
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025

Consolidar e desenvolver conhecimentos do 
servidor público na agricultura

Número de participação, 
apresentação em congressos, 
seminários e eventos - Meta 
Anual

Esforço

Quantidade de 
participações 

e/ou 
apresentações

2 2 2 2

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de 
pessoas, relações de trabalho e clima 
organizacional

Índice de satisfação do servidor 
público - %

Resultado
% de Satisfação 

do servidor
60 70 80 90

Incentivar a busca, compartilhamento e 
aplicação do conhecimento

Índice de servidores 
capacitados em relação ao 
quantitativo do quadro de 
pessoal, em treinamento com 
carga horária igual ou superior 
de 2 h/a.

Resultado
% de servidores 

capacitados
30 40 45 50

Melhorar os procedimentos e o atendimento das 
necessidades dos agricultores. 

Ofertar cursos técnicos aos 
operadores de máquinas

Esforço
Número de 

Cursos
1 1 1 1

Fortalecer o gerenciamento de propriedades 
rurais bem como fomentar a fixação de jovens 
agricultores no campo

Realizar cursos na área de 
gerenciamento de propriedades, 
agroindústrias, mecânica 
agrícola, dentre outros.

Esforço
Número de 

Cursos
1 1 1 1

Fomentar a utilização de adubação orgânica na 
produção de hortaliças

Transporte de composto 
orgânico

Resultado
% de Satisfação 
do beneficiário

1 1 1 1

Estimular a produção agrícola e fomentar a 
aplicação de técnicas de menor impacto 
ambiental

Realizar dia de campo em 
propriedade modelo com vistas 
à sustentabilidade e/ou 
palestras

Esforço
Número de 
atividades

1 1 1 1

Manter atendimento médico veterinário para 
pecuaristas

Quantificar o nível de satisfação 
dos usuários do serviço

Resultado
% de Satisfação 

do Usuário
> 70% > 75% > 80% > 85%

Objetivo do Programa:

AGRICULTURA E BEM ESTAR ANIMAL

Elaborar normas e regulamentos que visem o desenvolvimento da agricultura e pecuária; Promover programas que visem o desenvolvimento da agricultura e 
pecuária; Desenvolver política de agricultura, pecuária e bem estar animal no Município; Desenvolver programas de qualificação e requalificação profissional 
concernentes a agricultura e pecuária no Município; Orientar agricultores na produção, organização e comercialização da agricultura e produção animal; Promover 
a fiscalização sanitária na produção, armazenamento e comercialização dos produtos agrícolas e de produção animal.
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Estimular o aumento da produtividade pecuária 
com a utilização de manejo adequado

Realizar palestras e/ou visitas a 
propriedades modelo para 
estimular a diversificação em 
propriedades luizalvense 

Esforço
Número de 

palestras e/ou 
visitas técnicas

1 1 1 1

Manter o programa de melhoramento genético 
de bovinos

Realizar procedimentos de 
inseminação artificial

Resultado
Número de 

inseminação 
realizada

250 250 250 250

Divulgar atividades do Icasa para manter as 
propriedades regularizadas

 Elaboração e divulgação de 
materiais informativos 

Esforço
Divulgação 
semestral

1 1 1 1

Pesquisar procedimento para controlar 
população de caramujo africano

Implantar unidade para testes 
de controle de população de 
caramujo africano

Esforço
Implantar projeto 

piloto
1

Produzir ervas medicinais para utilizar em  
tratamentos preventivos

Estruturar o horto municipal 
para produção e beneficiamento 
de ervas medicinais

Esforço

Implantar plantio 
de cinco espécies 

de ervas 
medicinais

1

Produzir hortaliças para abastecer escolas 
municipais e CEIs bem como realizar atividades 
de educação ambiental

Plantio de variedades de 
hortaliças

Resultado
Plantio de mudas 

anual
1500 1500 1500 1500

Produzir hortaliças para abastecer escolas 
municipais e CEIs bem como realizar atividades 
de educação ambiental

Realizar saídas de estudo com 
os alunos da rede municipal 
para conhecer o processo de 
plantio bem como a colheita das 
hortaliças

Resultado
Número de visitas 

ao horto 
municipal

5 5 5 5

Fomentar a economia circular

Visitar produtores que possuem 
perfil para a comercialização de 
produtos na feira bem como 
abrir chamamento público para 
a finalidade

Resultado
Número de 
produtores 

cadastrados
10

Implantar feira municipal Feira implantada Esforço
Feira em 

funcionamento
1


