
 
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - PPA – SEMA/DF 
  
Conforme o Decreto Nº 37.517, de 26 de julho de 2016, que trata dos objetivos específicos do Plano Plurianual -PPA para o                     
quadriênio 2016-2019, foram estabelecidos os seguintes indicadores para o Programa 6210 – Infraestrutura e Sustentabilidade               
Socioambiental, vinculados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal: 
 

INDICADOR OBJETIVO GERAL PERIODICIDADE 2016 
DESEJADO 

2017 
DESEJADO 

2018 
DESEJADO 

2019 
DESEJAD

O 

1626 - Taxa de Participação 
Popular no Projeto Virada 
do Cerrado 

Assegurar Brasília como 
modelo de território sustentável 
por meio de planejamento e 
gestão que integre a prestação 
de serviços, a promoção da 
cidadania e a inclusão 
socioambiental com a garantia 
da proteção do meio ambiente 
para as gerações futuras. 

Anual 6% 7% 9% 10% 

1630 - Ações para 
Enquadramento dos Corpos 
Hídricos Superficiais 

Assegurar Brasília como 
modelo de território sustentável 
por meio de planejamento e 
gestão que integre a prestação 
de serviços, a promoção da 
cidadania e a inclusão 
socioambiental com a garantia 
da proteção do meio ambiente 
para as gerações futuras. 

Anual 2 unid. 3 unid. 4 unid. 5 unid. 

1631 - Ações 
Implementadas no Projeto 
"Cultivando Água Boa" 

Assegurar Brasília como 
modelo de território sustentável 
por meio de planejamento e 
gestão que integre a prestação 
de serviços, a promoção da 
cidadania e a inclusão 
socioambiental com a garantia 

Anual 1 unid. 2 unid. 3 unid. 3 unid. 



da proteção do meio ambiente 
para as gerações futuras. 

1641 - Taxa de Catadores 
Atendidos pelo Contrato 
13.2.0402.1/BNDES 
 

Assegurar Brasília como 
modelo de território sustentável 
por meio de planejamento e 
gestão que integre a prestação 
de serviços, a promoção da 
cidadania e a inclusão 
socioambiental com a garantia 
da proteção do meio ambiente 
para as gerações futuras. 

Anual 0% 10% 40% 100% 

1693 - Taxa de Parques 
com Programa Brasília nos 
Parques Implantados 

Assegurar Brasília como 
modelo de território sustentável 
por meio de planejamento e 
gestão que integre a prestação 
de serviços, a promoção da 
cidadania e a inclusão 
socioambiental com a garantia 
da proteção do meio ambiente 
para as gerações futuras. 

Anual 4 unid. 8 unid. 12 unid. 16 unid. 

1694 - Institucionalização 
de 3 Instrumentos de 
Fortalecimento da Política 
Climática do DF 

Assegurar Brasília como 
modelo de território sustentável 
por meio de planejamento e 
gestão que integre a prestação 
de serviços, a promoção da 
cidadania e a inclusão 
socioambiental com a garantia 
da proteção do meio ambiente 
para as gerações futuras. 

Anual 0 unid. 1 unid. 2 unid. 0 unid. 

 
  
 
 


