
Indicador Fonte de Verificação Período de Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de Pontuação Pontuação

1 milhão 0

5, 1 - 6 mihões 6

6,1 - 7 milhões 7

7,1 - 8 milhões 8

8, 1 - 9,9 milhões 9

>= 10 milhões 10

Indicador Fonte de Verificação Período de Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de Pontuação Pontuação

até 300 mil 0

301-500 mil 6

501-800 mil 7

800 - 1200 mil 8

1200 - 2499 mil 9

> = 2500 milhões 10

Indicador Fonte de Verificação Período de Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de Pontuação Pontuação

até 300 mil 0

301-500 mil 6

501-1,2 milhão 7

1,1 - 2,0 milhões 8

2,1 - 3,49 milhões 9

>= 3,5 milhões 10

Indicador Fonte de Verificação Período de Aferição Cálculo do Indicador Meta Critério de Pontuação Pontuação

até 300 mil 0

301 - 700 mil 6

701 - 1.400 milhões 7

1.401 - 2.400 milhões 8

2.401 - 3.999 milhões 9

>= 4.000 milhões 10

Peso

Elevar a capacidade de 

sustentabilidade institucional 

pela execução de atividades 

finalísticas que contribuam 

para captação de recursos 

próprios, por meio da oferta de 

produção de bens e serviços 

comercializaveis no meio rural.

       IPA/SAD - GOGP/GOAF /GOAAF/ GODFA /GOMAS - 2022 (Período Avaliativo: Janeiro a Dezembro)
Distribuição 

de pesos

Instituição: IPA

Metas Institucionais - Global

Objetivo

100%

Aumentar a receita própria anual 

por meio da comercialização de 

bens e serviços, definidos no Plano 

de Negócios do IPA 2021/2024 

aprovado pelo Conselho de 

Administração

Os ingressos de receita propria em 

conta bancária específica (extrato 

das movimentações financeiras)

janeiro 2022 a 9 dezembro 

2022 

Comparação do extrato 

bancário da conta de 

recursos próprios, mês a 

mês

Receita 

Própria Bruta 

de R$ 10 

milhões/ano

 Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

Peso 100%

Instituição: IPA

Objetivo

Elevar a capacidade de 

sustentabilidade institucional 

pela execução de atividades 

finalísticas que contribuam 

para captação de recursos 

próprios, por meio da oferta de 

produção de bens e serviços 

comercializaveis no meio rural.

Aumentar a receita própria anual 

por meio da comercialização de 

animais bovinos e caprinos, 

sementes cebola e tomate, leite e 

derivados

Os ingressos de receita propria em 

conta bancária específica (extrato 

das movimentações financeiras)

janeiro 2022 a 9 de 

dezembro 2022

Comparação do extrato 

bancário da conta de 

recursos próprios, mês a 

mês

Receita 

Própria Bruta 

de R$ 2,5 

milhões/ano

Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Peso 100%

Instituição: IPA

Objetivo

Elevar a capacidade de 

sustentabilidade institucional 

pela execução de atividades 

finalísticas que contribuam 

para captação de recursos 

próprios, por meio da oferta de 

produção de bens e serviços 

comercializaveis no meio rural.

Aumentar a receita própria anual 

por meio da prestação de serviços 

remunerados, a saber: Operações 

de Crédito Rural e Elaboração de 

Laudos Periciais do Programa 

Garantia Safra.

Os ingressos de receita propria em 

conta bancária específica (extrato 

das movimentações financeiras)

janeiro 2022 a 9 dezembro 

2022

Comparação do extrato 

bancário da conta de 

recursos próprios, mês a 

mês

Receita 

Própria Bruta 

de R$ 3,5 

milhões/ano

Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DIH

Peso 100%

Instituição: IPA

Objetivo

Elevar a capacidade de 

sustentabilidade institucional 

pela execução de atividades 

finalísticas que contribuam 

para captação de recursos 

próprios, por meio da oferta de 

produção de bens e serviços 

comercializaveis no meio rural.

Aumentar a captação de recursos 

do tesouro estadual pela execução 

de perfurações e instalações de 

poços artesianos com recursos de 

Emendas Parlamentares

Os ingressos de recursos das 

fontes do Tesouro Estadualem 

conta bancária específica (extrato 

das movimentações financeiras)

janeiro 2022 a 9 dezembro 

2022 

Comparação do extrato 

bancário da conta do 

Tesouro Estadual para 

execuação de obras de 

infraestrutura hídrica, mês a 

mês

Receita 

Própria Bruta 

de R$ 4,0 

milhões/ano


