INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - MMA
RELAÇÃO DE INDICADORES INSTITUCIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO DO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2012

Aprendizado
Consolidar as políticas de formação continuada para os servidores e de gestão de pessoas do Instituto
Percentual de gestores que participaram de capacitação gerencial
Percentual de implementação do PAC
Percentual de servidores efetivos que passaram por pelo menos uma capacitação prevista no PAC
Estruturar e implementar sistemas de informações para assegurar a integração dos dados e a disponibilização de informação
Número de sistemas implementados e em funcionamento
Beneficiário
Ampliar a quantidade e a qualidade dos bens e serviços ofertados pelo Instituto
Número de atividades de uso público disponíveis nas unidades de conservação
Número de unidades de conservação com infraestrutura de visitação
Número de unidades de conservação com instrumentos de ordenamento de visitação em uso
Número de unidades de conservação que registram/controlam o acesso de visitantes
Número de visitantes pagantes
Número de visitantes registrados nas unidades de conservação
Estimular o desenvolvimento de pesquisas
Nível de implementação da infraestrutura de apoio à pesquisa
Número de alunos de iniciação científica, estagiários e voluntários envolvidos em pesquisa
Número de pesquisas autorizadas
Número de pesquisas autorizadas pelas unidades descentralizadas
Número de pesquisas realizadas
Número de pesquisas socioambientais autorizadas
Percentual de solicitações de pesquisa analisadas no prazo
Percentual de solicitações de pesquisas analisadas no prazo pelas unidades descentralizadas
Garantir território e promover o desenvolvimento socioambiental das comunidades tradicionais
Número de CCDRUs celebrados com organizações das comunidades tradicionais
Número de famílias beneficiadas por programas de moradia
Processos de Suporte
Consolidar a estrutura organizacional e o modelo de gestão orientado para resultados
Número de painéis de gestão à vista implantados
Percentual de indicadores analisados pelos coordenadores regionais
Percentual de indicadores analisados pelos coordenadores-gerais de macroprocessos
Percentual de indicadores com metas alcançadas
Percentual de unidades descentralizadas que aderiram ao SIGE
Prover o Instituto de infraestrutura e serviços adequados
Nível de adequação da sede administrativa da unidade
Nível de adequação do mobiliário e dos equipamentos operacionais mínimos da unidade
Nível de atendimento do serviço de água tratada na unidade
Nível de atendimento do serviço de apoio administrativo na unidade
Nível de atendimento do serviço de energia elétrica na unidade
Nível de atendimento do serviço de internet na unidade
Nível de atendimento do serviço de limpeza e conservação na unidade
Nível de atendimento do serviço de manutenção e abastecimento de frota na unidade
Nível de atendimento do serviço de telefonia fixa convencional na unidade
Nível de atendimento do serviço de telefonia VoIP na unidade
Nível de atendimento por material de expediente/infoware na unidade
Nível de atendimento por serviço de vigilância patrimonial na unidade
Número de contratos vigentes
Número de licitações, dispensas, inexibilidades e adesões a atas de registro de preços realizadas
Percentual de unidades descentralizadas atendidas por serviços de internet
Percentual de unidades descentralizadas atendidas por serviços telefonia VoIP
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por material de expediente/infoware
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por mobiliário e equipamentos operacionais mínimos

Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de água tratada
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de apoio administrativo
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de energia elétrica
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de limpeza e conservação
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de manutenção e abastecimento de frota
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de telefonia fixa convencional
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF atendidas por serviços de vigilância patrimonial
Percentual de unidades descentralizadas vinculadas à UAAF com sedes administrativas adequadas
Processos Finalísticos
Aprimorar procedimentos de criação
Número de propostas de criação, revisão de limites e recategorização concluídas e enviadas ao MMA
Número de propostas que retornam do MMA ao ICMBio para complementação técnica
Assegurar a proteção das unidades de conservação e o monitoramento da biodiversidade
Área atingida por incêndios em unidades de conservação federais
Área desmatada no interior de unidades de conservação da Amazônia Legal
Área desmatada no interior de unidades de conservação fora da Amazônia Legal
Dias de atividade de fiscalização em campo
Número de expedições para monitoramento de biodiversidade realizadas pelas unidades descentralizadas
Número de unidades de conservação com programa de proteção elaborado e/ou revisado
Número de unidades de conservação com sistema de monitoramento in situ implementado
Percentual de alertas DETER apurados
Percentual de alertas PREPS apurados
Percentual de alertas PRODES apurados
Percentual de autos de infração julgados dentro do prazo determinado
Percentual de operações de fiscalização com objetivos alcançados
Percentual dos incêndios confirmados e combatidos
Consolidar a gestão participativa em todos os níveis
Número de participações da sociedade em ações de educação e sensibilização ambiental
Número de reuniões de conselho realizadas
Percentual das atividades previstas nos planos de ação dos conselhos que foram executadas
Percentual de conselhos formados com plano de ação
Percentual de presença dos conselheiros nas reuniões ordinárias
Percentual de reuniões do conselho previstas no regimento interno que foram realizadas
Percentual de unidades de conservação com conselhos formados
Percentual de unidades organizacionais com instâncias participativas para apoiar tomada de decisão
Consolidar o processo de autorização para licenciamento
Número de autorizações diretas concedidas
Número de expedientes analisados pela COIMP
Número de expedientes que chegam à COIMP
Número de manifestações finais emitidas para licenciamento
Número de pareceres para licenciamento emitidos
Percentual de manifestações finais para licenciamento emitidas no prazo legal
Desenvolver e implementar mecanismos para manejar os recursos naturais
Número de autorizações de manejo de recursos naturais concedidos às populações tradicionais, mediante instrumento de regulamentação
Número de recursos naturais manejados por populações tradicionais com base em critérios técnicos e de conhecimento tradicional reconhecidos
Número de unidades de conservação comercializando produtos ou subprodutos florestais gerando receita para o ICMBio
Desenvolver mecanismos uso das unidades de conservação com ênfase na geração de serviços e negócios
Número de pessoas trabalhando em serviços delegados de apoio à visitação
Número de serviços de apoio à visitação delegados
Dotar as unidades de conservação de instrumentos de gestão
Número de famílias cadastradas
Número de unidades de conservação com cadastro de famílias
Número de unidades de conservação com plano de utilização/acordo de gestão
Número de unidades de conservação de proteção integral com termos de compromisso celebrados com populações tradicionais
Percentual das atividades previstas no plano de manejo operacionalizadas
Percentual de famílias que aderiram a termos de compromisso
Percentual de unidades de conservação com plano de manejo
Implementar transversalmente a estratégia de conservação de espécies ameaçadas
Número de ações do PAN iniciadas
Número de espécies ameaçadas com PAN
Número de espécies com áreas de vulnerabilidade identificadas
Número de espécies da fauna com estado de conservação avaliado

Percentual de ações do PAN em implementação
Percentual de espécies ameaçadas com ocorrência em unidades de conservação
Percentual de espécies ameaçadas com PAN
Percentual de espécies da fauna com estado de conservação avaliado
Promover a consolidação territorial das unidades de conservação
Área de terras públicas federais ou estaduais em unidades de conservação concedidas para o ICMBio
Área privada transferida para o ICMBio
Número de processo de regularização aptos para pagamento ou doação
Número de processos de regularização instruídos pela unidade de conservação
Número de unidades de conservação com limite externo sinalizado
Número de unidades de conservação com terras públicas federais ou estaduais concedidas para o ICMBio
Número de unidades de conservação demarcadas
Recursos
Ampliar recursos orçamentários e financeiros
Incremento percentual da receita gerada com ingressos e serviços de apoio à visitação
Percentual de execução financeira em relação ao total empenhado - custeio
Percentual de execução financeira em relação ao total empenhado - investimento
Percentual de execução orçamentária em relação ao limite autorizado - custeio
Percentual de execução orçamentária em relação ao limite autorizado - investimento
Percentual do limite orçamentário autorizado em relação à LOA - custeio
Percentual do limite orçamentário autorizado em relação à LOA - investimento
Receita gerada para o ICMBio com manejo florestal
Receita gerada pelo processo de autorização de supressão de vegetação para implantação de empreendimentos
Volume de receita arrecadada
Volume de receita referente a débitos devidos (CADIN)
Volume de recursos extra-orçamentários disponíveis
Fazer cumprir a obrigação de compensação ambiental e aplicar os recursos da forma efetiva para o cumprimento da missão
Percentual executado do volume total de recursos de compensação ambiental disponíveis
Volume de recursos de compensação ambiental disponível
Sociedade e Governo
Ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade, a sociobiodiversidade e o patrimônio espeleológico
Número de cavernas identificadas
Número de cavernas inventariadas
Número de publicações científicas de servidores em centros de pesquisa
Número de publicações científicas de servidores em unidades de conservação
Número de teses, dissertações e monografias disponibilizadas decorrentes de pós-graduações apoiadas pelo ICMBio
Percentual de cavernas com plano de ação
Compatibilizar o desenvolvimento local, regional e nacional com a conservação da biodiversidade
Número de demandas formais do Ministério Público e da Esfera Judicial recebidas na Unidade
Conservar e promover as práticas e conhecimentos tradicionais associados ao uso sustentável da biodiversidade
Número de espécies com TAP e CURB celebrados
Número de famílias ingressadas no Programa Bolsa Verde
Número de termos de adesão ao Programa Bolsa Verde assinados
Número de unidades de conservação com sobreposição de territórios de povos tribais com acordos para a gestão celebrados
Envolver a sociedade na conservação da biodiversidade
Número de eventos de educação e sensibilização ambiental
Número de parcerias institucionais formalizadas
Número de voluntários
Reduzir o risco de extinção de espécies
Número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção
Percentual de espécies que teve o risco de extinção reduzido
Total geral

