
 

 

Portaria  FCP  nº 56, de 15 de março de 2018 – Aprova o Planejamento Estratégico para o período 2018/2019 e Estabelece as diretrizes 
para a Gestão Estratégica no âmbito da  Fundação Cultural Palmares. ( Publicada no DOU de 16 de março de 2018).   

Anexo II     –     INDICADORES 
Objetivo Indicador Fórmula Finalidade Frequência 

de apuração 
Unidade  
de Medida 

Unidade 
Responsável  
Pela Apuração 
Do Indicador 

Fonte 

Promover a Integração social,  
cultural, econômica e política dos  
afro-brasileiros 

Índice de promoção da  
cultura afro-brasileira 

(Nº de ações de  
Promoção  
Executadas/ total  
de ações finalísticas 
executadas) X 100 

Quantificar o percentual de  
Ações executadas pela FCP  
Para a promoção da cultura  
Afro-brasileira 

semestral percentual DEP SIMINC 

Pessoas capacitadas em  
Projetos FCP 

Soma da contagem das  
Pessoas capacitadas em  
Projetos da FCP 

Medir o quantitativo de  
Pessoas capacitadas pelos  
Projetos da FCP 

semestral unidade CGE SIMINIC; 
Relatórios 
de execução 
dos projetos 

Ampliar a participação da população 
afro-brasileira na cadeia produtiva  
da cultura 

Relação do Orçamento  
finalístico da FCP em  
comparação ao do MinC 

(Dotação finalística da FCP 
Liberada / Dotação finalística
Do MINC liberada) X 100 

Medir a participação da FCP no 
Orçamento finalístico do MinC 

quadrimestral percentual CGE LOA, SIAFI, 
SIMINC 

Preservar a Cultura Afro-Brasileira Comunidades Remanescen- 
tes de Quilombos Reconhe- 
cidas 

(Total de comunidades certifi-
cadas / estoque de demandas  
por certificação)[no ano]  
X 100 

Aferir a evolução da certifica- 
ção de Comunidades Remanes- 
centes de Quilombos - CRQ 

trimestral percentual DPA SEI; DOU;  

Ações de Preservação da 
Cultura Afro-Brasileira 

(Nº de ações de preservação  
Executadas / Nº Ações  
Finalísticas executadas)  
X 100 

Quantificar ações de preserva- 
ção da Cultura Afro-Brasileira 

semestral percentual CGE SIMINC 

CRQ assistidas jurídica- 
mente 

(Nº demandas jurídicas aten- 
didas no prazo/ demandas  
recebidas) X 100 

Avaliar a o atendimento de  
demandas jurídicas no prazo 

trimestral percentual PF SEI, Sapiens 
SIGAD,  
Protocolo 

Implantar Mecanismos de  
Governança 

Índice de Realização das 
Reuniões de Análise  
Estratégica - RAE 

(Nº reuniões realizadas/   
Nº reuniões previstas) X 100  

Medir a taxa de realização das  
RAE 

mensal percentual Gabinete Atas das RAE 

Mecanismos de governança 
implantados 

(Nº de mecanismos implanta- 
Dos/ Nº mecanismos previs- 

Medir a da implantação 
dos mecanismos de  

quadrimestral percentual CGE RAE, Diário  
Oficial, Bole- 



 

 

tos) X 100 governança. tim interno 
Manter o Diálogo Permanente com 
a Sociedade 

Mecanismos de diálogo 
com a Sociedade 

Nº de demandas recebias/ nº  
de demandas respondidas 
 

Mensurar retorno à sociedade  
por meio dos mecanismos de  
governança 

quadrimestral percentual GAB Gabinete,  
RAE, Boletim  
Interno, DOU 

Índice de satisfação do  
cidadão 

Média da Avaliação de  
satisfação 

Avaliação pelo cidadão do  
atendimento prestado pela 
FCP 

mensal unidade Gabinete Formulário  
de pesquisa 
de satisfação 

Aperfeiçoar o Processo de Gestão 
Orçamentária e Financeira 

Proporção de orçamento 
finalístico 

(Orçamento finalístico libera-
do/orçamento de manutenção 
liberado) x 100 

Apurar a participação do orça- 
mento finalístico em relação ao 
da manutenção 

quadrimestral percentual CGE SIAFI,  
SIMINC, 
SIOP 

Execução financeira das  
iniciativas estratégicas 

(execução financeira das  
Ações do Mapa Estratégico/  
Execução financeira total do  
Orçamento finalístico) x 100 

Avaliar a proporção da execu- 
ção do orçamento em ações do  
Mapa Estratégico 

quadrimestral percentual CGE SIAFI,  
SIMINC,  
SIOP 

Fortalecer a Gestão de Pessoas Força de trabalho  
capacitada 

(Número total de horas de 
capacitação*/número de ser- 
vidores da FCP) x 100 
(*) cursos de capacitação  
com mais de 80 horas 
não serão contabilizados. 
  

Esforço de capacitação dos ser- 
vidores em cursos de até 79h/a 

semestral percentual DAP/CGI Formulários de  
inscrição, 
listas de presen-
ça, certificados 
de conclusão de 
capacitação. 

Clima Organizacional (Soma das notas dos quesitos 
avaliados de todos formu- 
lários respondidos/[total de  
quesitos avaliados x número  
formulários respondidos])  
x 100 

Medir a satisfação dos servido- 
res em trabalhar na FCP 

Semestral percentual DAP/CGI Avaliação 
do clima  
organizacional 
DAP/CGI 

Implantar a Governança Digital Índice de Execução das 
Metas do PDTI 

(total de ações realizadas/  
Total de ações prevista no  
PDTI) x 100 

Mensurar a taxa de execução do 
PDTI 

quadrimestral percentual DTI/CGI PDTI, relato- 
rios DTI. 

Serviços Públicos Digitais 
Ofertados 

(serviços públicos automati- 
zados / serviços públicos  
Automatizáveis mapeados)  
x 100. 

Mensurar a implantação de ser- 
viços digitais da FCP 

anual percentual DTI/CGI Carta de servi- 
ços, mapea- 
mento de ser- 
viços automati- 
záveis. 

 


