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competência: Art. 12 doEstatuto aprovado pelo Decret o no 4'740'de 13 de junho de 2003'

o C'NSELH. DIRET'R DA FUNDAçÃ' INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA

i ì'#aíísircn' irscnl, no uso de suas competências e'

considerando as regras, os critérios e os procedimentos para a rcarizaçáo da avaliação de

desempeúo instituciïni estiputados ptlu itino 11'355' d; 19 de outubro de 2006' com redação

alterada pela Lei no 11.g07, i;t d"fevereiro de 200g; pelo Decreto no 6.312' de 19 de

dezembro de2007;e pela R.CD no 15' de 7 de dezembro de 2009'

RESOLVE:

AÍt. 1o Definir as Ações da Lei orçamentaria Anuar (LoA) e as metas a serem consideradas para

efeito da avaiiação dL desempeúo institucional do IBGE' no segundo semestre de 2013'

Parágrafo único - A apuração- d91.r;sultados dar-se-á no mês de janeiro de 2014' com efeito

itnutï..ito a partir de fevereiro de 2014'

Art. zo A avaliação de desempenho institucional, relativa ao segundo semestre de 2013'

compreend"ra u uriãise dos ,"ruitudo. obtidos no cumprimento das metas estabelecidas para as

seguintes ações:

I. Pesquisas e Estudos Estatísticos; -
II. Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos;

III. Censos Demográfico e Agropecuário;

IV. Disseminui-áoï" Informações Estatísticas e Geocientífi cas-

Art. 3o A Ação pesquisas e Estudos Estatísticos será medida pelo número.de resultados dilulgados'

sendo previsra paÍa o período 
" 
di"dg;ã;;;õt ,*"rtadoJe uma pubricação de metodologia de

pesqulsa.
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Internet
Impresso com

CD-ROM
Sidra
BME

uisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2012

íntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida

populagão brasileira - 2013
Internet

Impresso com
CD-ROM

Sidra
ísticas do Registro Civíl-2012

@alidade-Brasil -2012

Art. 4o A Ação pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos será medida pelo número de

produtos cartográficós divulgados, sendo prevista paÍa o semestre a divulgação de 212 produtos

cartográficos.
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ffi
Base Carto srâfrca Contínua na escala 1:250.000 - 8C250 I Internet

Base CartográÊrca Contínua na escala

Estado de Goiás
o 25 cartas-imagem

Estado de Tocantins
o 80 mosaicos
o 14 cenas ortorretificadas

Estado do Ceará
. 54 cenas ortorretificadas

Estado do Piauí
o 30 cenas ortorretificadas

1:100.000 - 8C100

203 Internet

Mapas da Série Regional

. Mapas físicos em recortes regionais destacando o tema da

hipsometria, tendo como base de referência a Base

Cartográfica Contínua ao Milionésimo (BCIM) e

disponibilizado no formato PDF; Regiões mapeadas: Centro-

Oeste (1:2.000.000), Norte (1:2.700.000) e Sul (1:1.500.000)

J Internet

Maoa Político do Brasil na escala 1:5.000.000 I Impresso

Sonjunto de 12.000 arquivos das estações da Rede Brasileira de

Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC
1 lnternet

Conjunto de 600 arquivos das estações da Rede Maregráfica
Permanente para Geodésia * RMPG

I Internet

Jonjunto de 1.000 estações geodésicas medidas visando à melhoria
Ía qualidade do modelo geoidal

I lntemet

Mapa da Coberfura e Uso da Terra do Estado de Rondônia -
1:1.000.000 -2012

I Internet

Art. 5o A Ação Censos Demográfico e Agropecuiírio será medida pelo número de produtos

dir,ulgados, sendo prevista para o semestre a divulgação de 2 produtos.

AÍt. 6o A Ação Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas será medida pelo

número de usuarios atendidos, sendo previsto para o semestre o atendimento a 17.000.000 de

usuários.

Art. 7". O resultado , pffiã cada uma das Ações definidas no art. 2o, serâ aferido mediante a apwação

da 13zão entre o número de metas atingidas e o total de metas previstas para o semestre,

multiplicado por cem, até o limite de 100 (cem) pontos. O total de pontos a ser obtido na avaliação

institucional será dado pela média aritmética dos resultados do corijunto das Ações.

Demo gráfico 20 1 0 : Aglomerados Subnormais : Segundo

Internet, Impresso
c/ DVDdo Censo DemogriíÍico 2010
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Art. go. A avariação de desempeúo institucionar do IBGE será determinada por uma escala de 0

(zero) a 100 (cem) pontos, assim considerada:

I. 100 (cem), quando as metas atingidas no semestre forem iguais ou superiores a 950Á das

metas estabelecidas;

II. proporcional, quando as metas atingidas no semestre forem iguais ou superiores a 50oÁ e

infóriores a95Vo das metas estabelecidas; e

III. 0 (zero), quando as metas atingidas no semestre forem inferiores a 50Yo das metas

estabelecidas.

parágrafo único: A avaliação de desempeúo institucional cujo resultado estiver no intervalo

deÍinido no inciso II deste artigo será calculada pela expressão a seguir, onde P é o total de pontos

obtidos na avaliação de desempeúo institucional:

Avaliação Institucional : [(P-50)/0,45]

Art. 9o. Esta Resolução entra em vigor nesta data'
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