
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 área do esporte e lazer

Número de apresentações em 
congressos, seminários e 
eventos - Meta Anual

Esforço Unidades 2 2 2 2

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

Índice de satisfação do servidor 
público - %

Resultado % Satisfação 
do Servidor

2 2 2 2

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 x h/a.

Resultado % de servidores 
capacitados

2 2 2 2

Promover cidadania, educação e saúde para 
crianças e adolescentes do município de Luiz 
Alves.

Inscrições em Escolas de 
Esporte e Cultura (anualmente); 
Número de participações em 
ações pontuais; Inscrições em 
eventos e competições anuais; 

Resultado Número de 
participantes

400 500 700 800

Fomentar o Esporte Escolar Número de ações diretas: 
eventos, festivais e atividades 
contínuas e pontuais

Esforço Número de 
ações: 34

5 7 10 12

Promover e ampliar o Esporte Amador Adulto 
através de eventos e competições locais

Número de eventos e 
competições do esporte amador

Esforço Número de 
eventos

10 15 20 25

Criar e ampliar atividades que promovam a 
saúde na terceira idade através do esporte.

Número de programas e ações 
que fomentem a sapúde na 
terceira idade

Esforço Número de 
programas e 

ações

5 5 5 5

Objetivo do Programa:
ESPORTE E LAZER

Promover o desenvolvimento e a integração das atividades esportivas, visando a melhoria da qualidade de vida da população; Desenvolver as áreas de esporte 
no Município de forma legal, equilibrada e sustentável; Intensificar as áreas do esporte, interagindo suas atividades o ano inteiro; Elaborar projetos esportivos, 
buscando junto às autarquias Federal e Estadual, recursos para viabilizá-los; Propor acordos e convênios com entidades públicas e privadas para execução de 
programas e campanhas de esporte e lazer; Promover o desenvolvimento das potencialidades esportivas do Município, incentivando investimentos nesta área; 
Estabelecer parcerias com municípios vizinhos para realização de eventos esportivos.
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Manter, ampliar e consolidar o Programa 
Paradesporto Luiz Alves

Modalidades oferecidas Esforço Número de 
Modalidades

4 4 6 8

Realizar parcerias com entidades Número de parcerias realizadas Esforço Número de 
Parcerias

2 2 3 3

Realizar e apoiar eventos Número de eventos realizados e 
apoiados

Esforço Número de 
Eventos

10 18 25 30

Reformar e melhorar estruturas físicas Número de estruturas 
reformadas

Esforço Unidades 
reformadas

10 4 2 2


