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ATUALMENTE ACOMPANHAMOS 46 METAS ESTRATÉGICAS* POR 

ÁREAS DE RESULTADO

Distribuição das metas por área de resultado

* Das 46 metas do Planejamento Estratégico, 2 foram divididas: IDEB (anos inicias de anos finais)  e BRTs (Transcarioca e Transoeste) e outras 2 

metas foram excluídas (Vagas em Pré-Escola e Bolsa Família Carioca).
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DENTRE AS 44 METAS AVALIADAS, ACREDITAMOS QUE PELO MENOS, 

64% TERÃO SEUS RESULTADOS PARA 2010 ALCANÇADOS

Avaliação de metas

2

46 44

Total Não 

avaliadas*

Avaliadas

64%

23%

9%
4%

Baixa

Alta

Média

Probabilidade de atingimento dos resultados 

previstos para 2010

Baixíssima

*Redução do Gasto médio dos usuários de transporte público (em revisão) e Redução da emissão de gases causadores do efeito estufa (resultado 

somente em 2012)
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo 

menos 11% até 2012, tendo como referência o 

ano de 2008

SMSDC / SIM / 

SINASC

13,7

(a cada mil 

nascidos vivos)

13,2 12,2 13,5 13,7

Atenção ao fato de que os indicadores de mortalidade são 

provisórios em função da metodologia de apuração dos 

resultados.

2.

Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo 

menos 19% até 2012, tendo como referência o 

ano de 2007

SMSDC / SIM / 

SINASC

62,2

(a cada cem mil 

nascidos vivos)

59,6 50,4 60,9 61,3

Atenção ao fato de que os indicadores de mortalidade são 

provisórios em função da metodologia de apuração dos 

resultados.

3.

Reduzir em, pelo menos, 20% o tempo de 

espera nas emergências dos hospitais públicos 

até 2012, tendo como referência o ano de 2009

SMSDC 46,5 41,9 37,2 41,9 40,7

O sistema de acolhimento foi implantado no Souza Aguiar e 

Salgado Filho, sendo que neste último os números ainda estão 

sendo apurados.

A previsão de implantar até o mês de agosto nas emergências 

do Miguel Couto e Lourenço Jorge não irá se concretizar devido 

às complexidades identificadas na implantação do novo sistema. 

4.

Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saúde da 

Família no município até 2012, tendo como 

referência o ano de 2008

CNES  / IBGE 3,5% 15% 35% 9,3 11,8

A meta de cobertura do programa saúde da família em 2010 

deve ser atingida com a implantação do Programa Saúde 

Presente e a construção das Clínicas da Família.  

5.

Criação do PADI (Programa de Atendimento 

Domicilar ao Idoso) com 36 mil atendimentos por 

ano até 2012

SMSDC

2,3

(mil 

atendimentos / 

ano)

15 36 7,5 1,35

Os resultados do primeiro semestre foram abaixo das 

expectativas pois a previsão de contratação de novas equipes a 

partir de maio não se concretizou.

Com a contratação dessas novas equipes no segundo semestre, 

a expectativa é atingir a meta com um incremento do número de 

profissionais por equipe.

6.
Construir 20 novas UPAs até 2012

CNES

1

(unidades 

construídas)

6 20 3 5

Concluídas: Vila Kenedy, Rocinha, Alemão, Cidade de Deus e 

Santa Cruz

Em construção com término até dez/2010: Madureira, Centro, 

Costa Barros e Senador Camará

ChanceDescrição da meta

MetasIndicadores 1o semestre 2010

Comentários

Saúde

3

▪ O desempenho na área de Saúde foi bom. Dentre as seis 

metas, cinco devem ser vistas de forma positiva. Há risco 

de não cumprimento de apenas uma para este ano.

▪ O destaque positivo ficou com a construção de 5 novas 

UPAS e com o incremento da cobertura do saúde da família 

que passou de 3,5% em 2008 para quase 12% no primeiro 

semestre desse ano.

▪ O ponto de atenção é o PADI. A contratação de novas 

equipes foi postergada para o 2º semestre, porém a meta 

deve ser alcançada com um incremento no número de 

profissionais por equipe.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.1

  Obter uma nota média (entre as escolas 

públicas municipais) igual ou superior a 5,1 para 

os anos iniciais no IDEB em 2011

MEC / INEP / 

IDEB
4,5 - - - -

Com o resultado de 5,1 no IDEB em 2009, a Secretaria já atingiu 

a meta de 2011.

1.2

Obter uma nota média (entre as escolas públicas 

municipais) igual ou superior a 4,3 para os anos 

finais no IDEB em 2011

MEC / INEP / 

IDEB
4,3 - - - -

No ano de 2009 a Secretaria obteve IDEB de 3,7.

Este valor abaixo do esperado para 2011 deve-se ao aumento da 

taxa de reprovação decorrente do fim da aprovação automática.

2.
Criar 30.000 novas vagas em creches públicas 

ou conveniadas até 2012

MEC / INEP/ 

Censo escolar

43.527

(matrículas)
3.000 30.000 1500 5704

A meta para 2010 já foi atingida e ainda serão construídas 10 

novas EDIs esse ano.

3.
Criar 10.000 novas vagas em pré-escolas 

públicas até 2012

MEC / INEP/ 

Censo escolar

~80.000

(matrículas)
3.000 10.000 3000 -11887

Essa meta foi revista em função da redução da demanda em 

vagas na pré-escola decorrente  da mudança na idade de entrada 

das crianças no 1o ano. 

4.

Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 

7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam 

alfabetizadas

MEC / INEP 73% 75% 95% - -

Segundo a Provinha Brasil deste ano, 86,1% dos alunos do 2o 

ano estão com nivel desejado de aprendizado. Esse percentual 

tende a aumentar nos próximos anos.

5.

Reduzir para menos de 5% a taxa de 

analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 

6º ano em 2012

IAS / Avaliação 15% 12% 5% - -
O percentual de analfabetismo funcional para os alunos do 4o ao 

6o ano caiu para 7,9%, segundo avaliação realizada em abril.

ChanceDescrição da meta

ValoresIndicadores 1o semestre 2010

Comentários

Educação

4

▪ O desempenho na área de Educação foi muito bom. Há dificuldades na 

avaliação semestral já que os dados são anuais. Contudo, dentre as cinco 

metas desdobradas para 2010, acreditamos que quatro serão alcançadas.

▪ Os grandes destaques foram os resultados do IDEB para os anos iniciais 

(já alcançamos os patamares esperados para o ano de 2011) e a criação de 

vagas em creche (a meta para 2010 já foi alcançada).

▪ O sinal de alerta fica com a meta do IDEB para os anos finais – o 

resultado em 2009 foi afetado pelo aumento da taxa de reprovação 

decorrente do fim da aprovação automática.

▪ Outro ponto importante refere-se à extinção da meta de vagas em pré-

escola. Em razão da mudança na idade de entrada no ensino fundamental, 

a demanda originalmente prevista se reduziu significativamente.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Ter um efetivo de pelo menos 3.000 guardas 

municipais operando diariamente nas ruas até 

2012

SEOP /  DOP

1.700

(guardas 

operando nas 

ruas)

2.000 3.000 - -

A incorporação do quantitativo de guardas para atingimento da 

meta em 2010 está aguardando a finalização de um estudo que 

vai redefinir o modelo de atuação e treinamento da Guarda 

Municipal.

2.

Implantar 400 novas câmeras de segurança em 

espaços públicos até 2012 EGP

0

(novas 

câmeras)

400 – - -

A licitação irá acontecer no início deste 2o semestre. No entanto, 

acreditamos que não haverá tempo para a instalação de todas as 

400 câmeras ainda este ano.

3.
Formalizar e ordenar 25.000 comerciantes que 

operam no espaço público até 2012
SEOP /  DOP

Número de 

Ambulantes:

Asfalto - 4.135

Praia - 1.400

Bancas - 1.819

Asfalto - 

18.400

Praia - 

2.322

Bancas - 

2.597

Asfalto -

18.400

Praia - 

3.500

Bancas - 

3.000

11.660 9.455
A meta deve ser atingida, uma vez que o processo de 

recadastramento está sendo finalizado.

ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores 1o semestre 2010

Comentários

Ordem Pública

5

▪ O desempenho na área de Ordem Pública foi bom. Dentre 

as três metas desdobradas para o ano de 2010, 

acreditamos que duas serão alcançadas.

▪ O ponto de atenção refere-se à instalação das 400 

câmeras de vigilância que contam com recursos do 

PRONASCI. A licitação já foi publicada, mas acreditamos 

que não haverá tempo suficiente para a instalação da 

totalidade das câmeras ainda esse ano.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Garantir que a taxa média mensal de 

desemprego na cidade em 2012 seja igual ou 

inferior a 68% da média das taxas nas regiões 

metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.

IBGE / PME 69% 68% 68% 68% 73%

Apesar de não estarmos na direção de atingir a meta, o Rio 

continua apresentando taxa de desemprego abaixo de 6%.

A hipótese para este desempenho da cidade em relação a essas 

regiões metropolitanas é que a criação de empregos no Rio tem 

se concentrado em vagas de melhor qualidade do que as que 

estão sendo criadas nessas regiões - os resultados de renda e 

formalização apontam nessa direção.

2.

Assegurar que o rendimento médio mensal do 

trabalho na cidade em 2012 esteja pelo menos 

25% acima da média dos rendimentos nas 

regiões metropolitanas de São Paulo, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador 

e Recife.

IBGE / PME 24% 25% 25% 25% 28,4%

Em 2010, o Rio tem criado empregos de maior qualidade - mais 

voltados para o mercado formal e com renda mais elevada. O 

valor atingido já supera a meta colocada para 2012.

3.
Garantir que, até 2012, pelo menos 60% dos 

trabalhadores na cidade estejam formalizados
PME/IBGE 57% 58% 60% 57,7% 59,8%

Em 2010, o Rio tem criado empregos de maior qualidade - mais 

voltados para o mercado formal e com renda mais elevada. O 

valor atingido já está bem próximo da meta colocada para 2012.

4.

Garantir que 80% das solicitações de emissão 

de alvará para atividades de baixo risco 

(ambiental e sanitário) sejam atendidas em até 3 

dias a partir de 2010.

SMF / CLF / 

Alvará Já
67% >= 80% >= 80% 80% 67,6%

O resultado de janeiro e fevereiro de 2010 foi aquém do 

esperado devido a uma decisão judicial que prejudicou a 

emissão de licenças em Dezembro e Janeiro.

Os resultados de maio e junho foram bem superiores a 80% e a 

expecativa da SEOP é que até o último trimetre de 2010, a meta 

esteja atingida.

5.

Aumentar em pelo menos 50% até 2012, o 

número de filmes cariocas com mais de 50 mil 

expectadores, tendo como referência a média 

anual entre os anos de 2006 e 2008 

RioFilme / 

ANCINE

13

(filmes)
16 20 8 4

De todos os filmes brasileiros lançados entre janeiro e junho, 

apenas 5 atingiram um público superior a 50.000. Destes, 4 

foram produzidos por empresas sediadas no Rio de Janeiro.

Nossa expectativa é de uma melhora significativa desse 

resultado durante o 2o semestre, uma vez que a maior parte dos 

filmes em que foram investidos recursos da RioFilmes serão 

lançados nesse período. Ex: Tropa de Elite 2 e 5 X Favela.

6.
Aumentar a taxa média de ocupação hoteleira 

para 70% em 2012.
ABIH 65,9% 68,9% 70% 68,9% 75%

Este número se refere ao acumulado até maio (número mais 

recente).  

De acordo com a ABIH, esse  é o melhor resultado desde 2001.

ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores 1o semestre 2010

Comentários

Emprego e Renda

6

▪ O desempenho na área de Emprego e Renda foi bom. 

Dentre as seis metas desdobradas para o ano de 2010, 

estamos tendo um desempenho excelente em três delas. 

▪ Os destaques referem-se às metas de rendimento médio 

do trabalhador carioca e de ocupação hoteleira. Em ambos 

os casos, já estamos nos patamares estabelecidos para 

2012.

▪ O ponto de atenção refere-se à comparação da nossa 

taxa de criação de empregos com a média das taxas das 

principais regiões metropolitanas do país. 
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Promover até o final de 2012, a construção de 50 

mil novas unidades de habitação de interesse 

social na cidade através de parcerias com setor 

privado e outras esferas de governo.

CEF e SMH

0

(mil unidades 

construídas, 

cumulativo)

20 50 16,3 18,19
Além das 18 mil já contratadas, há outras 35 mil unidades para 

aprovação na Caixa Econômica Federal.

2.
Recuperar 300 km de vias públicas na Zona 

Norte até o final de 2012
SMO / CGO

0 

(Km de vias 

recuperadas)

50 300 1,5 2,7

Nesse 1o semestre, o foco ficou no desenvolvimento dos 

projetos e na viabilização das licitações. Por isso, a previsão de 

km recuperados, era baixa para este período. 

A expectativa é recuperar 75 km até o final do ano com os 

projetos Bairro Maravilha e Asfalto Liso. 

3.

Reduzir, em pelo menos, 3,5% as áreas 

ocupadas por favelas na cidade até 2012, tendo 

como referência o ano de 2008

IPP Em apuração -1% -3,8% - -

A hipótese original é que com 5 mil famílias reassentadas, a 

meta de 2010 (-1%) seria alcançada. 

Já foram realizados mais de 4.700 reassentamentos de famílias. 

Por isso, a expectativa é bastante positiva quanto ao atingimento 

dessa meta até o final do ano.

4.

Reduzir, em pelo menos, 20% o número de 

pontos críticos de enchentes na cidade até 2012, 

tendo como referência o ano de 2008

SMAC / Rio 

Águas / 

SISARC

230

(pontos críticos 

de enchentes)

219 184 - -

Inicialmente previa-se que a meta seria atingida com o projeto 

Macrodrenagem de Jacarepaguá que ainda depende de 

financiamento da CEF. No entanto, a SMO acredita que vai atingir 

a meta deste ano com o Bairro Maravilha e  ações pontuais.

5.

Concluir até o final de 2012, a fase 1 do projeto 

do Porto Maravilha (inclui a abertura da 

Pinacoteca, a reforma do Píer Mauá, a 

recuperação de armazéns nas docas, a 

revitalização do bairro da Saúde, a garagem 

subterrânea da Praça Mauá, e a construção de 

um novo acesso viário ao porto).

CVL / EGP – 4 4 4 4

A aprovação da Lei (OUC), o avanço das obras de revitalização 

do bairro da Saúde e Gamboa, a conclusão do edital de 

concessão da Garagem Subterrânea da Praça Mauá, os projetos 

arquitetônicos e a programação de licitar ainda este ano a 

reforma do Pier Mauá e a construção do Museu do Amanhã, são 

indicativos de que o projeto irá atingir a meta prevista para 2010.

Comentários ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores 1o semestre 2010

Infraestrutura Urbana

7

▪ O desempenho na área de Infraestrutura Urbana foi muito 

bom. Dentre as cinco metas estabelecidas, estamos tendo 

um desempenho excelente em quatro delas nesse ano.

▪ Os destaques são o Porto Maravilha e a contratação de 

mais de 18 mil unidades habitacionais de interesse social.

▪ O ponto de atenção refere-se à meta de redução dos 

pontos críticos de enchentes na cidade.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede 

coletora de esgoto com tratamento na AP-5 até 

2012

SMAC//Rio-

Aguas/SISARC
5% 10% 30% - -

A meta de 2010 (+ 5%) possivelmente será alcançada com o 

Programa de Saneamento de Sepetiba e mais três comunidades.

2. Fazer o reflorestamento de 1.500 ha até 2012. SMAC
0*

(hectares)
300 1.500 - -

Inicialmente, esperava-se alcançar esta meta com o Projeto de 

Macrodrenagem de Jacarepaguá. Devido ao atraso no seu 

financiamento, a SMAC decidiu contratar 4 empresas para a 

execução de 192ha (já em licitação). Os outros 108ha serão 

feitos por mutirão.

3.

Reduzir em 8% a emissão de gases causadores 

do efeito estufa até o final de 2012, tendo como 

referência o inventário de emissões de 2005

SMAC Em aferimento – -8% - -

As grandes alavancas para atingimento desta meta referem-se à 

operação do novo Aterro Sanitário e dos corredores de BRT 

(que serão operados por ônibus que utilizarão biocombustíveis). 

Todavia, essa meta não será acompanhada semestralmente.

4.

Dobrar a malha cicloviária do município até 2012, 

tendo como referência o ano de 2008. SMAC
150

(km)
200 300 - -

Dos 50 km prometidos para 2010, 11 km já foram concluídos,  6 

km tiveram suas obras iniciadas e outros 6km estão em processo 

de licitação.

Os  27 km restantes se referem às ciclofaixas que serão 

implantadas pela SMAC.

5.

Acabar com o envio dos resíduos sólidos da 

cidade para o Aterro de Gramacho ao final de 

2011

EGP – 4 4 4 4

Cronograma dentro do esperado. Obras serão iniciadas nesse 

segundo semestre e o início da operação do novo aterro está 

previsto para o primeiro semestre de 2011.

1o semestre 2010

Comentários ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores

Meio Ambiente

8

▪ O desempenho na área de Meio Ambiente foi regular.

▪ O destaque positivo é o avanço do projeto do novo Aterro 

Sanitário.

▪ O maior desafio será o reflorestamento de 300 ha ainda 

em 2010. 
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Reduzir o tempo médio de viagem dos 20 

principais percursos da cidade em, pelo menos, 

10% entre 2009 e 2012*

CET Rio 21,38 20,31 19,24 20,31 19,4

A referência utilizada é de outubro de 2009. O valor contabilizado 

para o 1o semestre refere-se à média dos 6 primeiros meses do 

ano - inclusive os meses de verão (janeiro e fevereiro). 

O resultado de junho foi de 19:27 minutos.

2.

Reduzir o gasto médio diário dos usuários de 

transporte público em, pelo menos, 10% entre os 

anos de 2009 e 2012

CVL a ser apurado -5% - - -
O percentual de redução e a metodologia de contabilização está 

sendo reavaliada em função da implantação do bilhete único.

3.

Reduzir a taxa de acidentes com vitíma no 

trânsito em, pelo menos, 10% entre os anos de 

2008 e 2012

ISP 803 762,9 722,9 312,1 270,4

O uso de radares nos principais corredores, a criação da 

Subsecretaria de Fiscalização de Transportes e a extensão da 

Operação Lei Seca na cidade, contribuíram para uma forte 

redução dessa taxa. 

Dados referentes ao acumulado até maio de 2010.

4.

Implantar até o final de 2012, em toda cidade, um 

sistema tarifário que permita ao cidadão, pegar 

até 3 transportes públicos (metrô, trem, ônibus ou 

vans) num prazo de 2 horas com um único bilhete

EGP – 4 4 4 4
O bilhete único já foi anunciado pelo Prefeito e será implantado 

ainda no segundo semestre de 2010.

5.1
Implantar o trecho Barra/Madureira do Trans 

Carioca até o final de 2012 
EGP – 4 4 4 1

 A previsão de iniciar as obras da TransCarioca em 2010 

dificilmente será realizada devido ao processo de financiamento.

Esta meta será revista para a conclusão no ano de 2013.

5.2

Implantar o trecho Barra/Santa Cruz do Trans 

Oeste até o final de 2012 EGP – 4 4 4 4 Processo licitatório concluído e obras já iniciadas.

Comentários ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores 1o semestre 2010

Transporte

9

▪ O desempenho na área de Transportes foi muito bom. 

Dentre as seis metas estabelecidas, estamos tendo um 

desempenho excelente em quatro delas nesse ano.

▪ Os principais destaques são: a perspectiva de 

implantação do bilhete único nesse segundo semestre; o 

início das obras da TransOeste; e a forte redução na taxa 

de acidentes com vítimas na cidade.

▪ O ponto de atenção é o TransCarioca que, devido a 

atrasos no seu financiamento, teve que ter seu cronograma 

alterado.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.
Construir 100 quadras esportivas em praças e 

escolas municipais até 2012. 
CVL / EGP

0

(quadras)
30 100 15 19

Das 30 quadras a serem construídas este ano, 19 

estão concluídas e 23 em andamento com previsão de término 

até dez de 2010.

2.

Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila 

Isabel e Caju até 2010 e construir 4 novas vilas 

olímpicas até 2012. 

CVL / EGP
0

(vilas)
3 7 1 1

Vila Isabel entregue. Mato Alto com previsão de entrega para 

outubro. Entretanto, a Vila do Caju dificilmente poderá ser 

finalizada ainda este ano.

3.

Manter 10 "Lonas Culturais" em funcionamento e 

construir 4 novas na Zona Norte (AP- 3) e na 

Zona Oeste (AP-5) até 2012.

CVL / EGP – 4 4 4 3

Temos 6 lonas em funcionamento normal, 3 em funcionamento 

limitado às áreas externas e com reforma em andamento . A 

construção da nova lona (Pavuna) prevista para 2010, está 

licitada e com início de obra previsto para agosto - todavia, o 

prazo de construção previsto é de 8 meses. 

ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores 1o semestre 2010

Comentários

Cultura, Esporte e Lazer

10

▪ O desempenho na área de Cultura, Esporte e Lazer foi 

bom.

▪ O destaque foi o nosso desempenho em relação à meta 

de construção de quadras esportivas. Acreditamos que a 

mesma será alcançada com folga esse ano.

▪ O ponto de atenção refere-se à construção da vila 

olímpica do Caju. Esta unidade dificilmente terá sua 

construção concluída esse ano.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Reduzir em pelo menos 15% a população 

carioca abaixo da linha de indigência até o final 

de 2012, tendo como referência o ano de 2007

IBGE 4% 3,8% 3,4% - -

Além de se estar melhorando bastante o cadastramento de 

famílias beneficiárias do Bolsa Família, a Prefeitura está 

lançando este semestre um programa  de transferência de renda 

complementar a ele (o Cartão Carioca). Esta combinação de 

fatores (aumento da cobertura e aumento do benefício) permitirá 

que esta meta seja atingida com tranquilidade.

2.

Aumentar para 95% até 2012, a cobertura do 

Programa Bolsa Família, tendo como referência 

o ano de 2008.

MDS/ Folha de 

Pagamento 

PBF

73% 85% 95% 79% 80,08%

Desde o início do Governo, a SMAS tem feito um grande esforço 

no sentido de aumentar o número de famílias cariocas 

cadastradas nesse programa federal - na verdade, mais de 15 

mil novas famílias foram incluídas na folha do Bolsa Família 

durante esse período.

3.
Capacitar 15 mil jovens de famílias cadastradas 

no Programa Bolsa Família até 2012
SMTE

0

(mil jovens 

capacitados)

5.000 15.000 - -

Esse programa está sendo substituído pelo Cartão Carioca. Esta 

meta deixa de ser válida, uma vez, que um impedimento da lei 

trabalhista inviabiliza a implementação do programa como 

originalmente desenhado.

1o semestre 2010

Comentários ChanceDescrição da meta

Indicadores Valores

Assistência Social
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▪ Nosso desempenho na área de Assistência Social foi 

excelente. Acreditamos que as duas metas estabelecidas 

para este ano serão alcançadas.

▪ Os destaques ficam com o aumento significativo no 

número de famílias cadastradas no programa Bolsa Família 

e com a criação de um programa de transferência de renda 

– Cartão Carioca – que irá atuar na redução da população 

em situação de extrema pobreza.
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Fonte
Valor de 

referência
2010 2012 Valor previsto Valor Realizado

1.

Aumentar a capacidade de investimento da 

Prefeitura para uma média de 10% do orçamento 

total entre 2010 e 2012

SMF / FSOR 8,4% - -

Meta será avaliada apenas no final do ano. Mas, a perspectiva é 

bem positiva, uma vez que diversos investimentos já estão sendo 

realizados (Clínicas da Família, Porto, BRTs). Além disso, 

acreditamos que o aumento da arrecadação tributária, a 

implantação da Nota Fiscal Eletrônica e o empréstimo junto ao 

Banco Mundial são elementos que nos permitirão investir ainda 

mais em projetos estruturantes para a cidade.

2.

Aumentar o número de atendimentos remotos 

(internet e telefone) com avaliação positiva (boa 

ou ótima) para, pelo menos, 100 mil/mês até o 

final de 2012

CVL 0 25 mil 100 mil - -

A meta será avaliada apenas no final do ano. O início da 

operação do 1746 está prevista para os próximos meses e 

temos confiança quanto ao alcance da meta colocada para este 

ano.

3.

Garantir que até o final de 2012, pelo menos 

90% dos servidores estejam incorporados em 

Acordos de Resultados estabelecidos com a 

Prefeitura

CVL - 50% 90% 50% 80%

A meta de 2010 já foi alcançada pela assinatura de 18 Acordos 

de Resultados em maio. Atualmente 80% dos servidores do 

município são contemplados pela Gestão de Desempenho 

através dos Acordos de Resultados.

4.

Aumentar as contratações por pregão e reduzir 

contratações por emergência, elevando o índice 

de excelência de contratação* em 50% até 2012, 

tendo como referência o ano de 2008

SMA 7,29 8,30 11,10 8,4 12,88

O resultado do primeiro semestre foi muito positivo devido ao 

grande volume de compras pela modalidade de pregão. Em 

2008, o patamar de compras por pregão era 44%. No primeiro 

semestre de 2010, realizamos quase 75% das contratações 

através dessa modalidade. 

5.

Implementar a Nota Fiscal Eletrônica em todos 

os setores prestadores de serviço no município 

até o final de 2012

PMO-SMF

0

(mil notas 

emitidas no 

mês)

1.500 4.000 0 112

Devido a reajustes no cronograma, a nova meta proposta para 

2010 é de 1.5 milhões de notas emitidas/mês.

A partir de agosto o uso da nota eletrônica será obrigatório e 

consequentemente o número de notas irá aumentar e alcançar a 

meta proposta.

10,0%

ChanceDescrição da meta
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Comentários

Gestão e Finanças Públicas
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▪ O desempenho na área de Gestão e Finanças Públicas foi 

excelente. Acreditamos que todas as metas estabelecidas 

para esse ano serão alcançadas.

▪ Os destaques são: 

▪ A assinatura dos acordos de resultados (hoje, mais de 

80% dos servidores trabalham em órgãos que 

funcionam com base nesse mecanismo de gestão);

▪ O aumento significativo na modalidade de compras 

por pregão

▪ A melhora na capacidade de investimento da 

Prefeitura.


