelo
TCE/BA

Percentual

70,0

2015

TCE/BA

(Número de prestações de contas
julgadas tempestivamente/Total
de prestaçõoes de contas da
administração pública
estadual)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de auditorias
operacioanis realizadas

Unidade

15,0

2015

TCE/BA

Somatório das auditorias
operacionais realizadas

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de auditorias de
conformidade realizadas

Unidade

40,0

2015

TCE/BA

Somatório das auditorias de
conformidade realizadas

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

257 . APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E SUPORTE INSTITUCIONAL
Percentual de
implementação da política
de Gestão de Pessoas

Percentual

5,0

2015

TCE/BA

(Número de ações
implementadas/total de ações
previstas)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de servidores
capacitados

Percentual

50,0

2014

TCE/BA

(Número de servidores
capacitados/total de
servidores)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de
implementação de
processos eletrônicos de
atos de pessoal, autuados a
partir de janeiro de 2016

Percentual

0,0

2015

TCE/BA

(Número de processos eletrônicos
de atos de pessoal
implementados/Total de
processos de atos de pessoal)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de
implementação de
processos eletrônicos de
prestação de contas,
autuados a partir de janeiro
de 2016

Percentual

0,0

2015

TCE/BA

(Número de processos eletrônicos
de prestação de contas
implementados/Total de
processos de atos de pessoal)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

258 . APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
Proporção de contas
públicas municipais
aprovadas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios

Percentual

83,6

2014

TCM/BA

(Número de contas
aprovadas/Total de contas
públicas municipais)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TCM-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

57,3

2015

Fonte

Fórmula de Cálculo

TJ/BA

(Número de municípios
atendidos/Total de municípios do
Estado da Bahia)*100

259 . JUSTIÇA PRESENTE
Proporção de municípios
com aceso à justiça

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TJ-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de efetividade
das audiências de
conciliação realizadas no 1º
grau

Percentual

0,0

2015

TJ/BA

(Número de acordos
firmados/Total de audiências
realizadas)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TJ-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de efetividade
nas audiências de
conciliação realizadas nos
Juizados

Percentual

0,0

2015

TJ/BA

(Número de acordos
firmados/Total de audiências
realizadas)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TJ-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de processos de
trabalho mapeados e
otimizados

Percentual

0,0

2015

TJ/BA

(Número de rabalhos mapeados e
otimizados/ Total de
unidades)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TJ-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Índice do número de
magistrados e servidores do
TJ em ações de capacitação
direcionadas a execução de
estratégia

Percentual

100,0

2015

TJ/BA

(Total de magistrados e servidores
do TJ em ações de capacitação
direcionadas a execução de
estratégia no ano de aferição
/Total de magistrados e servidores
do TJ em ações de capacitação
direcionadas a execução de
estratégia no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação do indicador. TJ-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador, mas GT alterou a unidade de medida para maior entendimento.
Unidade de medida:

Proporção de Orçamento
Estratégico do Poder
Judiciário

Percentual

0,0

2015

TJ/BA

(Valor disponibilizado para as
ações estratégicas/Orçamento
total)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. TJ-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Valor

Fonte

Fórmula de Cálculo

MPE/BA

Somatório de atendimentos na
área de defesa do acesso à saúde
realizados pelo Ministério Público
do Estado da Bahia por ano

Ano

260 . PROTEÇÃO DA SOCIEDADE E FOMENTO À CIDADANIA
Número de atendimentos
na área de defesa do acesso
à saúde realizados pelo
Ministério Público do
Estado da Bahia por ano

Unidade

3.630,0

2014

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de Unidades de
Atenção Básica à Saúde
fiscalizadas pelo Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

47,0

2014

MPE/BA

Somatório de Unidades de
Atenção Básica à Saúde
fiscalizadas pelo Ministério Público
do Estado da Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de municípios com
portais de transparência
dos poderes executivo e
lesgislativo municipais
fiscalizados pelo Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

74,0

2014

MPE/BA

Somatório de municípios com
portais de transparência dos
poderes executivo e lesgislativo
municipais fiscalizados pelo
Ministério Público do Estado da
Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de atendimentos
para a garantia dos direitos
das crianças e adolescentes
realizados pelo Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

1.092,0

2014

MPE/BA

Somatório de atendimentos para a
garantia dos direitos das crianças e
adolescentes realizados pelo
Ministério Público do Estado da
Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de atividades
periciais para proteção e
defesa do meio ambiente
realizadas pelo Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

450,0

2014

MPE/BA

Somatório de atividades periciais
para proteção e defesa do meio
ambiente realizadas pelo
Ministério Público do Estado da
Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.

INDICADORES DE PROGRAMA - PPA 2016-2019
Agosto/2017

75

Indicadores de Programa - PPA 2016-2019 - SÍNTESE DA REVISÃO 2018
Indicador
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
projeto de
acompanhamento da
qualidade da telefonia e
internet implementada

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2014

Fonte
MPE/BA

Fórmula de Cálculo
(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com projeto de
acompanhamento da qualidade
da telefonia e internet
implementada/Total de Regionais
do Ministério Público do Estado da
Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de processos
relacionados a Crimes de
violência doméstica contra
mulheres analisados nas
Regionais do Ministério
Público do Estado da Bahia,
por ano

Unidade

1.800,0

2014

MPE/BA

Somatório de processos
relacionados a Crimes de violência
doméstica contra mulheres
analisados nas Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia, por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de escolas
fiscalizadas pelo Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

201,0

2014

MPE/BA

Somatório de escolas fiscalizadas
pelo Ministério Público do Estado
da Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
projeto de promoção da
igualdade racial,
enfrentamento ao racismo
e à intolerância religiosa
implementado

Percentual

0,0

2014

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com projeto de promoção
da igualdade racial,
enfrentamento ao racismo e à
intolerância religiosa
implementado/Total de Regionais
do Ministério Público do Estado da
Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com acesso
ao sistema de informações
sobre mulheres vítimas de
violência atendidas

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Percentual

0,0

2014

Fonte

Fórmula de Cálculo

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com acesso ao sistema de
informações sobre mulheres
vítimas de violência
atendidas/Total de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de atendimentos
para regularização de
registro civil realizados pelo
Ministério Público do
Estado da Bahia por ano

Unidade

4.200,0

2014

MPE/BA

Somatório de atendimentos para
regularização de registro civil
realizados pelo Ministério Público
do Estado da Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de atendimentos
para promoção da
paternidade responsável
realizados pelo Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

4.940,0

2014

MPE/BA

Somatório de atendimentos para
promoção da paternidade
responsável realizados pelo
Ministério Público do Estado da
Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de atendimentos
ao público em
comunidades realizados
pela área de segurança
pública e defesa social do
Ministério Público do

Unidade

1.800,0

2014

MPE/BA

Somatório de atendimentos ao
público em comunidades
realizados pela área de segurança
pública e defesa social do
Ministério Público do Estado da
Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de inquéritos
policiais analisados nas
Regionais do Ministério
Público do Estado da Bahia
por ano

Unidade

20.000,0

2014

MPE/BA

Somatório de inquéritos policiais
analisados nas Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador
Número de processos sobre
drogas analisados nas
Regionais do Ministério
Público do Estado da Bahia,
por ano

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

1.100,0

2014

Fonte
MPE/BA

Fórmula de Cálculo
Somatório de processos sobre
drogas analisados nas Regionais
do Ministério Público do Estado da
Bahia, por ano

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

261 . MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
projeto de humanização
implementado

Percentual

0,0

2014

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com projeto de
humanização implementado/Total
de Regionais do Ministério Público
do Estado da Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
projeto de
acompanhamento de
conselhos, representações
e unidades colegiadas
implementado

Percentual

0,0

2014

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com projeto de
acompanhamento de conselhos,
representações e unidades
colegiadas implementado/Total de
Regionais do Ministério Público do
Estado da Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de municípios
do Estado da Bahia com
ação desenvolvida para
fomento à implantação de
ouvidorias

Percentual

0,0

2014

MPE/BA

(Número de municípios do Estado
da Bahia com ação desenvolvida
para fomento à implantação de
ouvidorias/Total de municípios do
Estado da Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
execução orçamentária
descentralizada
implementada

Percentual

6,0

2014

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com execução orçamentária
descentralizada
implementada/Total de Regionais
do Ministério Público do Estado da
Bahia)*100

Alteração de indicador
Descrição do Indicador: De:

Percentual de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução
orçamentária descentralizada implementada
Para: Quantidade de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução
orçamentária descentralizada implementada
De: (Número de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução
Fórmula de cálculo:
orçamentária descentralizada implementada/Total de Regionais do Ministério Público do
Estado da Bahia)*100
Para: Somatório de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução
orçamentária descentralizada implementada
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação proposta para o indicador.
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Indicador
Número de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
programa de inteligência e
estruturação para
segurança institucional,
Promotoria Segura,
implementado

Referência

Unidade
de Medida

Valor

Ano

Unidade

1,0

2014

Fonte
MPE/BA

Fórmula de Cálculo
Somatório de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com programa de
inteligência e estruturação para
segurança institucional,
Promotoria Segura, implementado

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. MP-BA propôs modificação para este indicador,
crendo que a unidade de medida estva como "percentual", mas ao averiguar no Fiplan, a unidade de medida esta
correta, ou seja, "unidade".
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com gestão
eletrônica de documentos
implementada

Percentual

1,0

2014

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com gestão eletrônica de
documentos implementada/Total
de Regionais do Ministério Público
do Estado da Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Percentual de Regionais do
Ministério Público do
Estado da Bahia com
projeto para acessibilidade
implementado

Percentual

1,0

2014

MPE/BA

(Número de Regionais do
Ministério Público do Estado da
Bahia com projeto para
acessibilidade
implementado/Total de Regionais
do Ministério Público do Estado da
Bahia)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Número de ações
correcionais em órgãos e
unidades do Ministério
Público do Estado da Bahia
realizadas

Unidade

250,0

2014

MPE/BA

Número de ações correcionais em
órgãos e unidades do Ministério
Público do Estado da Bahia
realizadas

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador.MP-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
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Indicador

Unidade
de Medida

Referência
Fonte
Valor

Fórmula de Cálculo

Ano

262 . PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS
Índice de atendimento
anual da Defensoria Pública

Percentual

100,0

2014

DPE/BA

(Número de atendimentos no ano
de aferição/número de
atendimentos no ano de
referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação do indicador. DPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador, mas GT alterou a unidade de medida para maior entendimento.
Unidade de medida:

Proporção de territórios de
identidade com
atendimento da Defensoria
Pública

Percentual

63,0

2014

DPE/BA

(Número de Territórios de
Identidade com atendimento da
Defensoria Pública/Total de
Territórios de Identidade)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. DPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Proporção de servidores da
Defensoria Pública com
pelo menos uma
capacitação

Percentual

71,0

2014

DPE/BA

(Número de servidores da
Defensoria Pública com pelo
menos uma capacitação/Total de
servidores da Defensoria
Pública)*100

Indicador sem modificação
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à manutenção do indicador. DPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador.
Índice de mediações
realizadas pela Defensoria
Pública Família

Percentual

100,0

2014

DPE/BA

(Número de mediações e
conciliações realizadas pela DP
Família no ano de
aferição)/(Número de mediações e
conciliações realizadas pela DP
Família no ano de referência)*100

Alteração de indicador
De: Percentual
Para: Percentual (Índice base 100)
O GT-IPGE emite parecer FAVORÁVEL à modificação do indicador. DPE-BA não propôs qualquer modificação para este
indicador, mas GT alterou a unidade de medida para maior entendimento.
Unidade de medida:
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