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Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo 

Estratégico 

1.Obter a excelência nos serviços prestados à comunidade. 

 

INDICADOR 1 Taxa de ações totalmente realizadas. 
Descrição: 
 
 

Média dos indicadores das ações vinculadas ao objetivo estratégico. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   

  
      

  

Legenda: 

I – indicador (média) 
∑ - somatório 

   – status do 

indicador (valor 
percentual) 
N – número de 
indicadores das ações 
estratégicas no 
período  de aferição 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição_trimestral 

Fonte de dados: Painel de Monitoramento e Controle do PLANES 
OBM responsável: SUPLE / EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 60% 80% 90% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a média de execução das ações vinculadas ao objetivo 
estratégico, em relação a meta anual. A medição trimestral é cumulativa e 
deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no quadriênio, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

Observação: As ações retiradas, sobrestadas ou sem metas para o período considerado, 
não entram no calculo do indicador. 
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Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter a excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.1 

 Modernizar a frota terrestre destinada ao combate incêndio urbano 

 

INDICADOR 1.1 
% de GBMs com, pelo menos, uma viatura de combate a incêndio com menos 
de 05 anos de uso. 

Descrição: 
 
 

Percentual de GBM's equipados com viaturas de combate a incêndio, em 
condições de operação, segundo o critério de tempo de uso. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I = 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝐵𝑀′𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 05𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝐵𝑀′𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 x 100 

Legenda: 

I – indicador 
GBM – Grupamento 
de Bombeiro Militar 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 100% 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual de GBM's com viaturas em condições de operação 
(< 5 anos de uso) maior a capacidade da corporação de atender a demanda da 
sociedade (ocorrências de incêndio). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação dos GBM's no último dia do trimestre considerado.  

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta. 

 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter a excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.2 

 

Modernizar a frota terrestre destinada à extinção e prevenção de incêndios 
florestais 

 

INDICADOR 1.2 % da frota de combate a incêndio com menos de 05 anos de uso. 

Descrição: 
 
 

Percentual de viaturas de combate a incêndio florestal em condições de 
operação, segundo o critério de tempo de uso. 

Fórmula de cálculo: 
 
 I = 

                                                                        

                                       
       

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 100% 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual de viaturas em condições de operação (< 5 anos 
de uso) maior a capacidade da corporação de atender a demanda da 
sociedade (ocorrências de incêndio). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação do poder operacional (viaturas de combate a 
incêndio, com menos de 5 anos de uso) no último dia do trimestre 
considerado. 
 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

Observação: 

O COMOP definirá no Relatório do Poder Operacional quais são os tipos de 
viaturas de combate a incêndio florestal serão consideradas para o cálculo do 
indicador. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter a excelência nos serviços prestados à comunidade. 

Ação estratégica 1.3 

 

Modernizar o combate a incêndio em embarcações e estruturas lacustres com 
uso de embarcações de combate a incêndio 

 

INDICADOR 1.3 
Total de embarcações específicas para combate a incêndios lacustres 
existentes 

Descrição: 
 
 

Viatura de combate a incêndio lacustre existente na corporação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I = Total de embarcações específicas para combate a 
incêndio lacustre existente 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: Unidade Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 1 1 1 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

A aquisição de uma viatura específica em 2014 e manutenção desta viatura 
operante nos anos subsequentes, viabiliza o atendimento da demanda 
(ocorrências lacustres). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação do poder operacional de combate a incêndio 
lacustre medido no último dia do trimestre considerado. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Sem viatura → indicador com status vermelho. 
Uma ou mais viaturas → indicador com status verde. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.4 

 

Modernizar a frota terrestre destinada a prestação de serviços emergenciais de 
salvamento 

 

INDICADOR 1.4 % da frota de salvamento com menos de 05 anos de uso. 

Descrição: 
 
 

Percentual de viaturas de salvamento em condições de operar, segundo o 
critério tempo de uso. 

Fórmula de cálculo: 
 
 I = 

                                                                

                               
      

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 80% 90% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual de viaturas em condições de operação (< 5 anos 
de uso) maior a capacidade da corporação de atender a demanda da 
sociedade (ocorrências de salvamento). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação do poder operacional (viaturas de salvamento, 
com menos de 5 anos de uso) no último dia do trimestre considerado. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.5 

 

Modernizar a frota terrestre destinada à prestação de serviços de atendimento 
pré-hospitalar 
 

 

INDICADOR 1.5 % da frota de APH com menos de 05 anos de uso. 

Descrição: 
 
 

Percentual de viaturas de APH em condições de operar, segundo o critério 
tempo de uso. 

Fórmula de cálculo: 
 
 I = 

                                                         

                        
 x 100 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 90% 95% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual de viaturas em condições de operação (< 5 anos 
de uso) maior a capacidade da corporação de atender a demanda da 
sociedade (ocorrências de APH). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação do poder operacional (viaturas de APH, com 
menos de 5 anos de uso) no último dia do trimestre considerado. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.6 

 

Modernizar e ampliar a frota aérea destinada à prestação de serviços 
emergenciais de salvamento e atendimento pré-hospitalar 
 

 

 

INDICADOR 1.6 % de ampliação da frota aérea de salvamento e APH. 

Descrição: 
 
 

Percentual de ampliação da frota de aeronaves para prestação de serviços de 
salvamento e de APH em condições de operar. 

 
Fórmula de cálculo: 
 
 

I = (
                                            

                                               
          

Legenda: 

I – indicador 
 

 
Unidade de medida: 

% Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): –- –- –- 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual mais próximo da ampliação planejada e, portanto, 
maior a capacidade da corporação de atender a demanda da sociedade 
(ocorrências de salvamento e APH que necessitam utilização das aeronaves). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação da ampliação do poder operacional (aeronaves 
de salvamento e de APH) no último dia do trimestre considerado. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.7 

 

Ampliar a frota terrestre especializada destinada ao atendimento a 
emergências com produtos perigosos 

 

INDICADOR 1.7 
% de ampliação da frota destinada ao atendimento a emergências com 
produtos perigosos. 

Descrição: 
 
 

Percentual de ampliação da frota destinada ao atendimento a emergências 
com produtos perigosos. 

Fórmula de cálculo: 
 
 I =  

                                               

                                                 
          

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do poder operacional 
OBM responsável: Comando Operacional - COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): –- –- –- 200% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual mais próximo da ampliação planejada e, portanto, 
maior a capacidade da corporação de atender a demanda da sociedade 
(ocorrências de emergências que envolvem produtos perigosos). 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação da ampliação do poder operacional (viaturas 
para atendimento a emergências com Produtos Perigosos) no último dia do 
trimestre considerado. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.8 

 

Ampliar a capacidade de apoio aos serviços de combate a incêndio, APH, 
BREC e produtos perigosos. 
 
 

 

INDICADOR 1.8 % do recurso destinado efetivamente executado. 

Descrição: 
 
 

Percentual de aplicação dos recursos destinados. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

  

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Controle de gastos do Plano Plurianual - PPA 
OBM responsável: DIOFI 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): –- 30% 70% –-- 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto mais próximo da meta o valor mensurado, mais a corporação terá 
condições de ampliar o apoio aos serviços operacionais listados. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação da execução do recurso destinado à adequação 
das instalações para realização das atividades de apoio no último dia do 
trimestre considerado. 
Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.9 

 

Modernizar a frota terrestre destinada à execução de serviços de prevenção de 
acidentes 
 

 

INDICADOR 1.9 % do recurso efetivamente executado. 

Descrição: 
 
 

Percentual do recurso destinado para modernizar a frota terrestre destina à 
execução de serviços de prevenção de acidentes no ano de 2015. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   Valor liquidado na execução da ação estratégica   x 100 
       Valor destinado para a ação estratégica no PARF 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Controle de gastos do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do 
CBMDF 

OBM responsável: DIOFI 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): –- –- 100% –- 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto mais próximo da meta o valor mensurado, mais a corporação terá 
condições de melhor executar os serviços de prevenção de acidentes. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação de execução do recurso destinado à adequação 
das instalações para realização das atividades de apoio no último dia do 
trimestre considerado. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta 

; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.10 

 

Modernizar e ampliar a infraestrutura de aquartelamentos destinados à 
prestação de serviços de atendimento às emergências. 
 
 

 

INDICADOR 1.10 
% de unidades operacionais que tenham sido construídas ou reformadas a 
menos de 10 anos. 
 

Descrição: 
 
 

Percentual de unidades operacionais construídas ou reformadas de 2013 a 
2016. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I = Quant. de unidades operacionais construídas ou reformadas a menos de 10 anos  x 100 
                                       Total de unidade operacionais existentes 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do COMAP 
OBM responsável: COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 13% 20% 30% 37% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto mais próximo da meta o valor mensurado, mais a corporação terá 
condições de melhor atender as ocorrências operacionais. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação da construção e reforma de unidades 
operacionais no último dia do trimestre considerado. O indicador é 
acumulativo anualmente. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.11 

 

Prover todo o efetivo de EPI adequado a realização dos serviços de 
atendimento a emergência de sua responsabilidade. 
 

 

INDICADOR 1.11 % do recurso destinado efetivamente executado. 

Descrição: 
 
 

Percentual de aplicação dos recursos destinados. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =  Valor liquidado na execução da ação estratégica   x 100 
       Valor destinado para a ação estratégica no PARF 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Controle de gastos do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do 
CBMDF 

OBM responsável: DIOFI 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 60% 95% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto mais próximo da meta o valor mensurado, mais a corporação terá 
condições de melhor atender as ocorrências operacionais e proporcionar 
segurança a seus militares. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é acumulativo anualmente, logo na ausência de medição 
atualizada será utilizada a última medição realizada no ano. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.12 

 

Ampliar e modernizar a logística operacional, contemplando a manutenção de 
viaturas e edificações operacionais, além de outras ações de logística 
necessárias a prestação de serviços de atendimento a emergências em geral. 
 

 

INDICADOR 1.12 
% do recurso destinado efetivamente executado. 
 

Descrição: 
 
 

Percentual de aplicação dos recursos destinados. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   Valor liquidado na execução da ação estratégica   x 100 
       Valor destinado para a ação estratégica no PARF 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Controle de gastos do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do 
CBMDF 

OBM responsável: DIOFI 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 75% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto mais próximo da meta o valor mensurado, mais a corporação terá 
condições de melhor atender as ocorrências operacionais. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo anualmente, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta 

; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.13 

 
Realizar concurso público para possibilitar o ingresso de bombeiros militares. 
 

 

Indicador 1.13 
% reposição da tropa (percentual anual de ingresso comparado a inativação. 

Descrição: Variação percentual entre as vacâncias e provimentos de pessoal no efetivo 
do CBMDF. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 𝐼 = {(
   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑐â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
) − 1} 𝑥 100 

Legenda: 

I : Indicador 
 
Provimentos: 
Inclusão de Voluntários 
Matrícula de Alunos no CFO 
Reinclusão 
Admissão 
Readmissão 
Outros 

Vacâncias: 
Reserva Remunerada 
Reforma 
Licenciamento 
Exclusão 
Demissão 
Exoneração 
Falecimento 
Deserção 
Outros 

Unidade de medida: % Periodici-

dade: 

Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: MAPA DEMONSTRATIVO DO EFETIVO DO CBMDF 
Força de Trabalho Militar – Efetivo Existente 

OBM responsável: Diretoria de Gestão de Pessoal - DIGEP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 4% 5% 5% 5% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2016. Quanto maior 
for o valor mensurado, mais a corporação terá reposto o efetivo de bombeiros-
militares. As metas estipuladas buscam uma reposição progressiva até 2016. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 
O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, da meta anual, por 
trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata da OBM 

responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  ação 

planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 
80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige continuidade 

efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta. 
 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.14 

 

Modernizar a infraestrutura necessária, as ações de fiscalização de segurança 
contra incêndio de edificações e eventos (análise de projetos vistorias e 
investigação de incêndio). 

 

INDICADOR 1.14 % do recurso destinado efetivamente executado 

Descrição: 
 
 

Percentual de aplicação dos recursos destinados. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 

I=
Valor liquidado da Ação Estratégica

Valor destinado para Ação Estratégica no PARF
x100 

  

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do Responsável pela ação. 
Processos de contratação das capacitações 

OBM responsável: DESEG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - - 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no ano. Quanto maior for o valor 
mensurado, maior será a modernização da infraestrutura necessária as ações 
de fiscalização de segurança contra incêndio de edificações e eventos (análise 
de projetos, vistorias e investigação de incêndio). 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no ano de 2015, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta. 

 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 

Ação estratégica 1.15 Elaborar uma política de atendimento e despacho de emergências. 

 

INDICADOR 1.15 Política de atendimento e despacho elaborada e aprovada. 

Descrição: 
 
 

Percentual de implementação da política em todas as suas etapas, desde a 
fase de planejamento até a conclusão e aprovação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da política concluído. 
21% a 79% - situação da elaboração da política 
80% - proposta da política concluída (entregue) 
100% - política aprovada e publicada 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): –- 100% –- –- 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual da situação de elaboração da política melhor a 
excelência nos serviços prestados à comunidade. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador reflete a situação da execução da elaboração da política no último 
dia do trimestre considerado. O indicador é acumulativo logo será considerada 
a última medição informada. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.16 

 

Assistir 1500 crianças e adolescentes em condição de risco por meio dos 
projetos sociais existentes na Corporação anualmente. 

 

INDICADOR 1.16 Crianças atendidas 
Descrição: 
 
 

Assistência às crianças em condições de risco que atendam às condições de 
ingresso no programa. 

Fórmula de cálculo: 
 
 I = 

                                  

    
 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório de atendimento trimestral do Programa Bombeiro Mirim 
OBM responsável: APROS 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 90% 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O cumprimento da meta proporcionará o atendimento no Programa de 1500 
crianças em situação de risco. Quanto mais próximo da meta, mais crianças 
serão atendidas, usufruirão dos benefícios do programa e terão condições de 
atuar junto à sociedade visando à evolução da cultura de prevenção de 
incêndios e acidentes. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo no ano, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 
80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 1 

 

Obter excelência nos serviços prestados à comunidade. 
 

Ação estratégica 1.17 

 

Assistir 800 idosos por meio dos projetos sociais de modo a contribuir com a 
melhoria da qualidade de vida da população desta faixa etária anualmente. 

 

INDICADOR 1.17 Idosos atendidos 
Descrição: 
 
 

Assistência às crianças em condições de risco que atendam às condições de 
ingresso no programa. 

Fórmula de cálculo: 
 
 I = 

                               

   
 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório de atendimento trimestral do Programa Bombeiro Amigo 
OBM responsável: APROS 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 90% 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O cumprimento da meta proporcionará o atendimento no Programa de 800 
idosos. Quanto mais próximo da meta, mais idosos serão atendidos e 
usufruirão dos benefícios do programa 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo no ano, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

 

INDICADOR 2 Taxa de ações realizadas. 

Descrição: 
 
 

Média dos indicadores das ações vinculadas ao objetivo estratégico. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   

    
 
   

 
 

Legenda: 

I – indicador 
∑ - somatório 

    – status do 

indicador (valor 
percentual) 
N – número de 
indicadores das ações 
estratégicas no 
período  de aferição 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta - anual 

Medição - Trimestral 

Fonte de dados: Painel de Monitoramento e Controle do PLANES 

OBM responsável: Subcomissão de Acompanhamento da Execução do Plano Estratégico – 

SAEPE, da Comissão Permanente da Gestão do Plano Estratégico do 

CBMDF. 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 0% 69% 84% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a média de execução das ações vinculadas ao objetivo 

estratégico, em relação a meta anual. A medição trimestral é cumulativa e 

deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no quadriênio, na ausência de medição 

atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
junto ao gerente;  
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige explicações e 
justificativas do gerente; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva do gerente para cumprimento da meta e do prazo. 

Observação: As ações retiradas, sobrestadas ou sem metas para o período considerado, 

não entram no calculo do indicador.  

 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.1 Contratar assessoria para aperfeiçoar os processos internos do CBMDF. 

 

INDICADOR 2.1 % dos processos internos aperfeiçoados 

Descrição: Percentual dos processos internos aperfeiçoados por meio da contratação da 
assessoria no período de 2015 a 2016. 

Fórmula de cálculo:  0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (termo de referência concluído) 
30% - contratação licitada 
31% a 79% - Elaboração dos documentos de 
aperfeiçoamento dos processos internos 
80% - Proposta do novo modelo de processos internos 
entregues 
81% a 95% - Avaliação e testagem das propostas 
apresentadas 
100% - documentos aprovados e assessoria prestada 

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- 50% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual de execução de melhoria dos processos 
internos para o de 2015 a 2016. Quanto maior for o valor mensurado, mais a 
corporação otimizará a utilização de seus recursos no desempenho de sua 
missão constitucional. 

Limitações: 

 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 

 

Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 
 

Ação estratégica 2.2 

 

Contratar assessoria para auxiliar na confecção do próximo plano estratégico e 
na gestão estratégica. 

 

INDICADOR 2.2 Assessoria prestada. 

Descrição: 
 
 

Assessoria externa para elaboração do novo plano estratégico e 
aperfeiçoamento da gestão estratégica. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (termo de referência concluído) 
30% - contratação licitada 
31% a 79% - Elaboração dos documentos de 
aperfeiçoamento da gestão estratégica e do novo 
plano estratégico 
80% - Proposta do novo modelo de gestão e plano 
estratégico entregues 
81% a 95% - Avaliação e testagem das propostas 
apresentadas 
100% - documentos aprovados e assessoria prestada 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: Unidade Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Documento aprovado do novo modelo de gestão estratégica e plano estratégico 
para o próximo período 

OBM responsável: EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 100% -- 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a consecução o percentual de entregas previstas na 
assessoria. Quanto maior for o valor mensurado, mais a corporação otimizará 
sua gestão estratégica. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.3 Adquirir software para gestão estratégica. 

 

INDICADOR 2.3 Software adquirido 

Descrição: Software para gestão estratégica adquirida e em uso na corporação. 

Fórmula de cálculo:  0% - não iniciado 

10% - iniciado 

20% - planejado (termo de referência concluído) 

40% - aquisição licitada 

41% a 79% - Implantação do software 

80% - Treinamento e validação 

100% - Software em utilização efetiva no CBMDF 

Legenda: 

I – indicador 

Unidade de medida: Unidade Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- 100% -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere a aquisição e disponibilização para utilização do software de 
gestão estratégica. Quanto maior for o valor mensurado, mais a corporação 
estará próxima do objetivo de modernizar a gestão estratégica. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

 

 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 

 

Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 
 

Ação estratégica 2.4 

 Consolidar o regimento interno do CBMDF 

 

INDICADOR 2.4 Regimento consolidado 
Descrição: 
 
 

Elaborar o regimento interno com a inclusão de todas as OBMs e aprová-lo. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 0% - não iniciado 

10% - iniciado 
20% - planejamento da elaboração e consolidação do 
regimento interno 
21% - 79% - etapas da elaboração e consolidação do 
regimento interno 
80% - proposta de regimento interno concluído 
100% - Regimento aprovado e publicado 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% -- -- 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere o percentual processual para aprovação do regimento 
interno do CBMDF. A consecução do percentual máximo indica que a 
estruturação das funções no CBMDF, relativas ao regimento interno, foi 
atingida. 

Limitações: 
 
 
 

Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 
80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.5 Consolidar o QOD do CBMDF. 

 

INDICADOR 2.5 QOD consolidado 

Descrição: Elaborar o Quadro de Organização e Distribuição e aprová-lo. 

Fórmula de cálculo:  0% - não iniciado 

10% - iniciado 

20% - planejamento da elaboração do QOD 

40% - 79% - etapas da elaboração do QOD 

80% - QOD concluído 

100% - QOD aprovado e publicado 

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% -- -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: 

 

O indicador afere o percentual processual para aprovação do QOD do 
CBMDF. A consecução do percentual máximo indica que a estruturação das 
funções no CBMDF, relativas ao QOD, foi atingida. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.6 Implementar um escritório de projetos 

 

INDICADOR 2.6 Escritório de Projetos implementado 

Descrição: Escritório de projetos incorporado à estrutura organizacional da corporação. 

Fórmula de cálculo: 

 

 

 0% - não iniciado 

10% - iniciado 

20% - planejamento da elaboração de implementação 
do escritório 

21% - 79% - etapas de implantação do escritório 

80% - Escritório implantado 

100% - Escritório em efetivo funcionamento 

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% -- -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual processual para implantação do Escritório de 
Projetos do CBMDF. A consecução do percentual máximo indica que o 
escritório tem plena capacidade de gerir os projetos do CBMDF. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.7 Adquirir software de gestão de projetos 

 

INDICADOR 2.7 Software adquirido 

Descrição: Software para gestão de projetos adquirido e em uso na corporação. 

Fórmula de cálculo: 0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (termo de referência concluído) 
40% - aquisição licitada 
41% a 79% - Implantação do software 
80% - Treinamento e validação 
100% - Software em utilização efetiva no CBMDF 

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 80% 100% -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere a aquisição e disponibilização para utilização do software de 
gestão de projetos. Quanto maior for o valor mensurado, mais a corporação 
estará próxima do objetivo de bem gerir os projetos estratégicos do CBMDF. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 

 

Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

 
Ação estratégica 2.8 

 
Ampliar e modernizar a infraestrutura administrativa do CBMDF 

 

INDICADOR 2.8 % do recurso destinado efetivamente executado. 

Descrição: 
 
 

Percentual do recurso destinado para ampliar e tornar adequadas as 

instalações para realização das atividades de apoio no período de 2014 a 

2016. 

Fórmula de cálculo: 
 
    

                                               

                                              
     

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório de execução do Plano Plurianual - PPA 

OBM responsável: DEALF 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 10% 75% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016 em relação 

aos recursos previstos no PPA. Quanto maior for o valor mensurado, mais a 

corporação otimizará sua gestão estratégica e administrativa. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 

será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 

meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 

da meta anual, por trimestre.  

 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior;  

 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.9 Confeccionar um plano de carreira para oficiais e praças 

 

INDICADOR 2.9 Plano de carreira concluído e aprovado 

Descrição: Elaborar o Plano de Carreira e aprová-lo. 

Fórmula de cálculo: 

 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da elaboração e aprovação do 
Plano de Carreira 
21% - 79% - etapas da confecção e aprovação do 
Plano de Carreira 
80% - Plano de Carreira pronto e encaminhado para 
aprovação na instância final 
100% - Legislação do Plano de Carreira aprovada 

Legenda: 

I – indicador 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- 100% -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: 

 

 

 

O indicador afere o percentual processual para aprovação do Plano de 
Carreira do CBMDF. A consecução do percentual máximo indica a 
normatização do fluxo de carreira, garantindo a disponibilidade de recursos 
humanos nas diversas áreas da corporação, abrangendo desde a execução 
dos serviços emergenciais até as atividades de logística, capacitação, 
assistência e gestão. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.10 Modernizar a estrutura organizacional da Corporação 

 

INDICADOR 2.10 Proposta de modernização da estrutura concluída e aprovada 

Descrição: Aprovação da proposta de modernização da estrutura. 

Fórmula de cálculo:  0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da análise da modernização da 
estrutura organizacional 
21% - 79% - etapas da análise de modernização 
80% - Encaminhamento da proposta para provação na 
instância final 
100% - Proposta aprovada 

Legenda: 

I – indicador 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- -- 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual processual para aprovação da proposta de 

modernização da estrutura organizacional. A consecução do percentual 

máximo indica a existência de um plano de modernização da estrutura atual 

com o objetivo de tornar mais efetivos os serviços prestados pela corporação. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 

avaliação: 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 

meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 

da meta anual, por trimestre. 

 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 

continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 

meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.11 Confeccionar uma política de gestão de pessoal inativo 

 

INDICADOR 2.11 Política de gestão de pessoal inativo concluída e implementada 

Descrição: Aprovação e implementação de uma nova política de gestão de pessoal 
inativo. 

Fórmula de cálculo: 

 

 

 0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da elaboração e implementação da 
política 
21% - 79% - execução das etapas planejadas 
80% - Encaminhamento da proposta para aprovação na 
instância final 
100% - Proposta aprovada e implementada 

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% -- -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual processual para aprovação e implementação 
da política de gestão de pessoal inativo. A consecução do percentual máximo 
indica a existência de um conjunto de diretrizes que contempla a gestão de 
pessoal inativo, a melhora do controle do pessoal e da assistência ao pessoal 
inativo. 

Limitações: Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.12 Elaborar uma política de controle e transparência da corporação 

 

INDICADOR 2.12 Política de controle e transparência da gestão concluída e aprovada 

Descrição: Aprovação e implementação de uma nova política de controle e transparência. 

Fórmula de cálculo:  0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da elaboração e implementação da 
política 
21% - 79% - execução das etapas planejadas 
80% - Encaminhamento da proposta para provação na 
instância final 
100% - Proposta aprovada e implementada 

Legenda: 

I – indicador 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 80% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual processual para aprovação e implementação 
da política de controle e transparência. A consecução do percentual máximo 
indica a existência de um conjunto de diretrizes que contempla a gestão de 
pessoal inativo, a melhora do controle do pessoal e da assistência ao pessoal 
inativo. 

Limitações: Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.13 Revisar o Plano de Emprego da Corporação com a inclusão do modelo 
operacional do CBMDF 

 

INDICADOR 2.13 Plano de Emprego Operacional concluído e implementado. 

Descrição: Revisão e implementação do modelo operacional do CBMDF no Plano 
Operacional. 

Fórmula de cálculo: 

 

 

 0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da revisão e implementação 
40% - 79% - execução das etapas planejadas 
80% - revisão concluída 
100% - Proposta aprovada e implementada 

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: COMOP 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 100% -- 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual processual para revisão e implementação do 
plano operacional revisado. A consecução do percentual máximo indica a 
melhoria da efetividade dos serviços prestados pela Corporação, 
estabelecendo os balizadores operacionais. 

Limitações: Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 2 Otimizar a gestão estratégica e administrativa da Corporação. 

Ação estratégica 2.14 Disponibilizar curso de especialização para capacitar oficiais superiores na 
área de gestão estratégica. 

 

INDICADOR 2.14 Curso disponibilizado 

Descrição: O percentual de curso disponibilizado indica que quanto maior o percentual 
mais capacidade tem a corporação de aprimorar a capacitação dos gestores 
estratégicos do CBMDF. 

Fórmula de cálculo: 

 I = 
                           

                          
 

Legenda: 

I – indicador 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – - 50% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere o percentual de cursos realizados em relação ao total de 
cursos planejados. A consecução do percentual máximo de 50% em 2015 e 
de 50% em 2016, indicam que a corporação terá pessoal mais qualificado 
para gestão da estratégia no CBMDF. 

Limitações: Como o indicador é cumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 3 Otimizar o atendimento à saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

 

INDICADOR 3 Taxa de ações realizadas. 

Descrição: 
 
 

Média dos indicadores das ações vinculadas ao objetivo estratégico. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   

    
 
   

 
 

Legenda: 

I – indicador 
∑ - somatório 

    – status do 

indicador (valor 
percentual) 
N – número de 
indicadores das ações 
estratégicas no período  
de aferição 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta - anual 

Medição - Trimestral 

Fonte de dados: Painel de Monitoramento e Controle do PLANES 

OBM responsável: Subcomissão de Acompanhamento da Execução do Plano Estratégico – 

SAEPE, da Comissão Permanente da Gestão do Plano Estratégico do 

CBMDF. 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 40% 60% 80% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a média de execução das ações vinculadas ao objetivo 

estratégico, em relação a meta anual. A medição trimestral é cumulativa e 

deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no quadriênio, na ausência de medição 

atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
junto ao gerente;  
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige explicações e 
justificativas do gerente; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva do gerente para cumprimento da meta e do prazo. 

Observação: As ações retiradas, sobrestadas ou sem metas para o período considerado, 

não entram no calculo do indicador.  

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 3 Otimizar o atendimento à saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

Ação estratégica 3. Realizar campanhas preventivas de saúde. 

 

INDICADOR 3.1 Campanha realizada 

Descrição: Percentual de campanhas realizadas em relação às campanhas previstas. 

Fórmula de cálculo: 

 

 

   
                             

                            
     

Legenda: 

I – indicador 

 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório de execução do responsável pela ação estratégica. 

OBM responsável: DISAU 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 33% 66% 100% 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação otimizará o atendimento à 
saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

Limitações: Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor medido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 3 Otimizar o atendimento à saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

Ação estratégica 3.2 Ampliar e modernizar as instalações de assistência à saúde física e mental dos 
bombeiros, dependentes e pensionistas. 

 

INDICADOR 3.2 % da obra concluída. 

Descrição: Percentual de realização da obra em todas as suas etapas, desde a fase de projeto 
até conclusão da obra. 

Fórmula de cálculo: 

 

0% - não iniciado 

10% - iniciado 

20% - planejado (projeto concluído) 

40% - obra licitada 

41% a 79% - situação da obra 

80% - obra recebida (entregue) 

100% - instalações funcionando plenamente 

Legenda: 

I – indicador 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório de execução do responsável pela ação estratégica. 

OBM responsável: DISAU 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 75% 100% - - 

Realizado (medição):                 

Interpretação: 

 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar o 
atendimento à saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

Limitações: 

 

Como o indicador é cumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 3 Otimizar o atendimento à saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

Ação estratégica 3.3 Elaborar a política de saúde da Corporação 

 

INDICADOR 3.3 Política de saúde elaborada 

Descrição: Percentual de elaboração e conclusão da política. 

Fórmula de cálculo: 0% - não iniciado 

10% - iniciado 

20% - planejamento concluído  

21% - 79% - etapas de elaboração 

80% - proposta da política pronta 

100% - política aprovada e publicada 

Legenda: 

I – Indicador 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório de execução do responsável pela ação estratégica. 

OBM responsável: EMG 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - - 100% - 

Realizado (medição):                 

Interpretação: O indicador afere a execução da ação no ano de 2015. Quanto maior for o 
valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar o atendimento 
à saúde dos bombeiros militares e dependentes. 

Limitações: 

 

Como o indicador é cumulativo em 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 

da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  

ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação 

 

INDICADOR 4 Taxa de ações realizadas. 
Descrição: 
 
 

Média dos indicadores das ações vinculadas ao objetivo estratégico. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   
  

      

 
 

Legenda: 

I – indicador 
∑ - somatório 

   – status do 

indicador (valor 
percentual) 
N – número de 
indicadores das ações 
estratégicas no 
período  de aferição 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta - anual 

Medição -Trimestral 

Fonte de dados: Painel de Monitoramento e Controle do PLANES 
OBM responsável: SUPLE / EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 33% 60% 80% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a média de execução das ações vinculadas ao objetivo 
estratégico, em relação a meta anual. A medição trimestral é cumulativa e 
deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no quadriênio, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
junto ao gerente; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige explicações e 
justificativas do gerente; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva do gerente para cumprimento da meta e do prazo. 

Observação: As ações retiradas, sobrestadas ou sem metas para o período considerado, 
não entram no cálculo do indicador. 
 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 

Ação estratégica 4.1 Implementar o sistema de comunicação digital. 

 

Indicador 4.1 Sistema implantado 

Descrição: Percentual de realização do sistema de comunicação digital em todas as suas 
etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema funcionando no 
COMOP. 

Fórmula de cálculo: 0% - não iniciado 

10% - iniciado 

20% - planejado (projeto concluído) 

40% - sistema licitado 

41% a 79% - situação do sistema 

80% -  sistema implantado (entregue) 

100% - sistema funcionando no COMOP 

Legenda: 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: DITIC 

Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 100%  

Realizado (medição):                 

Interpretação: 

 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de modernizar 
a comunicação via rádio do CBMDF. 

Limitações: 

 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 

 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 

25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.2 

 Implantar o Sistema Eletrônico de Informação. 

 

Indicador 4.2 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema Eletrônico de Informação em todas as 
suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema funcionando 
na Corporação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no CBMDF 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 100%  
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar o trâmite de documentação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.3 

 Implantar o Sistema de Gestão de Ficha de Assentamento - SICAFI. 

 

Indicador 4.3 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão de Ficha de Assentamento - 
SICAFI em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do 
sistema funcionando no DERHU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% - sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 75% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar a gestão das fichas de assentamento. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.4 

 Implantar o Sistema de Gestão de Material Operacional – SISMAT. 

 

Indicador 4.4 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão de Material Operacional – 
SISMAT em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do 
sistema funcionando no COMOP. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% - sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no COMOP 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 10% 30% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais o CBMDF terá condições de controlar o 
material operacional existente na Corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.5 

 Implantar o Sistema de Gestão de Ordens de Missão – SISOM. 

 

Indicador 4.5 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão de Ordens de Missão em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando no COMOP. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no COMOP 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 75% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de controlar 
as ordens de missão. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.6 

 Implementar o Sistema de Gestão de Saúde – SAUDEWEB. 

 

Indicador 4.6 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão de Saúde – SAUDEWEB em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando na DISAU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando na DISAU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 10% 30% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar os procedimentos do sistema de saúde. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.7 

 Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade. 

 

Indicador 4.7 % de OBMs interligadas 

Descrição: 
 
 

Percentual do provimento de transmissão de dados de qualidade para todas 
as OBMs em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até o provimento 
da transmissão de dados concluído e funcionando em todas as OBMs. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - transmissão de dados de qualidade licitada 
41% a 79% - situação do provimento para todas OBMs 
da transmissão de dados de qualidade 
80% - provimento para todas OBMs da transmissão de 
dados de qualidade concluído (entregue) 
100% - provimento para todas OBMs da transmissão 
de dados de qualidade funcionando no CBMDF. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta):   100%  
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015. Quanto maior for o 
valor mensurado, mais a corporação terá condições de integrar todos os 
órgãos do CBMDF. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo em 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.8 

 Implementar o Sistema de Gestão de Secretarias –  SISGESEC. 

 

Indicador 4.8 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão de Secretarias – SISGESEC 
em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando no DERHU.. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de gerenciar 
as atividades das secretarias. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.9 

 Implementar o Sistema de Gestão de Viaturas –  SICONV. 

 

Indicador 4.9 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão de Viaturas - SICONV em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando no COMOP. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no COMOP 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 10% 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais o CBMDF terá condições de gerenciar a 
frota veicular da corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.10 

 Implantar o Sistema de Vistorias e Análise Técnica. 

 

Indicador 4.10 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Vistorias e Análise Técnica em todas 
as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando do DESEG. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no DESEG 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar o controle de vistorias e análises técnicas realizadas. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.11 

 Implementar o Sistema de Gestão e Controle de Pessoal – GECOPE. 

 

Indicador 4.11 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão e Controle de Pessoal em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando no DERHU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar os procedimentos relativos à gestão de pessoal. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.12 

 

Implementar o Sistema de Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro – 
SEOF. 

 

Indicador 4.12 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Gestão e Controle Orçamentário e 
Financeiro em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação 
do sistema funcionando na DIOFI. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando na DIOFI 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar a 
gestão e o controle orçamentário e financeiro. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.13 

 Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Aquisições. 

 

Indicador 4.13 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando na DICOA. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% -  sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando na DICOA 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar os procedimentos atinentes aos processos de aquisições. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.14 

 Implementar o Subsistema da Classificação Hierárquica dos Militares. 

 

Indicador 4.14 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Subsistema da Classificação Hierárquica dos 
Militares em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do 
subsistema. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - subsistema licitado 
41% a 79% - situação do subsistema 
80% -  subsistema implantado (entregue) 
100% - subsistema funcionando no DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar o 
controle da classificação hierárquica dos militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.15 

 Implementar o Subsistema de Controle de Capacitações - SICAP. 

 

Indicador 4.15 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Subsistema de Controle de Capacitações em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do subsistema 
funcionando no DERHU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - subsistema licitado 
41% a 79% - situação do subsistema 
80% - subsistema implantado (entregue) 
100% - subsistema funcionando no DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de gerenciar 
competências. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.16 

 Implementar o Subsistema de Controle de Funções. 

 

Indicador 4.16 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Subsistema de Controle de Funções em todas as 
suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do subsistema 
funcionando no DERHU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - subsistema licitado 
41% a 79% - situação do subsistema 
80% - subsistema implantado (entregue) 
100% - subsistema funcionando na DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais o CBMDF terá condições de gerenciar a 
movimentação de militares na corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.17 

 Implementar o Subsistema de Gestão de Dependentes e Pensionistas. 

 

Indicador 4.17 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Subsistema de Gestão de Dependentes e 
Pensionistas em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até 
implantação do subsistema funcionando no DERHU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - subsistema licitado 
41% a 79% - situação do subsistema 
80% - subsistema implantado (entregue) 
100% - subsistema funcionando na DINAP 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de gerenciar 
os dependentes e pensionistas. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.18 

 Implementar o Subsistema de Gestão de Férias. 

 

Indicador 4.18 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Subsistema de Gestão de Férias em todas as 
suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do subsistema 
funcionando no DERHU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - subsistema licitado 
41% a 79% - situação do subsistema 
80% - subsistema implantado (entregue) 
100% - subsistema funcionando no DERHU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de 
informatizar o processo de marcação e controle das férias dos militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.19 

 Implementar o Sistema de ODONTOWEB. 

 

Indicador 4.19 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema ODONTOWEB em todas as suas etapas, 
desde a fase de projeto até implantação do sistema funcionando na DISAU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% - sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando na DISAU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar os 
procedimentos relativos à marcação de consultas odontológicas. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.20 

 Implementar o Sistema de Controle de Horas de Voo – SEVOA. 

 

Indicador 4.20 Sistema implantado. 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Controle de Horas de Voo em todas 
as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando no GAVOP. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% - sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando no GAVOP 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 75% 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2014. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de controlar 
as horas de voo dos pilotos e aeronaves. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.21 

 Implementar o Sistema de Marcação na Junta de saúde. 

 

Indicador 4.21 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Marcação na Junta de Saúde em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até implantação do sistema 
funcionando na DISAU. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% - sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando na DISAU 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 5% 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar os 
procedimentos de inspeção de saúde. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.22 

 Implementar o Sistema de Controle de Processos da Controladoria 

 

Indicador 4.22 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização do Sistema de Controle de Processos da 
Controladoria em todas as suas etapas, desde a fase de projeto até 
implantação do sistema funcionando na Controladoria. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - sistema licitado 
41% a 79% - situação do sistema 
80% - sistema implantado (entregue) 
100% - sistema funcionando na Controladoria 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2013 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de otimizar o 
controle dos processos na Controladoria. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.23 

 Modernizar o servidor de arquivos 

 

Indicador 4.23 % servidores modernizados 

Descrição: 
 
 

Percentual de modernização do servidor de arquivos em todas as suas 
etapas, desde a fase de projeto até a conclusão da modernização 
funcionando na Corporação.. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - modernização licitada 
41% a 79% - situação da modernização 
80% - modernização concluída (entregue) 
100% - modernização funcionando na DITIC 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 75% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de garantir a 
integridade dos dados armazenados no servidor de arquivos. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.24 

 Modernizar os servidores. 

 

Indicador 4.24 % servidores adquiridos 

Descrição: 
 
 

Percentual de modernização dos servidores em todas as suas etapas, desde 
a fase de projeto até a conclusão da modernização funcionando. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - modernização licitada 
41% a 79% - situação da modernização dos servidores 
80% - modernização dos servidores implantada 
(entregue) 
100% - modernização dos servidores funcionando na 

Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de aumentar o 
desempenho dos servidores (HARDWARE). 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

 

Ação estratégica 4.25 

 Atualizar o Datacenter. 
 

Indicador 4.25 Datacenter atualizado 

Descrição: 
 
 

Percentual de atualização do Datacenter em todas as suas etapas, desde a 

fase de projeto até a conclusão da atualização do Datacenter. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - replicação licitada 
41% a 79% - situação da atualização do Datacenter. 
80% - Atualização do Datacenter implantada 
(entregue) 
100% - Atualização do Datacenter funcionando na 

DITIC 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de garantir a 
segurança das informações armazenadas nos servidores da DITIC. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.26 

 Implementar o VOIP. 

 

Indicador 4.26 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de implementação do VOIP em todas as suas etapas, desde a 
fase de projeto até a conclusão da implementação do VOIP 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - implementação do VOIP licitada. 
41% a 79% - situação da implementação do VOIP. 
80% - VOIP implantado (entregue) 
100% - implantação do VOIP funcionando na 

Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - - 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015. Quanto maior for o 
valor mensurado, mais a corporação terá condições de reduzir os custos com 
telefonia fixa. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo em 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 4 

 

Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação e de Comunicação. 
 

Ação estratégica 4.27 

 Implementar nova versão do sistema de autenticação - CERBERUS. 

 

Indicador 4.27 Sistema implantado 

Descrição: 
 
 

Percentual de implementação da nova versão do sistema de autenticação em 
todas as suas etapas, desde a fase de projeto até a conclusão da 
implementação da nova versão. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - nova versão do sistema de autenticação licitada. 
41% a 79% - situação da nova versão do sistema de 
autenticação. 
80% - nova versão do sistema de autenticação 
implantada (entregue) 
100% - nova versão do sistema de autenticação 

funcionando na Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DITIC 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 75% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015. Quanto maior for o 
valor mensurado, mais a corporação terá condições de garantir a segurança 
de acesso aos sistemas corporativos. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisas na área de atuação. 

 

INDICADOR 5 Taxa de ações realizadas. 
Descrição: 
 
 

Média dos indicadores das ações vinculadas ao objetivo estratégico. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   
  

      

 
 

Legenda: 

I – indicador 
∑ - somatório 

   – status do 

indicador (valor 
percentual) 
N – número de 
indicadores das ações 
estratégicas no 
período  de aferição 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição_Trimestral 

Fonte de dados: Painel de Monitoramento e Controle do PLANES 
OBM responsável: SUPLE / EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 50% 80% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a média de execução das ações vinculadas ao objetivo 
estratégico, em relação a meta anual. A medição trimestral é cumulativa e 
deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no quadriênio, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
junto ao gerente; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige explicações e 
justificativas do gerente; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva do gerente para cumprimento da meta e do prazo. 

Observação: As ações retiradas, sobrestadas ou sem metas para o período considerado, 
não entram no calculo do indicador. 
 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 

 

Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisa na área de atuação 

 
Ação estratégica 5.1 

 

Desenvolver pesquisas relativas ao comportamento do fogo e ao combate a 
incêndios. 

 

Indicador 5.1 % do projeto realizado 

Descrição: 
 
 

Percentual de implementação da pesquisa em todas as suas etapas, desde a 
fase de projeto de pesquisa até a conclusão da implementação dos resultados 
na pesquisa na Corporação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - projeto da  pesquisa concluído. 
40% - pesquisa licitada. 
41% a 79% - situação de evolução da pesquisa 
80% - pesquisa concluída (entregue) 
100% - resultados da pesquisa implantados na 
Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DIPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de estudar o 
comportamento do fogo e aperfeiçoar as técnicas de combate a incêndio. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 

 

Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisa na área de atuação 

 
Ação estratégica 5.2 

 Desenvolver pesquisas na área de salvamento. 

 

Indicador 5.2 % do projeto realizado 

Descrição: 
 
 

Percentual de implementação da pesquisa na área de salvamento, desde a 
fase de projeto de pesquisa até a conclusão da implementação dos resultados 
da pesquisa na Corporação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - projeto da pesquisa 
40% - início da pesquisa licitada. 
41% a 79% - situação de evolução da pesquisa. 
80% - pesquisa concluída (entregue) 
100% - resultados da pesquisa implantada na 
Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DIPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 s 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de aperfeiçoar 
as técnicas de salvamento na Corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 

 

Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisa na área de atuação 

 
Ação estratégica 5.3 

 Desenvolver pesquisas na área de atendimento pré-hospitalar. 

 

Indicador 5.3 % do projeto realizado 

Descrição: 
 
 

Percentual de implementação da pesquisa na área de atendimento pré-
hospitalar, desde a fase de projeto de pesquisa até a conclusão da 
implementação dos resultados da pesquisa na Corporação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - projeto da pesquisa 
40% - início da pesquisa licitada. 
41% a 79% - situação de evolução da pesquisa. 
80% - pesquisa concluída (entregue) 
100% - resultados da pesquisa implantada na 
Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DIPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 s 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de aperfeiçoar 
as técnicas de atendimento pré-hospitalar na Corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 

 

Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisa na área de atuação 

 
Ação estratégica 5.4 Desenvolver pesquisas na área de investigação de incêndio 

 

Indicador 5.4 % do projeto realizado. 
Descrição: 
 
 

Percentual de implementação da pesquisa na área de investigação de 
incêndio, desde a fase de projeto de pesquisa até a conclusão da 
implementação dos resultados da pesquisa na Corporação. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - projeto da pesquisa 
40% - início da pesquisa licitada. 
41% a 79% - situação de evolução da pesquisa. 
80% - pesquisa concluída (entregue) 
100% - resultados da pesquisa implantada na 
Corporação. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DIPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 s 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de aperfeiçoar 
as técnicas de investigação de incêndio, potencializando as ações de 
prevenção na Corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 

 

Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisa na área de atuação 

 
Ação estratégica 5.5 

 Disponibilizar laboratório de ciência do fogo 

 

Indicador 5.5 Laboratório implementado 

Descrição: 
 
 

Percentual ao disponibilizar laboratório de ciência do fogo, desde a fase de 
projeto de disponibilização até a conclusão da disponibilização do laboratório 
de ciência do fogo. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - projeto para disponibilizar laboratório concluído 
40% - início da disponibilização licitada. 
41% a 79% - situação de evolução da disponibilização 
80% - disponibilização concluída (entregue) 
100% - laboratório funcionando plenamente. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DIPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - - 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de ampliar a 
capacidade de realização de pesquisas relacionadas à ciência do fogo na 
Corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 5 

 

Obter a excelência no desenvolvimento de pesquisa na área de atuação 

 
Ação estratégica 5.6 

 Realizar concurso anual de artigos científicos 

 

Indicador 5.6 % de concursos realizados 

Descrição: 
 
 

Percentual de concursos realizados, desde a fase de projeto para realização 
de concurso anual de artigos científicos. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - projeto para realizar concurso anual de artigos 
científicos concluído 
40% - início do concurso licitado. 
41% a 79% - situação de evolução dos concursos 
disponibilizados 
80% - disponibilização dos concursos concluída 
(entregue) 
100% - Divulgação dos artigos científicos publicados. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DIPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 25% 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de fomentar a 
realização de pesquisas e produção de artigos científicos nas diversas áreas 
de atuação da Corporação. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 Obter a excelência na formação e capacitação de bombeiros. 

 

INDICADOR 6 Taxa de ações realizadas. 
Descrição: 
 
 

Média dos indicadores das ações vinculadas ao objetivo estratégico. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =   
  

      

 
 

Legenda: 

I – indicador 
∑ - somatório 

   – status do 

indicador (valor 
percentual) 
N – número de 
indicadores das ações 
estratégicas no 
período  de aferição 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição_Trimestral 

Fonte de dados: Painel de Monitoramento e Controle do PLANES 
OBM responsável: SUPLE / EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 40% 60% 80% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a média de execução das ações vinculadas ao objetivo 
estratégico, em relação a meta anual. A medição trimestral é cumulativa e 
deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no quadriênio, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
junto ao gerente; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige explicações e 
justificativas do gerente; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva do gerente para cumprimento da meta e do prazo. 

Observação: As ações retiradas, sobrestadas ou sem metas para o período considerado, 
não entram no calculo do indicador. 
 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.1 

 Buscar a execução integral do Plano Geral de Cursos (PGC) anual. 

 

Indicador 6.1 % do PGC executado 

Descrição: 
 
 

Percentual de cursos realizados previsto no PGC. 

Fórmula de cálculo: 
 
   

                                 

                      
     

Legenda: 

I = indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório trimestral de capacitação profissional 
OBM responsável: DIREN 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 90% 95% 98% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual do indicador mais o CBMDF obterá a excelência 
na formação e capacitação de bombeiros. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é cumulativo de 2013 a 2016. 
Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.2 

 Oportunizar curso superior aos bombeiros que ainda não possuem. 

 

Indicador 6.2 % do recurso executado 

Descrição: 
 
 

% do recurso liquidado para execução da ação estratégica 

Fórmula de cálculo: 
 
 I =  

                                                   

                 
 

Legenda: 

I = indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório trimestral de capacitação profissional 
OBM responsável: DIREN 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 50% 75% 80% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere o percentual do recurso destinado ao provimento de 
vagas para os bombeiros-militares obterem formação acadêmica de nível 
superior. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é cumulativo de 2013 a 2016. 
Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.3 

 Aprimorar a capacitação dos instrutores em métodos e técnicas de ensino. 

 

Indicador 6.3 Quantidade de alunos formados pelo Curso de Métodos e Técnicas de 
Ensino - CMTE. 

Descrição: 
 
 

Quantidade de alunos formados pelo Curso de Métodos e Técnicas de 
Ensino - CMTE. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I =                         ∑ alunos formados no CMTE                 x 100 
             Total previsto de alunos formados (2014 a 2016) 

Legenda: 

I = indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório trimestral de capacitação profissional 
OBM responsável: DIREN 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 30% 65% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere o percentual de alunos formados no CMTE no período de 
2014 à 2016. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é cumulativo de 2014 a 2016. 
Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.4 

 Capacitar o total de 1000 militares em diversos cursos 

 

Indicador 6.4 % de militares capacitados 

Descrição: 
 
 

Percentual de bombeiros-militares capacitados 

Fórmula de cálculo: 
 
   

                              

    
     

Legenda: 

I = indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório trimestral de capacitação profissional 
OBM responsável: DIREN 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 25% 50% 75% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

Quanto maior o percentual do indicador mais o CBMDF obterá a excelência 
na formação e capacitação de bombeiros. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é cumulativo de 2013 a 2016. 
Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.5 

 Implantar o museu interativo do CBMDF 

 

Indicador 6.5 Museu implantado 

Descrição: 
 
 

Museu inaugurado e aberto para visitação. 

Fórmula de calculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - obra licitada 
41% a 79% - situação da obra 
80% - obra recebida (entregue) 
100% - museu implantado 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Planilha de execução da obra 
Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: GABCG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 20% 80% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação estará em condições de 
preservar a memória, manter vivas as tradições, a cultura e reforçar a 
identidade BM. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo até 2016, na ausência de medição 
atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.6 

 

Elaborar e implantar programa de capacitação continuada na área 
operacional 

 

Indicador 6.6 % do efetivo operacional submetido a capacitação anualmente 

Descrição: 
 
 

% do efetivo operacional capacitado anualmente para atuação no socorro 
do CBMDF 

Fórmula de cálculo: 
 
 

I = Quant. de bombeiros submetidos a capacitação anual x 100 
                            Efetivo total existente 

Legenda: 

Efetivo: o COMOP 
definirá o efetivo 
total a ser 
considerado 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório trimestral de capacitação profissional 
OBM responsável: COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 50% 50% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere o percentual do efetivo de militares do CBMDF 
capacitados. Quanto maior for o valor mensurado, mais atualizada a 
proficiência operacional do efetivo. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é acumulativo anualmente e na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido no ano. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.7 

 

Elaborar e implantar programa de capacitação continuada na área 
operacional 

 

Indicador 6.7 % do efetivo submetido a avaliação profissional anualmente 

Descrição: 
 
 

Monitoramento do % do efetivo submetido a avaliação profissional. 

Fórmula de calculo: 
 
 I = Quant. de bombeiros submetidos a avaliação prof. anual  x 100 

                             Efetivo total existente 
 
 

Legenda: 

Efetivo: o COMOP 
definirá o efetivo 
total a ser 
considerado 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório trimestral de avaliação profissional 
OBM responsável: COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere o percentual do efetivo de militares do CBMDF avaliados. 
Quanto maior for o valor mensurado, mais a corporação estará com 
militares com os conhecimentos profissionais atualizados para atuação no 
socorro. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é acumulativo no ano e na ausência de medição atualizada será 
mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.8 

 Construir um auditório 

 

INDICADOR 6.8 Auditório construído 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização da construção do auditório em todas as suas etapas, 
desde a fase de projeto até conclusão da obra. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - obra licitada 
41% a 79% - situação da obra 
80% - obra recebida (entregue) 
100% - auditório funcionando. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Planilha de execução da obra 
Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: DEPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 50% 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2015. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de formar e 
capacitar os bombeiros militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo até 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.9 

 

Construir o vestiário do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 
(CEFAP) 

 

INDICADOR 6.9 % da obra concluída. 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização da construção dos vestiários do CEFAP em todas as 
suas etapas, desde a fase de projeto até conclusão da obra. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - obra licitada 
41% a 79% - situação da obra 
80% - obra recebida (entregue) 
100% - vestiários do CEFAP funcionando. 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Planilha de execução da obra 
Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: DEPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de formar e 
capacitar os bombeiros militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo, na ausência de medição atualizada será 
mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.10 

 

Prover a infraestrutura para fins de capacitação operacional continuada em 
05 Grupamentos de Bombeiros Militar 
 

 

Indicador 6.10 % do recurso executado 

Descrição: 
 
 

% do recurso destinado a provimento de infraestrutura de capacitação 
operacional nos GBMs 

Fórmula de cálculo: 
 
 I =   Valor liquidado na execução da ação estratégica   x 100 

       Valor destinado para a ação estratégica no PARF 

Legenda: 

I = indicador 
PARF – Plano de 
Aplicação de Recursos 
Financeiros 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Controle de gastos do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros – PARF 
Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: COMOP 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere o percentual do recurso destinado ao provimento de 
infraestrutura de treinamento profissional a fim de proporcionar a 
descentralização da capacitação e o aumento do efetivo capacitado. 

Limitações: 
 
 
 

O indicador é cumulativo anualmente. 
Na ausência de medição atualizada será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 
3/12, da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção 
imediata da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa 
e  ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.11 

 Aprovar lei de ensino 

 

INDICADOR 6.11 Lei aprovada 

Descrição: 
 
 

Percentual de andamento da elaboração e aprovação da lei de ensino. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - Não iniciado 
10% - Iniciado 
20% - Minuta da lei pronta e autuada no processo 
30% - Etapas internas (CBMDF) do processo concluídas 
40% - Processo com parecer favorável do poder 
executivo 
50% - Minuta da lei encaminhada ao poder legislativo 
60% - Minuta da lei em análise nas comissões do poder 
legislativo 
70% - Proposta da lei, na pauta de votação do poder 
legislativo 
80% - Lei promulgada pelo poder legislativo 
100% - Lei sancionada e publicada em diário oficial 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: DEPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – - 100% - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação, quanto maior for o valor mensurado, 
mais a corporação terá de formar e capacitar os motoristas bombeiros militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo em 2015, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é acumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.12 

 Construir a nova sede do CEFAP 

 

INDICADOR 6.12 % da obra concluída. 

Descrição: 
 
 

Percentual de realização da construção do CEFAP em todos as suas etapas, 
desde a fase de projeto até conclusão da obra. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejado (projeto concluído) 
40% - obra licitada 
41% a 79% - situação da obra 
80% - obra recebida (entregue) 
100% - CEFAP funcionando na nova sede 

Legenda: 

 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Planilha de execução da obra 
Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: DEPCT 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá condições de formar e 
capacitar os bombeiros militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é cumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.13 

 Aquisição de simuladores para a Autoescola do CEMEV. 

 

INDICADOR 6.13 Simulador adquirido. 

Descrição: 
 
 

Percentual de simuladores adquiridos em relação ao previsto. 

Fórmula de cálculo: 
 
   

                                  

                              
x 100 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Planilha de execução da obra 
Relatório do responsável pela ação estratégica 

OBM responsável: DEALF 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – -- 50% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2015 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá de formar e capacitar os 
motoristas bombeiros militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é acumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 6 

 

Obter excelência na formação e capacitação de bombeiros. 
 

Ação estratégica 6.14 

 Revisar as diretrizes de ensino 

 

INDICADOR 6.14 Diretrizes de ensino revisadas 

Descrição: 
 
 

Percentual das diretrizes de ensino revisadas 

Fórmula de cálculo: 
 
 

0% - não iniciado 
10% - iniciado 
20% - planejamento da revisão concluído  
21% - 79% - etapas da revisão 
80% - revisão concluída 
100% - diretrizes revisadas, aprovadas e publicadas 

Legenda: 

I – indicador 
 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta – anual 

Medição - trimestral 

Fonte de dados: Relatório do responsável pela ação estratégica 
OBM responsável: EMG 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): – 100% - - 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação, quanto maior for o valor mensurado, 
mais a corporação terá de formar e capacitar os motoristas bombeiros 
militares. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2014, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é acumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 7 

 

Otimizar a gestão orçamentária e financeira da Corporação 
 

 

INDICADOR 7 Execução do orçamento 
Descrição: 
 
 

Percentual de execução do orçamento disponibilizado 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 

 𝐼 =
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
𝑥100 

Legenda: 

I – Indicador 
Crédito – incluí 
custeio e investimento, 
sem despesas com 
pessoal  

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição_Trimestral 

Fonte de dados: Sistemas de controle orçamentário e financeiro 
 

OBM responsável: Departamento de Administração Logística e Financeira - DEALF 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 100% 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução do orçamento anual disponibilizado ao CBMDF, 
mediante o comparativo do crédito disponível com o empenhado. Quanto maior 
for o valor mensurado, mais a corporação terá eficácia na Gestão Financeira. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no ano, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido no ano. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 7 Otimizar a gestão orçamentária e financeira da Corporação 

Ação Estratégica 7.1 Executar em sua totalidade os recursos oriundos do Fundo Constitucional do 
Distrito Federal (FCDF), do GDF e de convênios. 

 

INDICADOR 7.1 % do orçamento liquidado (custeio e investimento). 
Descrição: 
 
 

 

Fórmula de cálculo: 
 
 

  
                 

                       
     

Legenda: 

I – Indicador 
Crédito – incluí 
custeio e investimento, 
sem despesas com 
pessoal 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição _Trimestral 

Fonte de dados: Sistemas de controle orçamentário e financeiro 
OBM responsável: DEALF 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): 100% 100% 100% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução do orçamento anual disponibilizado ao CBMDF. 
O indicador compara o credito liquidado, com o disponibilizado. A medição 
trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a meta anual. 
O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12 por 
trimestre. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo no ano, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido no ano. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 7 Otimizar a gestão orçamentária e financeira da Corporação 

Ação Estratégica 7.2 Disponibilizar capacitação aos militares para realizar especificação com fins de 
aquisição de bens e serviços necessários ao desenvolvimento da missão 
institucional. 

 

INDICADOR 7.2 
% do recurso executado 

Descrição: 

Percentual de execução do PPA destinado a execução desta ação estratégica. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 

  
                                   

                                            
     

  

Legenda: 

I – Indicador 
PPA - Plano Plurianual 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição_Trimestral 

Fontes de dados: Relatório de execução do Plano Plurianual – PPA. 
Relatório do Responsável pela ação. 
Processos de contratação das capacitações 

OBM responsável: DEALF 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 50% 75% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá os bombeiros militares 
qualificados para atuarem na aquisição de bens e serviços. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e 
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 



Ficha Técnica do Indicador 

Objetivo Estratégico 7 Otimizar a gestão orçamentária e financeira da Corporação 

Ação Estratégica 7.3 Disponibilizar capacitação aos militares na área de gestão orçamentária e 
financeira. 

 

INDICADOR 7.3 
% do recurso executado 

Descrição: 
Percentual de execução do PPA destinado a execução desta ação estratégica. 

Fórmula de cálculo: 
 
 

 

  
                                   

                                            
     

  

Legenda: 

I - Indicador 
PPA - Plano Plurianual 

Unidade de medida: % Periodicidade: Meta _ anual 

Medição_trimestral 

Fontes de dados: Relatório de execução do Plano Plurianual– PPA 
Relatório do Responsável pela ação. 
Processos de contratação das capacitações 

OBM responsável: DEALF 
Série Histórica: 2013 2014 2015 2016 

Previsto (meta): - 50% 75% 100% 
Realizado (medição):                 

Interpretação: 
 
 
 

O indicador afere a execução da ação no período de 2014 a 2016. Quanto 
maior for o valor mensurado, mais a corporação terá bombeiros militares 
qualificados para atuarem na Gestão Orçamentária e Financeira. 

Limitações: 
 
 
 

Como o indicador é acumulativo até 2016, na ausência de medição atualizada 
será mantido o último valor aferido. 

Parâmetros de 
avaliação: 
 
 
 

A medição trimestral é cumulativa e deve ser avaliada proporcionalmente a 
meta anual. O indicador parte da premissa da execução proporcional de 3/12, 
da meta anual, por trimestre. 
 
Situação do indicador (medição comparada a meta): 
 
Indicador vermelho < 25%: situação crítica, que exige intervenção imediata 
da OBM responsável e órgão superior; 
 
25% < indicador amarelo ≤ 80%: situação de alerta, que exige justificativa e  
ação planejada da OBM responsável, para atingimento da meta; 
 

80% < indicador verde ≤ 100%: situação de normalidade, que exige 
continuidade efetiva da OBM responsável, para manter o cumprimento da 
meta. 

 

 


