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Competência: Art. 12 do Estatuto aprovado pêlo Decreto 4.740, de 13 de junho de 2003.
O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAçÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGBAFIA E

ESTATíSTICA - IBGE, no uso de suâs competências e.

considerando as íegras, critérios ê procedimentos para a realizacão da avaliação de
desempenho institucionaì do IBGE, estipulados pela Lei n" 11.355, de 19 dê outubro de
2006. com redacão alterada pela Lei 11.907, de 2 de ïeveÍeiro de 2009, pelo Decreto no
6.3'12, de 19 de dezembro de 2007 e pela BCD 15. de 07 de dezembro de 2OOg.

RESOLVE:

Art.l' DeÍinir as Ações do Pìano Plurianual - PPA e as metas a serem considêÍadas para
eÍeito dê êvaliacão de desempenho institucional do IBGE, no primeiro semestíe de 2012.
PaÌágÌaÍo único - A apuração dos resultados dar-se-á no mês de julho de 2012, com efeito
Íinanceiro a partir de agosto de 2012.

AÍ1.2'A avaliação de desempenho institucional, relativâ ao primeiÍo semestre de 2012,
compreendeÍá a análise dos íesultados obtìdos no cumprimento das mêtas estabelecìdâs para
as seguintês Ações:

l. PesquisasConjunturais;
ll. Pesquisas Estruturais da Área Econômica;
lll. Disseminâção de lnformações Estâtístìcas e GeocientíÍicâs;
lV. lvlapeamento Terrestre de Referência;
V. Sistema Geodésìco Brasileiío;
Vl. Pesquisas e Análises Geogíáficas e Ambientais;
Vll. Atualização Contínua da Base Territorial;
Vlll. Censo DemogíáÍico 2010.

Art. 3'A Acão Pesquisas Conjunturais seíá medida pêlo número de resultâdos divulgados,
sendo prevista para o semestre ê divulgação de 75 resultados, âlém de uma publicagão de
metodologia de pesquisa:

uisa Mensal de Emprego - PME
dezembro de 2O1 1 â maio de 2O'12)

uisa lndustriâl Mensal: Produção Física - PIM-PF Brâsil
(novembro de 2O1 1 a êbril de 2012)
Pesquisa lndustrial Mensal: Píodução Física PIM,PF Regional
(novembro de 2O11 a abtil de 2O121

Pesquisa lndustrial Mensâl: Emprego e Salário-Pimes
(novembro de 2011 a abtil de 20121
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)esquisa Mensal de Comércio - PMC
novembro de 2011 a abtil de 20121 6 lntemet

Sidra

-evantâmento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA
dezembro de 2O'1 1 a maio de 2O'12) 6

lnternet
Sidra

l' Prognóstico da SaÍra 2O'12 1
lntemet

resquisa Trimestral do Abate de Animais
4ó trimestre de 201 1 e '1 o trimestre de 201 2) 2

lnternet
Sidra

,esquìsa Trimestral do Leìle
4ô trimestre dê 2O1 '1 e 1" trimestre de 201 2)

2 lnternet
Sidra

)esquisa Trimestral do Couro
4o trimestre de 2Ol '1 e 1. trimestre de 2012) 2 lnternet

Sidra
Produção de Ovos dê Galinha
l4o trimestre de 201 1 e 1o trimestre de 2O12) 2

lnternet
Sidra

Pesquisa de Estoques
l2o semestre de 201 1) 1

lntemet
Sidra

3ontas Nacionais Trimestrâis
l4o trimestre de 2Ol 1 e 1. trimestÍe de 201 2) 2

lnteÍnet
Sidra

Sistema Nacional de indices de Preços ao Consumidor lpCA/lNpC
ldezembro de 201 1 a maio de 2012)

lnternet
Sidra

Sistemê Nacional dê Índices de Preços ao Consumidor lpCA-
:spêcial
1o e 2o trimestres de 201 2)

2 lnteínet

iistema Nacional de Índices de Preços ao Con"úrniao, tpCA-t S
janeiro a junho de 2012) 6 lnternet

Sidrâ
iistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construeão
livil Sinapi
dezembío de 201 1 a maio de 2012)

6
lnternet

Sidra

ndice de Precos ao Produtor - lndústrias de TÍanstoímacão
novembro dê 2O11 a maio de 2O12J 7 lnteínet

Sidra
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Art.4'A Ação Pesquisas Estruturais da Área Econômica será medida pelo número de
resultados divulgados, sendo prevista pâra o semestre a divulgacão de seis resultados:

AÌt. 5o A Ação Disseminação de lnformacões Estâtísticas e Geocientííicas será medida pelo
númêro de usuários âtendidos, sendo previsto para o semestre o atendimento a l S.OOO.OOO
de usuárìos.

Art. 60 A Ação Mapeamento Terrestíe de ReÍerência será medida pelo número de produtos
cartográficos divulgados, sendo prevista para o semestre a divulgação de 240 produtos
cartográÍicos:

lontê-Sôtélite de Saúde - Brasil - 20O7-2OO9
lnteÍnet

lmprêsso com
CD-ROM

)esquisa Anual de Comércio - 2010

lnternet
lmpresso com

CD-ROM
SIDRA

>esquisa Anual da lndústria da Construcão - 201O

lnternet
lmpresso com

CD-ROM
SIDRA

Pêsquisa lndustrial - Empíesa - 2010

lnternet
lmpÍesso com

CD-ROM
SIDRA

resquisa lndustriêl - Produto - 201O

lnternet
lmpresso com

CD-ROM
SIDRA

statísticas do Câdastro Central de Empresas - 2010 1

lnternet
lmpresso com

CD.ROM
SIDRA

magens de Satélites
. Cenas do sensor LANDSAT/TM ortorretiÍicadês (Projeto

BClOO) 80 cenas
. Cenas do sensor ALOS/AVNIR ortorretificadas do Estado

de Goiás (Projeto BCl OO) - 80 cenas

160 lnteanet
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Basê CartográÍica Contínua na escala
Estâdo de Goiás

. 50 mosaìcos

. 25 ortoimagens

1:1OO.O0O - BC'lOO

lnternet

Mapas da Série Estadual
. Mapas Íísicos em íecones estaduais destacando o tema da

hipsometria, tendo como bâse de refeíência a Base
CartográÍica Contínua ao Milionésimo (BCIM) e
disponibilizâdo no Íormato PDF; estados mapeados: Rio de
Jêneiro. Goiás, Ceará, Piâuí Paraíbâ.

lntêrnet

Art. 7' A Ação Sistema Geodésico Brasileiro será medida pelâ quantidade de produtos
disponibìlizados, sendo prevista paía o semestre a conclusão de três unidades:

njunto de 13.OOO (treze mil) arquivos das estaçõês dâ Rede
rasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS - RBMC

njunto de 8OO (oitocentos) aíquivos das estâções da Rede
regráficâ Pêrmanente para Geodésia - RMPG

onjunto de 5OO estaçõês geodésicas medidas visando à melhoíia
a qualidade do modelo geoidal

Art.8o A Ação Pesquisas e Análises Geog.áíicas e
pÍodutos divulgados, sendo prevísta para o semestre

Ambientâis será medida pelo númêro de
a divulgação de um produto:

An. 9o A Ação Atuâlizêção Contínua dâ Base Territorial
divulgados, sendo prevista para o semestre a divulgacão

será medida pelo número de produtos
de 15.070 píodutos:
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Art. 1Oô A Ação Censo DemográÍico 201O será medida pelo número de produros divulqados.
sendo prevista para o semestre a divulgacão de 3 produtos:

Art. 11o O íesultado, paía cada uma das Acões deÍinidas no artigo 20, será aÍerido mediante
a apuração da razão entre o número de metas atingidas e o totâl de metas previstas parê o
semestre, multiplicado por cem. até o limite de 1OO {cem) pontos, e o totâl de pontos a ser
obtido na avaliagão institucionâl será dado pela média aritmética dos resultados do conjunto
das Ações.

Art. l20 A avâliacão de dêsempenho institucional do IBGE será determinada por uma escala
de O (zero) â lOO (cem) pontos e será considerada:

l. IOO {cem), quando as metas atingidas no semêstre forem iguais ou superiores a
95olo das metas estabelecidas;

ll. proporcional, quando as metas atingidas no semestre ÍoÍêm iguais ou superiores
a 5096 e inÍeriores a 9570 dâs metas estabelecidas; e

lll. O (zero), quando as metas atingidâs no semestre Íorem inÍeriores a 5Oo,ó das
metas estâbelecidas,

PaÍágÌaÍo único: A avaliação de desempenho institucional, cujo resultado estiver no intêruãlo
deÍinido no inciso ll deste artigo. será câlculâda pela expressão a seguir, onde p é o total de
pontos obtidos na avalìação de desempenho institucional:

Avaliação lnstitucional I lP-50) / 0,45 l

Art. 13o Estê Resolução entra em vigor nesta data.

Nuno Dua
D

Costa Bittencourt
Exêcutivo

Senso Demogíáfico 201O: câracterísticas dos domicílios urbanos
I do seu entorno

lnternet
lmpíesso com

CD - Rom
:enso Demográíico 2010: resultados do UniveÍso , dados
leÍinitivos de rendimentos lnteínêt

lenso DemográÍico 201O: resultados gerais da âmostra
lnternet

lmpíesso com
CD - Rom

no exeícício da Presidéncia


