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III TERMO ADITIVO À 2ª ETAPA DO ACORDO DE 

RESULTADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADVOCACIA-

GERAL DO ESTADO E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE 

TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO. 

 

 A Advocacia-Geral do Estado, inscrita no CNPJ nº 16.745.465/0001-01 com sede à Avenida 

Afonso Pena, nº 1901, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG, representada por seu 

Advogado-Geral, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Carteira de Identidade n.º MG 880, 

OAB/MG n.º 32.060 e CPF n.º 355.721.246-72, doravante denominada ACORDANTE e os 

dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante denominados 

ACORDADOS, tendo por interveniente a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 

inscrita no CNPJ nº 05461.142/0001-70, com sede na Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/nº. 

Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, representada por sua Secretária, Sra. Renata Maria 

Paes de Vilhena, Carteira de Identidade Nº MG-1.524.110 e CPF nº 636.462.696-34, ajustam 

entre si o presente TERMO ADITIVO À 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS, mediante 

as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da 

Advocacia-Geral do Estado, com vistas à adequação de suas disposições no que se refere às 

metas e sistemática de avaliação dos resultados atinentes ao ano de 2011.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS MODIFICAÇÕES 

A 2ª Etapa do Acordo de Resultados da Advocacia-Geral do Estado passa a viger, a partir de 1º 

de janeiro de 2011, conforme as cláusulas e anexos constantes neste Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDADOS 

Obrigam-se os Acordados a: 

I. buscar o alcance dos resultados pactuados pela sua equipe; 

II. executar as ações de apoio solicitadas por outras  equipes internas, com o objetivo de 
viabilizar todo o conjunto da política expressa no Mapa Estratégico da instituição, 
constante no Anexo II; 

III. alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicação do(s) 
Acordante(s) ou da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, seja 
necessário para o acompanhamento dos resultados pactuados; 

IV. garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente nos 
Relatórios de Execução; 

V. prestar as informações adicionais eventualmente solicitadas pela Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação – CAA - e disponibilizar documentos que comprovem as 
mesmas; 
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VI. quando do término da vigência ou rescisão do Acordo de Resultados, garantir a imediata 
interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira concedidas; 

VII. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela SEPLAG, os Relatórios de 
Execução, conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação e 
conforme modelo e orientações complementares expedidas por essa Secretaria; 

VIII. elaborar e encaminhar, sempre que solicitado pela SEPLAG e/ou pela CAA, relatórios 
sobre o uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira, e prestar as informações e justificativas que venham a ser solicitadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) ACORDANTE(S) 

Obriga(m)-se o(s) Acordante(s) a: 

I. zelar pela pertinência, desafio e realismo das metas e produtos pactuados; 

II. monitorar a execução deste Acordo de Resultados; 

III. garantir a presença e participação de seus representantes na CAA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE 

É interveniente neste Acordo de Resultados a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG. 

Parágrafo único - Cabe à SEPLAG: 

I. garantir a utilização das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira pactuadas, se for o caso;  

II. aprovar eventuais alterações no Acordo de Resultados, tendo em vista a conformidade e 
adequação técnicas das metas pactuadas; 

III. garantir a presença e participação de seu representante na CAA; 

IV. providenciar a publicação do extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos no 
Diário Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS METAS 

As metas pactuadas para 2011 são as constantes do Anexo III. 

Os Itens Comuns 2011 serão avaliados pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação 

conforme descrições e metas existentes no Caderno dos Itens Comuns 2011, disponibilizado no 

site do NCGERAES – www.geraes.mg.gov.br 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONCESSÃO DE PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE 

AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO 

Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido à Advocacia-Geral do 

Estado o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira constantes do Anexo V. 

http://www.geraes.mg.gov.br/
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CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE 

O Prêmio por Produtividade será pago nos termos da legislação vigente, sempre que cumpridos 

os requisitos legais definidos para tal, aplicando-se à Advocacia-Geral do Estado a modalidade 

de Premiação com Base na Receita Corrente Líquida. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados 

são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

O desempenho dos Acordados será avaliado pela CAA, conforme disposto no Anexo IV – 

Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. 

§1º – A Comissão a que se refere o caput será constituída por: 

a) um representante do Governador, indicado pela SEPLAG;  

b) um representante do Acordante da 2ª Etapa do Acordo de Resultados, indicado pelo seu 

dirigente; 

c) um representante dos servidores Acordados, indicado pelas entidades sindicais e 

representativas dos servidores do órgão ou entidade acordante; e 

d) um representante da SEPLAG, designado por essa Secretaria. 

§2º - A coordenação da CAA caberá ao representante do Governador, bem como o voto de 

qualidade, nos casos de empate nas deliberações da Comissão. 

§3º - Havendo impossibilidade de comparecimento de membro da CAA a qualquer reunião, sua 

substituição temporária, indicada pelo próprio membro ou por seu superior hierárquico, deverá 

ser comunicada e justificada aos demais membros e registrada na ata ou no Relatório de 

Avaliação assinado pela Comissão. 

§4º – O acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados serão feitos por meio dos 

Relatórios de Execução e das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação 

conforme disposto na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. 

§5º - Além das reuniões e relatórios previstos na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, 

qualquer representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordinárias se estas se 

fizerem necessárias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo entra em vigor em 1º de janeiro 2011, e poderá ser aditivado havendo 

interesse de ambas as partes e terá vigência até 31 de dezembro de 2011. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A 2ª Etapa do Acordo de Resultados poderá ser rescindida por consenso entre as partes ou por 

ato unilateral e escrito do(s) Acordante(s) ou do representante do Governador do Estado, em 

caso de descumprimento grave e injustificado, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. Ao término da vigência deste Acordo, ou sendo o mesmo rescindido, ficarão 

automaticamente encerradas as prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira e flexibilidades que tiverem sido concedidas ao Acordado por meio 

desse instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 

O extrato deste Termo Aditivo será publicado no órgão de imprensa oficial do Estado, pela 

SEPLAG. 

§1º O presente Termo Aditivo, seus Relatórios de Execução e de Avaliação, e a composição da 

Comissão de Acompanhamento e Avaliação serão disponibilizados no sítio eletrônico da 

SEPLAG, sem prejuízo da disponibilização dos mesmos no sítio eletrônico do acordante e, se 

houver, dos acordados. 

§2º O(s) Acordante(s) e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo 

de Resultados e de seus Relatórios de Execução e de Avaliação. 

 

 

Belo Horizonte, 15 de junho de 2011. 

 

 

 

 

 

 
MARCO ANTÔNIO REBELO ROMANELLI  
Advogado-Geral do Estado  
ACORDANTE 

 

 

 

 

 

RENATA MARIA PAES DE VILHENA 

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 

INTERVENIENTE 

 



 6 

 

 

 

 

ALBERTO GUIMARÃES ANDRADE  
Advogado-Geral Adjunto do Estado  
ACORDADO DA EQUIPE GABINETE E ASSESSORIA DO ADVOGADO-GERAL DO ESTADO 
E GABINETES DOS ADVOGADOS-GERAIS ADJUNTOS.  
 
 
 
 
RONEY LUIZ ALVES TORRES DA SILVA  
Advogado-Geral Adjunto do Estado  
ACORDADO DA EQUIPE GABINETE E ASSESSORIA DO ADVOGADO-GERAL DO ESTADO 
E GABINETES DOS ADVOGADOS-GERAIS ADJUNTOS.  
 
 
 
 
EDUARDO DE MATTOS PAIXÃO 
Corregedor-Geral da Corregedoria-Geral 
ACORDADO DA EQUIPE CORREGEDORIA-GERAL 
 
 
 
 
ANA MARIA DE BARCELOS MARTINS 
Procuradora da Assessoria de Apoio Administrativo e Recepção de Mandados 
ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE 
MANDADOS 
 
 
 
 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO  
Consultor Jurídico-Chefe  
ACORDADO DA EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA  
 
 
 
 
RICARDO MAGALHÃES SOARES  
Procurador-Chefe da Procuradoria Administrativa e de Pessoal  
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL  
 
 
 
 
MARGARIDA MARIA PEDERSOLI  
Procuradora-Chefe da Procuradoria de Obrigações  
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES 
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ADRIENNE LAGE DE RESENDE 
Procuradora-Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e de Meio Ambiente  
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO E DO MEIO 
AMBIENTE  
 
 
 
 
RONALDO MAURÍLIO CHEIB  
Procurador-Chefe da Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho  
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DO TESOURO, PRECATÓRIOS E TRABALHO 
 
 
 
 
DARIO DE CASTRO BRANT  
Procurador-Chefe da Procuradoria de Tributos e Assuntos Fiscais  
ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA DE TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS 
 
 
 
 
LUCIANO NEVES DE SOUZA 
Procurador-Chefe da I Procuradoria da Dívida Ativa  
ACORDADO DA EQUIPE I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA  
 
 
 
 
ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR  
Procurador-Chefe da II Procuradoria da Dívida Ativa  
ACORDADO DA EQUIPE II PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA  
  
 
 
 
MARCELO DE CASTRO MOREIRA  
Coordenador-Geral de Sucessões de Entidades Estatais  
ACORDADO DA EQUIPE COORDENAÇÃO GERAL DE SUCESSÕES DE ENTIDADES 
ESTATAIS  
 
 
 
 
ÂNGELA REGINA SOARES LEITE 
Advogada-Regional do Estado em Contagem  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM E 
ESCRITÓRIO SECCIONAL EM SETE LAGOAS  
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VANESSA SARAIVA DE ABREU  
Advogada-Regional no Distrito Federal  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL  
 
 
 
 
DENISE MARIA SOARES 
Advogada-Regional do Estado em Divinópolis 

ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS 
 
 
 
 
ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SILVA  
Advogado-Regional do Estado em Governador Valadares  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM GOVERNADOR 
VALADARES  
 
 
 
 
CARLOS VICENTE MAGALHÃES VIOLA  
Advogado-Regional do Estado em Ipatinga  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM IPATINGA 

 
 
 
 
MARIA DA CONSOLAÇÃO LANNA  
Advogada-Regional do Estado em Juiz de Fora  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM JUIZ DE FORA E 
ESCRITÓRIOS SECCIONAIS EM MURIAÉ E SÃO JOÃO DEL REI  
 
 
 
 
PAULO ROBERTO LOPES FONSECA  
Advogado-Regional do Estado em Montes Claros  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS  
 
 
 
 
PAULA MARIA RESENDE VIEIRA  
Advogada-Regional do Estado em Uberaba  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERABA  
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RANIERI MARTINS DA SILVA  
Advogado-Regional do Estado em Uberlândia  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERLÂNDIA E 
ESCRITÓRIO SECCIONAL EM PATOS DE MINAS  
 
 
 
 
JOSÉ HERMELINDO DIAS VIEIRA 
Advogado-Regional do Estado em Varginha  
ACORDADO DA EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM VARGINHA E 
ESCRITÓRIOS SECCIONAIS EM PASSOS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE  
 
 
 
 
NATALIA DE CARVALHO ROCHA 
Assessora-Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação 
ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO 
 
 
 
 
FIORAVANTE VENDRAMINI  
Diretor-Geral  
ACORDADO DA EQUIPE DIRETORIA-GERAL 

 
 
 
 
ALUÍZIO PIMENTA DE PORTILHO  
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças  
ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 
FINANÇAS E SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGISTICO 
 
  
 
 
ELIETE CIFANE DA CONCEIÇÃO 
Assessora do Conselho de Administração de Pessoal 
ACORDADO DA EQUIPE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA 
 
 
 
 
DANIELA MARIA CAMPOS  
Assessora de Comunicação Social 
ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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RODRIGO MENIN FERREIRA  
Auditor Setorial  
ACORDADO DA EQUIPE AUDITORIA SETORIAL 

 
 
 
 
SINVAL DE DEUS VIEIRA  
Diretor da Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica  
ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
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ANEXO I 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

NOME DA EQUIPE 

ACORDADA 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO DO 

DIRIGENTE RESPONSÁVEL 

PELA EQUIPE 

Gabinete e Assessoria do 
Advogado Geral do Estado e 
Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado 

1. Gabinete do Advogado-
Geral do Estado 

2. Gabinetes dos Advogados-
Gerais Adjuntos do Estado 

3. Assessoria do Advogado-
Geral do Estado 

 

Alberto Guimarães Andrade 
MASP: 270.856-8 

Roney Luiz Alves Torres da 
Silva 

MASP: 277.997-3 
 

Corregedoria-Geral 
 

Corregedoria-Geral 
 

Eduardo de Mattos Paixão 
MASP: 278.483-3 

 

Assessoria de Apoio 
Administrativo e Recepção de 

Mandados 
 

Assessoria de Apoio 
Administrativo e Recepção de 

Mandados 
 

Ana Maria de Barcelos Martins 
MASP: 173.316-2 

 

Consultoria Jurídica (CJ) Consultoria Jurídica (CJ) 
Sérgio Pessoa de Paula 

Castro 
MASP: 598.222-8 

Procuradoria Administrativa e 
de Pessoal (PA) 

Procuradoria Administrativa e 
de Pessoal (PA) 

Ricardo Magalhães Soares 
MASP: 611.685-9 

 

Procuradoria das Obrigações 
(PO) 

Procuradoria das Obrigações 
(PO) 

Margarida Maria Pedersoli 
MASP: 598.212-9 

 

Procuradoria do Patrimônio e 
Meio Ambiente (PPI) 

Procuradoria do Patrimônio e 
Meio Ambiente (PPI) 

Adrienne Lage de Resende 
MASP: 370.295-8 

 

Procuradoria do Tesouro, 
Precatórios e Trabalho (PT) 

Procuradoria do Tesouro, 
Precatórios e Trabalho (PT) 

Ronaldo Maurílio Cheib 
MASP: 322.200-7 

 

Procuradoria de Tributos e 
Assuntos Fiscais (PTF) 

Procuradoria de Tributos e 
Assuntos Fiscais (PTF) 

Dario de Castro Brant 
MASP: 376.917-1 

 

I Procuradoria da Dívida Ativa 
(I PDA) 

I Procuradoria da Dívida Ativa 
(I PDA) 

Luciano Neves de Souza 
MASP: 1.098.371-6 

 

II Procuradoria da Dívida Ativa 
(II PDA) 

II Procuradoria da Dívida Ativa 
(II PDA) 

Onofre Alves Batista Junior 
MASP: 288.768-5 
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NOME DA EQUIPE 

ACORDADA 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO DO 

DIRIGENTE RESPONSÁVEL 

PELA EQUIPE 

Coordenação-Geral de 
Sucessões de Entidades 

Estatais (CGSEE) 

Coordenação-Geral de 
Sucessões de Entidades 

Estatais (CGSEE) 

Marcelo de Castro Moreira 
MASP: 1.096.989-7 

Advocacia Regional em 
Contagem 

Advocacia Regional em 
Contagem e Escritório 

Seccional em Sete Lagoas 

Ângela Regina Soares Leite 
Masp: 1.099.514-0 

 

Advocacia Regional no Distrito 
Federal 

Advocacia Regional no Distrito 
Federal 

Vanessa Saraiva de Abreu 
MASP: 662.310-2 

Advocacia Regional em 
Divinópolis 

Advocacia Regional em 
Divinópolis 

Denise Maria Soares 
MASP: 668.301-5 

Advocacia Regional em 
Governador Valadares 

Advocacia Regional em 
Governador Valadares 

André Luís de Oliveira Silva 
Masp: 1.096.295-9 

Advocacia Regional em 
Ipatinga 

 

Advocacia Regional em 
Ipatinga 

Carlos Vicente Magalhães 
Viola 

MASP: 112.500-4 

Advocacia Regional em Juiz 
de Fora 

Advocacia Regional de Juiz 
em Fora e Escritórios 

Seccionais em Muriaé e São 
João Del Rei 

Maria da Consolação Lanna 
MASP: 150.343-2 

 

Advocacia Regional em 
Montes Claros 

Advocacia Regional em 
Montes Claros 

Paulo Roberto Lopes Fonseca 
MASP: 374.174-1 

Advocacia Regional em 
Uberaba 

Advocacia Regional em 
Uberaba 

Paula Maria Resende Vieira 
MASP: 1.116.713-7 

Advocacia Regional em 
Uberlândia 

Advocacia Regional em 
Uberlândia e Escritório 

Seccional em Patos de Minas 

Ranieri Martins da Silva 
MASP: 879.085-9 

 

Advocacia Regional em 
Varginha 

Advocacia Regional em 
Varginha e Escritórios 

Seccionais em Passos, Poços 
de Caldas e Pouso Alegre 

José Hermelindo Dias Vieira 

Costa - MASP: 1.093.792-8 

 

Assessoria de Gestão 
Estratégica e Inovação (AGEI) 

Assessoria de Gestão 
Estratégica e Inovação (AGEI) 

Natalia de Carvalho Rocha 
MASP: 752.267-5 

 

Diretoria-Geral (DG) Diretoria-Geral (DG) 

Fioravante Vendramini 

MASP: 1.018.635-1 
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NOME DA EQUIPE 

ACORDADA 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E QUALIFICAÇÃO DO 

DIRIGENTE RESPONSÁVEL 

PELA EQUIPE 

Superintendência de 

Planejamento, Gestão e 

Finanças (SPGF) 

 

1. Diretoria de Recursos 
Humanos; 

2. Diretoria de Administração 
Financeira e Contábil; 

3. Diretoria de Planejamento e 
Orçamento; e 

4. Diretoria de Referência 
Técnica e Gestão do 

Conhecimento. 

 

Aluízio Pimenta de Portilho- 

MASP: 1.028.291-3 

Superintendência de Apoio 

Logístico (SAL) 

1. Diretoria de Gestão de 
Documentos; 

2. Diretoria de Material e 
Patrimônio; 

3. Diretoria de Serviços Gerais 
e Transportes; 

4. Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação; e 

5. Diretoria de Logística 
Processual e Protocolo. 

 

Aluízio Pimenta de Portilho- 

MASP: 1.028.291-3 

Conselho de Administração de 
Pessoal – CAP 

Conselho de Administração de 
Pessoal – CAP 

Eliete Cifane da Conceição 
MASP: 337.534-2 

Assessoria de Comunicação 
Social 

Assessoria de Comunicação 
Social 

Daniela Maria Campos 
MASP: 1.152.831-2 

Auditoria Setorial Auditoria Setorial 
Rodrigo Menin Ferreira 

Masp : 1.164.099 

Superintendência de Cálculos 

e Assistência Técnica (SCAT) 

Superintendência de Cálculos 
e Assistência Técnica (SCAT) 

Sinval de Deus Vieira 

MASP: 664878-6 
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ANEXO II – MAPA ESTRATÉGICO DA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO 

Identidade Organizacional e Mapa Estratégico 

 

NEGÓCIO 

Consultoria e assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas 

Gerais. 

MISSÃO 

Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais. 

VISÃO 

Ser referência nacional em consultoria, assessoramento jurídico, representação judicial e 

extrajudicial de entes públicos. 

VALORES 

Ética 

Interesse Público 

Justiça 

Eficácia 

Eficiência 

Moralidade 

Legalidade 
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IN-1Aumentar a 

arrecadação da dívida ativa 

e dos créditos em que se 

sub-rogou o tesouro 

estadual 
IN-3 Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas

P-5 Informar adequadamente 

sobre risco fiscal
P-3 Melhorar a provisão de informações que subsidiem a 

elaboração de manifestações processuais

P-2 Adequar e coordenar a 

atuação das Assessorias 

Jurídicas e Procuradorias

P-8 Garantir a adequada utilização dos recursos orçamentários e eficiência dos procedimentos 

administrativos

Advocacia Geral do Estado

P-4 Reduzir a inscrição de 

precatórios

P-7 Regularizar o pagamento 

de precatórios

IN-2 Aumentar a eficiência das manifestações 

processuais e do  julgamento de processos pelo CAP

AC-1 Aprimorar o

acompanhamento dos

resultados da AGE AC-6 Promover eficiência e informações sobre

processos e rotinas com uso intensivo da TI

AC-4 Fortalecer a 

comunicação e integração 

internas

AC-3 Viabilizar a gestão de relatórios

dos sistemas de gestão processual

AC-2 Dar visibilidade às principais 

conquistas do Governo 

viabilizadas pela AGE 

AC-5 Adequar a estrutura da AGE

Defender com êxito os direitos e legítimos interesses do Estado de Minas Gerais

P-6 Otimizar desapropriações 

amigáveis

IN-4 Reduzir os recursos financeiros 

gastos com precatórios e desapropriações
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Órgãos e Entidades da AP TesouroSubsecretaria da Receita

ESTADO DE MINAS GERAIS

Gestão Infra-estruturaPessoas

P-1 Estabelecer controle da

dívida ativa não tributária e da 

cobrança de outros créditos
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Objetivos Estratégicos  

 

IN – 1 AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA, DA DÍVIDA ATIVA 
AMBIENTAL E DOS CRÉDITOS EM QUE SE SUB-ROGOU O TESOURO ESTADUAL 
 

Descrição: Dívida Ativa é o crédito da Fazenda Pública que, após esgotado o prazo final para 

pagamento fixado pela lei ou por decisão final, em processo administrativo regular, é remetido 

para a Advocacia-Geral do Estado para inscrição e cobrança judicial. É formada por créditos 

tributários, provenientes do não pagamento de tributos e respectivos adicionais e multas, e de 

créditos não tributários, ou seja, qualquer crédito que, por determinação da lei, deva ser cobrado 

pelo Estado ou autarquias estaduais, tais como multas ambientais ou outras multas (aplicadas 

pelo Procon e pela Vigilância Sanitária). Como somente ingressam no Tesouro Estadual os 

recursos oriundos da cobrança da dívida ativa tributária e ambiental, apenas esses créditos 

serão objeto de avaliação. 

A sistemática da cobrança ocorre da seguinte forma: esgotadas as vias administrativas para o 

recebimento dos créditos, o processo administrativo que formaliza a cobrança é remetido à 

Advocacia-Geral do Estado a fim de se promover sua inscrição em dívida ativa, após o exercício 

do controle de legalidade do procedimento administrativo. Extrai-se, assim, uma Certidão de 

Dívida Ativa, constituindo-se o título executivo extrajudicial hábil à promoção do executivo fiscal 

pelos Procuradores da AGE. 

A Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades Estatais trabalha em conjunto com a Minas 

Gerais Participações S/A na administração judicial e extrajudicial dos bens, direitos e créditos 

rurais, comerciais e habitacionais da extinta Minas Caixa, em que se sub-rogou o Tesouro 

Estadual. 

Pretende-se, portanto, elevar o resultado da arrecadação da dívida ativa tributária, da ambiental 

e dos créditos em que houve sub-rogação do Tesouro Estadual, na medida em que o governo 

necessita de recursos para implementar suas políticas. 

IN-2 AUMENTAR A EFICIENCIA DAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS E DO 
JULGAMENTO DOS PROCESSOS PELO CAP 
 

Descrição: Nas suas manifestações em processos (elaboração de peças, participação em 
audiências, sustentações orais), os Procuradores do Estado devem observância aos prazos 
legais. Atualmente, cada Procurador realiza o controle de seus compromissos de uma maneira, 
muitas vezes até manualmente. O objetivo estratégico tem o propósito de facilitar o controle da 
agenda processual e do julgamento dos processos pelo Conselho de Administração de Pessoal 
(CAP). 

 

IN-3 AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
 

Descrição: Levando-se em conta a complexidade de se mensurar a qualidade da atividade 

consultiva, considera-se que, para que o objetivo seja atingido, deve ser mensurado o tempo 
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gasto pela unidade jurídica para emissão de pareceres e notas. Afinal, ao público-alvo interessa 

essa duração, e não apenas o tempo utilizado pelo Procurador. Como são mais comuns e 

urgentes as consultas relacionadas a editais, licitações, contratos, convênios e processos do 

CAP, as medições serão realizadas em relação a esses temas. 

IN-4 REDUZIR OS RECURSOS FINANCEIROS GASTOS COM PRECATÓRIOS E 
DESAPROPRIAÇÕES 
 
Descrição: A Advocacia-Geral do Estado, no cumprimento de sua missão, busca ativamente 

diminuir os gastos do tesouro com precatórios e desapropriações. A explicitação desse objetivo 

estratégico demonstra a preocupação do órgão em reduzir os recursos financeiros despendidos 

nas ações citadas de forma que os mesmos possam ser aplicados em políticas públicas. 

 

P -1 ESTABELECER O CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E DA COBRANÇA 
DE OUTROS CRÉDITOS 
 

Descrição: Atualmente, não existe, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, o controle da 

arrecadação da dívida ativa não tributária. Com vistas a dar início a tal controle, pactuou-se, no 

último Acordo de Resultados, a elaboração de diagnóstico da dívida ativa ambiental. A partir de 

informações disponibilizadas por FEAM e COPAM sobre o total de inscrições, estabeleceu-se 

meta de arrecadação. Para aferir o resgate dos créditos ambientais, recorreu-se ao SISEMA, 

que consolidou os dados e enviou-os para elaboração do Relatório de Execução do Acordo de 

Resultados. 

Em relação à dívida ativa não ambiental, as informações disponíveis são ainda mais escassas, 

pois nunca foram mensurados o montante inscrito e a arrecadação dos créditos.  

Visando a sanar essa deficiência de informações, a PPIMA (Procuradoria o Patrimônio 

Imobiliário e Meio Ambiente) e a PO (Procuradoria de Obrigações) negociaram com a 

PRODEMGE a apresentação, no segundo semestre de 2008, de protótipo de um software para 

controle de toda a dívida ativa não tributária e das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. 

Desse modo, o controle efetivo somente será possível após a implantação do sistema. Como o 
SISEMA disponibiliza os dados a respeito da arrecadação da dívida ativa ambiental, será 
possível, neste caso, aferir o resgate dos créditos. 
 

P-2 ADEQUAR E COORDENAR A ATUAÇÃO DAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  
 

Descrição: A Câmara de Coordenação de Consultoria Jurídica foi instituída pelo Decreto nº 

44.684, de 20 de dezembro de 2007 e regulamentada pela Resolução AGE Nº 209, de 27 de 

dezembro de 2007. Com isso, pretende-se alinhar o trabalho consultivo desenvolvido pelos 

Procuradores nas Assessorias Jurídicas e Procuradorias, por meio da uniformização da 

linguagem jurídica, da padronização da orientação em peças e pareceres, da aquisição do 



 18 

sistema de tramitação de processos para a Consultoria Jurídica da AGE e da conscientização 

dos órgãos e entidades acerca da importância de sua utilização.  

P-3 MELHORAR A PROVISÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A ELABORAÇÃO DE 
MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS 
 

Descrição: Pretende-se criar banco de teses e peças referentes aos variados temas jurídicos, 

visando a disponibilizar aos Procuradores informações de qualidade para a elaboração de 

manifestações processuais, além de conferir maior celeridade ao trabalho.  

 

P-4 CONTER O AUMENTO DA INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS 
 

Descrição: Considerando-se o constante aumento de ações contra o Estado, conter o 

crescimento dos valores inscritos na Lei de Orçamento Anual já constitui objetivo altamente 

desafiador para a Advocacia-Geral do Estado, que atua evitando as dívidas contraídas pelo 

Estado e, conseqüentemente, o comprometimento do orçamento público. Isso se dá por meio de 

um trabalho consultivo efetivo, que resulte em mitigação das ilegalidades cometidas pela 

Administração Pública estadual, e por meio da atuação da AGE e Procuradorias nos processos 

judiciais.  

A partir de levantamento realizado pela Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho 

(PTPT), constataram-se os valores inscritos por cada unidade da AGE e pelas entidades da 

Administração Indireta. Levando-se em conta a trajetória crescente de ações contra o Estado de 

Minas Gerais, considera-se que a manutenção da inscrição atual já sinaliza a eficiência do 

trabalho desempenhado pelos Procuradores da AGE. 

 

P-5 INFORMAR ADEQUADAMENTE SOBRE RISCO FISCAL 
 

Descrição: Considera-se risco fiscal a provável sucumbência do Estado em ações em que o 

mesmo figura como réu.  

Atualmente, a Advocacia-Geral do Estado realiza o levantamento das maiores ações em que há 
a probabilidade de o Estado ser condenado. Esse dado, no entanto, justamente por se referir 
apenas às ações de maior vulto, não retrata a realidade, pois tal probabilidade também existe 
em várias ações menores.  

Visa-se, por meio desse objetivo, a que sejam prestadas adequadamente as informações, 
através da alimentação do custodiarius pelos Procuradores, sobre a probabilidade de 
sucumbência do Estado, em valores monetários, em todas as ações em que o mesmo figura 
como réu. 

 

P-6 OTIMIZAR AS DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS  
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Descrição: Antes de ser realizada a desapropriação judicial de um imóvel, a Administração 

Pública elabora um laudo de avaliação. Em seguida, sendo os Procuradores do Estado 

chamados a atuar, empreendem tentativa de negociação com o proprietário pela via 

extrajudicial, visando a acelerar o procedimento de desapropriação e a conseguir o menor preço 

para aquisição do imóvel. 

 

P-7 REGULARIZAR O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
 

Descrição: Em 2003, o pagamento dos precatórios estava paralisado no ano de 1995. Desde 

então, a Advocacia-Geral do Estado está desenvolvendo intensivo trabalho visando a acelerar o 

pagamento dos mesmos. Para tal, vem sendo realizada, ano após ano, articulação com SEF 

para negociação da cota orçamentária direcionada para essa finalidade. 

O objetivo estratégico visa, no longo prazo, à quitação dos precatórios de determinado ano no 

exercício seguinte, conforme consta na Constituição Federal. A princípio, serão estabelecidas 

metas para pagamento de determinado percentual de precatórios relativos a determinado ano e 

fixado percentual para proveito em conciliações. 

 

P-8 GARANTIR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E A 
EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Descrição: A Advocacia-Geral do Estado trabalha no sentido de otimizar seus recursos 

orçamentários por meio da garantia da economicidade em suas atividades. Tal cuidado mostra a 

preocupação com a utilização dos recursos públicos de maneira consoante com a diretriz do 

governo. Qual seja: fazer mais com menos.  

 

AC-1 APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E METAS 
 

Descrição: No final do ano de 2007, a AGE realizou, em conjunto com a Secretaria de 

Planejamento e Gestão, o alinhamento estratégico com as diretrizes estabelecidas pelo 

Governo. Nesse processo, foram definidas a Identidade Organizacional da AGE (missão, visão e 

valores), o Mapa de Negócio e o Mapa Estratégico. A partir dessas definições foi possível 

conhecer melhor a organização e enumerar uma série de objetivos e metas a serem 

alcançados. Com vistas a implementar e tornar esse trabalho efetivo, é imperioso aprimorar a 

gestão dos resultados e metas da AGE.  

AC-2 DAR VISIBILIDADE ÀS PRINCIPAIS CONQUISTAS DO GOVERNO VIABILIZADAS 
PELA AGE  
 

Descrição: A AGE possui como atividades o assessoramento jurídico aos órgãos e entidades 

do Poder Executivo estadual e a representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas 
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Gerais. No exercício de sua missão, defende os interesses e direitos do Estado, seja 

viabilizando políticas governamentais contestadas judicialmente, seja por meio de sua 

assessoria jurídica preventiva.  

Entretanto, nem sempre essas atividades da AGE são vistas e destacadas, tanto pelo Governo 

quanto pela sociedade, da forma como merecem em virtude de sua importância.  

Assim, tendo em vista a visão de futuro da AGE, faz-se necessário dar maior visibilidade às 

conquistas governamentais possibilitadas pelas atividades do órgão.  

 

AC-3 VIABILIZAR A GESTÃO DE RELATÓRIOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO 
PROCESSUAL  
 

Descrição: A AGE possui dois sistemas de gestão processual que são capazes de emitir 

relatórios gerenciais. Entretanto, ainda não foi criada uma cultura no órgão de análise e tomada 

de decisões com base nos relatórios gerenciais disponibilizados pelos sistemas.  

Pretende-se, assim, que os relatórios gerenciais sejam apresentados à direção superior da AGE 

para viabilizar a gestão dos mesmos com o fim de tomadas de decisões baseadas em mais 

informações e, conseqüentemente, mais eficazes.     

 

AC-4 FORTALECER A COMUNICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO INTERNA 
 

Descrição: O fortalecimento da comunicação e integração internas é algo importante para 

qualquer órgão e mais ainda para aqueles cujas funções das áreas finalísticas são praticamente 

as mesmas, como é o caso da AGE, pois as Procuradorias se definem por assuntos, mas 

exercem funções semelhantes relativamente à defesa dos interesses e dos direitos do Estado 

de Minas Gerais. Ademais, as atividades dos setores são interligadas, sendo que uns dependem 

dos serviços e informações dos outros para realizarem os seus próprios serviços.   

 

AC-5 ADEQUAR A ESTRUTURA DA AGE  
 

Descrição: A AGE é fruto do processo de unificação das extintas Procuradoria-Geral do Estado 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, ocorrido em julho de 2003. Deste momento até os 

dias de hoje, a AGE vem passando por um processo de expansão e fortalecimento de suas 

unidades internas. Como exemplo, cita-se a criação de Advocacias Regionais, em número de 

10, e de Escritórios Seccionais, em número de 7, sendo o último criado no fim do ano de 2007 

em Poços de Caldas. 

Entretanto, devido à falta de recursos orçamentários para o planejamento e estruturação das 

unidades da AGE, muitas delas não possuem a estrutura adequada ao seu funcionamento ideal, 
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o que faz com que não seja utilizado todo o potencial que a AGE possui para a consecução de 

suas atividades em busca da defesa dos interesses e direitos do Estado de Minas Gerais. 

Portanto, torna-se necessário melhorar a estrutura da AGE tanto nas unidades com sede no 

interior quanto nas Procuradorias situadas em Belo Horizonte.  

 

AC-6 PROMOVER EFICIÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS E ROTINAS COM 
USO INTENSIVO DA TI  

 

Descrição: Pretende-se, a partir da implementação do Plano de Gestão de Tecnológica da 
Informação, o aperfeiçoamento do site da AGE, atendendo às diretrizes da Resolução nº 72, a 
manutenção de uma elevada pontuação no IAC e a elaboração de Plano de Classificação de 
Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo para as 
atividades específicas do órgão/entidade, de forma a melhor gerir os documentos que circulam 
pela AGE. 
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ANEXO III – QUADRO DE METAS POR EQUIPES 

METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de Atividades da AGE com

impactos na políticas

governamentais disponibilizadas no

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 7 5 10

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 5 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 5 358.989.860,75

% 77,09 79,39 83,14 80,92

76,59 83,42 85,63 80,92

% 6,03 5,29 5,78 5,29

3,79 4,1 3,99 4,1

I-4 Índice de eficiência no ajuizamento % - 99,88 96,66 20 100

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em

precatórios em relação à

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-1 10 31/12/2011

Fortalecer a comunicação e 

integração internas
P-2 10 31/12/2011Desenvolver teses jurídicas.

04 trabalhos concluídos e validados pelo 

Advogado-Geral do Estado.

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual
I-6

I-5

5

10
Percentual de adimplência dos

parcelamentos da dívida ativa 

Percentual de parcelamento do

estoque da dívida ativa tributária

I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

Elaborar relatório informativo aos órgãos e entidades do poder executivo 

sobre as matérias de maior impacto nas políticas governamentais

02 relatórios preventivos enviados ao(s) 

dirigente(s) máximo(s) do(s) 

órgão(s)/entidade(s).

I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10 7 10 10

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00 

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 5 358.989.860,75 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

% 77,09 79,39 83,14 10 80,92 

I-6 Percentual de parcelamento do 

estoque da dívida ativa tributária

% 6,03 5,29 5,78 5 5,29 

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Fortalecer a comunicação e 

integração internas
P-2 30 31/12/2011

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

II PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

QUADRO DE INDICADORES

VALORES DE REFERÊNCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO INDICADOR

C
Ó

D
IG

O

UNIDADE DE 

MEDIDA

P
ES

O
 (

%
)

II PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO

04 trabalhos concluídos e validados pelo 

Advogado-Geral do Estado

PRODUTO / MARCO

Desenvolver teses jurídicas
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 80,92

66,79 66,58 85,47 80,92

8,74 7,08 5,78 5,29

6,03 5,29 11,27 7,08

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 98,87 92,23 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 8,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 100,00 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
% 5

%

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

10I-5

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 8,00 10 10,00

I-10

Percentual de decisões do STJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em agravos, recursos especiais e 

outros 

% 37,00 34,47 39,28 40 34,00

I-11

Percentual de decisões do STF 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em agravos, recursos 

extraordinários e outros 

% 16,00 16,36 24,66 45 16,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 100,00 5 100,00

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais e do 

julgamento dos processos pelo CAP 

ADVOCACIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 10 80,92

83,75 47,42 64,75 80,92

6,03 5,29 5,78 5 5,29

18,75 11,32 14,99 11,32

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 81,00 92,30 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 100,00 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 10 80,92

93,10 87,96 88,25 80,92

6,03 5,29 5,78 5 5,29

4,07 3,02 2,20 3,02

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 99,76 98,52 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 94,44 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM GOVERNADOR VALADARES

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 80,92

82,19 92,32 62,80 80,92

6,03 5,29 5,78 5,29

5,52 4,48 4,71 4,48

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 87,07 74,33 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 89,36 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

10

5

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM IPATINGA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 80,92

93,84 92,31 87,51 80,92

6,03 5,29 5,78 5,29

12,39 10,69 4,51 5,00

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 95,40 98,74 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 100,00 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM JUIZ DE FORA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

5

10

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 10 80,92

66,39 92,13 86,03 80,92

6,03 5,29 5,78 5 5,29

5,06 3,92 5,60 3,92

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 93,94 87,33 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 100,00 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 80,92

62,96 91,21 78,90 80,92

6,03 5,29 5,78 5,29

5,80 8,75 4,57 5,00

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 99,94 82,44 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 9,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 96,67 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERABA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

10

5

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 80,92

59,70 86,20 80,29 80,92

6,03 5,29 5,78 5,29

2,62 2,10 2,48 2,10

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 90,60 97,10 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 100,00 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

% 10

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
% 5

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERLÂNDIA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-2
Arrecadação da Dívida Ativa 

Tributária
R$ 632.731.000,00 158.060.895,46 664.566.328,39 10 128.047.500,00

I-3 Dívida Ativa Solucionada R$ 1.935.270.417,02 634.176.052,48 2.047.513.482,03 10 358.989.860,75

77,09 79,39 83,14 10 80,92

87,15 86,33 88,27 80,92

6,03 5,29 5,78 5 5,29

6,26 4,17 6,66 4,17

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 99,88 99,45 20 100,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 20 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10,00 7,00 10 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos 

I-8 Índice de pagamentos no prazo % - 96,70 98,80 5 100,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100,00

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, da dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual 

I-5

Percentual de adimplência dos 

parcelamentos da Dívida Ativa 

Tributária 

%

I-6
Percentual de Parcelamento do 

Estoque da Dívida Ativa Tributária
%

ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM VARGINHA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas
I-13

Tempo médio de resposta às 

demandas das Ouvidorias 

Especializadas/OGE

Dias - - 116 20 10

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais e do 

julgamento dos processos pelo CAP.

I-14

Percentual de certidões de débito 

do Tribunal de Contas do Estado - 

TCE distribuídas para o setor 

competente pelo ajuizamento em 

até 02 dias úteis.

% - - - 50 100,00 

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 30 100

ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 202 154 25 190

I-16

Número de Relatórios de 

Atendimento à Imprensa enviados 

tempestivamente

Unidade - 0,00 0,00 15 34,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-15 Índice de Governo Eletrônico % - 92,99 92,13 10 93,00

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

I-52 Média das notas de equipes Unidade 8,88 8,72 9,03 30 10,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-3 10 31/12/2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do Governo viabilizadas 

pela AGE

P-5 10 31/12/2011

AÇÃO PRODUTO / MARCO

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

Elaborar Plano de Comunicação do CAP Plano de Comunicação do CAP elaborado 

Divulgar a agenda de prioridades da age a todos os servidores
Plano de Ação de Divulgação da Agenda de 

prioridades, elaborado e cumprido.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

QUADRO DE PRODUTOS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Aprimorar o acompanhamento dos 

resultados e metas
I-17

Taxa de execução do Plano de 

Trabalho da Assessoria de Gestão 

Estratégica e Inovação - AGEI

% N/D N/D N/D 100 100

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Aprimorar o acompanhamento dos 

resultados e metas
I-18

Índice médio de execução do Plano 

Anual de Auditoria
% - 84,09 82 70 90

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

I-52 Média das notas de equipes Unidade 8,88 8,72 9,03 30 10,00

AUDITORIA SETORIAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Aumentar a Eficiencia das 

Manifestações Processuais e do 

Julgamento dos Processos pelo CAP

I-19

Editar súmulas administrativas e 

submeter ao Advogado-Geral do 

Estado

Unidade 0 0 0 40 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Adequar a estrutura da AGE P-4 30 31/12/2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do Governo viabilizadas 

pela AGE

P-5 30 31/12/2011Elaborar Plano de Comunicação do CAP Plano de Comunicação do CAP elaborado 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO

Elaborar Diagnóstico Estrutural do CAP 
Diagnóstico elaborado e encaminhado ao 

Advogado-Geral do Estado.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa e dos créditos em que se sub-

rogou o Tesouro Estadual 

I-47

Resultado da cobrança dos créditos 

rurais, comerciais e habitacionais do 

Estado, referentes a MINAS CAIXA e 

comerciais e habitacionais do 

Estado, referentes ao BEMGE e 

CREDIREAL. 

R$ - 5.562.612.,01 14870428,55 50 5482000

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 30 0,77

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10 5 20 5

COORDENAÇÃO-GERAL DE SUCESSÃO DE ENTIDADES E ESTATAIS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-20

Tempo médio para emissão de 

pareceres e notas jurídicas sobre 

licitações, contratos, convênios, 

editais e processos do CAP nas 

Consultorias Jurídicas da AGE, 

SEPLAG, SEF, SETOP, SES, SEE, 

FUNED, IEPHA, SECOPA, SEGOV, 

SECCRI, IPSEMG e DER

Dias úteis 7,7 6,3 5,89 30 7

I-21

Tempo médio para emissão de 

pareceres e notas jurídicas sobre 

contratação de operações de 

crédito 

Dias úteis - - 2,00 20 5,00

I-22

Tempo médio para emissão de 

pareceres e notas jurídicas sobre 

licitações, contratos, convênios e 

editais referentes à Reforma dos 

Estádios Governador Magalhães 

Pinto, Raimundo Sampaio e do 

Ginásio Jornalista Felipe Drummond

Dias úteis - - - 20 7,00

Dar visibilidade às principais 

conquistas do Governo viabilizadas 

pela AGE 

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão 

Unidade - 10 7 10 10

I-23

Número de reuniões com as 

Assessorias Jurídicas e 

Procuradorias dos órgãos e 

entidades

Unidade 8 4 1 10 6

I-24

Consolidar os entendimentos 

jurídicos em súmulas 

administrativas

Unidade 1 6 4 10 5

Aumentar a eficiência das respostas 

às consultas 

Adequar e coordenar a atuação das 

Assessorias Jurídicas e 

Procuradorias

CONSULTORIA JURÍDICA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Melhorar a provisão de informações 

que subsidiem a elaboração de 

manifestações processuais

P-6 20 31/07/2011

40 30/11/2011

40 31/12/2011

Elaborar diagnóstico contendo os ajustes e as ações necessárias para o 

aprimoramento da gestão do sistema TRIBUNUS.

Diagnóstico dos problemas observados nos 

módulos já implantados do sistema 

TRIBUNUS elaborado e validado pelo 

Advogado-Geral do Estado. Elaboração de 

plano de ação junto à PRODEMGE de forma a 

solucionar os problemas identificados.

CORREGEDORIA

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO

Procedimentos de correição mapeados. 

Minuta de Resolução acerca dos 

procedimentos de correição elaborada.

Elaborar Plano de Ação visando regulamentar as correições da AGE.P-7

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos
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METAS

2008 2009 2010 2011

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

I-51
Média das notas das equipes: SAL, 

SCAT e SPGF
Unidade - - - 100 10,00

DIRETORIA-GERAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 10 10 10

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

I-52 Média das notas de equipes Unidade 8,88 8,72 9,03 40 10,00

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

I-32
Índice de contratos (de atividade 

meio) renovados no prazo
% 100,00 100,00 100,00 15 100,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Fortalecer a comunicação e 

integração internas
P-2 20 31/12/2011

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-12 15 31/12/2011
Aprimorar o monitoramento do Risco Fiscal referentes aos passivos 

contingentes.

Metodologia de monitoramento do risco 

fiscal em ações nas quais o Estado é réu 

definida e implementação em área piloto.

GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

Desenvolver teses jurídicas.
04 trabalhos concluídos e validados pelo 

Advogado-Geral do Estado.

GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 7 10 10

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 30 0,77

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais e do 

julgamento dos processos pelo CAP

I-9

Percentual de decisões do TJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em apelações, agravos, admissão de 

recurso especial, admissão de 

recurso extraordinário e outros

% 41,00 42,08 38,89 20 38,89

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais e do 

julgamento dos processos pelo CAP

I-10

Percentual de decisões do STJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em agravos, recursos especiais e 

outros

% 29 39,35 34,41 10 29

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 15 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-1 15 31/12/2011

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

Informar aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual acerca dos 

assuntos de maior impacto nas políticas governamentais.

Relatório preventivo enviado ao dirigente 

máximo do órgão/entidade.

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 12 10 10

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 25 0,77

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais e do 

julgamento dos processos pelo CAP

I-9

Percentual de decisões do TJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em apelações, agravos, admissão de 

recurso especial, admissão de 

recurso extraordinário e outros

% 57,00 53,60 50,25 10 50,00

I-48

Realização de controle de 

legalidade dos processos 

administrativos relativos as multas 

ambientais e as multas aplicadas 

pelo PROCON e pela Vigilância 

Sanitária em 30 dias.

% - 33,33 95,42 10 100

I-49

Solução administrativa ou judicial 

das sindicâncias e processos 

administrativos referentes ao 

ressarcimento do erário enviados à 

AGE em 50 dias.

% - - 90,63 10 100

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 96,43 91,07 15 100

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100

Estabelecer o controle da dívida 

ativa não-tributária e da cobrança 

de outros créditos

PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-1 10 31/12/2011
Informar aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual acerca dos 

assuntos de maior impacto nas políticas governamentais.

Relatório preventivo enviado ao dirigente 

máximo do órgão/entidade.

PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 7 10 10

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 15 0,77

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais e do 

julgamento dos processos pelo CAP

I-9

Percentual de decisões do TJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em apelações, agravos, admissão de 

recurso especial, admissão de 

recurso extraordinário e outros

% 52,00 48,00 45,00 10 45,00

Estabelecer o controle da dívida 

ativa não-tributária e da cobrança 

de outros créditos

I-48

Realização de controle de 

legalidade dos processos 

administrativos relativos as multas 

ambientais e as multas aplicadas 

pelo PROCON e pela Vigilância 

Sanitária em 30 dias.

% - 40 60,9 10 100

Aumentar a arrecadação da dívida 

ativa tributária, dívida ativa 

ambiental e dos créditos em que se 

sub-rogou o Tesouro Estadual

I-4
Índice de eficiência no ajuizamento 

das ações
% - 72,72 100 15 100

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 10 100

PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MEIO AMBIENTE

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-1 10 31/12/2011

10 31/12/2011

10 31/12/2011

Manual de orientação para desapropriação 

referentes as unidades de conservação 

ambiental.

Manual de orientação para Termos de 

ajustamento de conduta – TAC, no âmbito do 

Sistema Estadual de Meio Ambiente – 

SISEMA

Orientar a atuação dos órgãos e entidades do Poder Executivo com vistas 

a prevenir condenações judiciais.
P-13

Adequar e coordenar a atuação das 

Assessorias Jurídicas e 

Procuradorias

Informar aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual acerca dos 

assuntos de maior impacto nas políticas governamentais.

Relatório preventivo enviado ao dirigente 

máximo do órgão/entidade.

PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MEIO AMBIENTE

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 7 10 10

Regularizar o pagamento de 

precatórios
I-50

Percentual de Proveito na 

implementação da Emenda 

Constitucional n° 62

% - - - 10 15,00

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 35 0,77

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 15 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-1 15 31/12/2011

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

P-10 15 31/12/2011
Otimizar os procedimentos internos das procuradorias nas atividades de 

suporte às manifestações processuais

Projeto Piloto de digitalização, dos 

acompanhamentos processuais, implantado.

PROCURADORIA DO TESOURO, TRABALHO E PRECATÓRIOS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

Informar aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual acerca dos 

assuntos de maior impacto nas políticas governamentais.

Relatório preventivo enviado ao dirigente 

máximo do órgão/entidade.

PROCURADORIA DO TESOURO, TRABALHO E PRECATÓRIOS

QUADRO DE INDICADORES

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

Dar visibilidade às principais 

conquistas do governo viabilizadas 

pela AGE

I-1

Número de atividades da AGE com 

impactos nas políticas 

governamentais disponibilizadas no 

sítio eletrônico do órgão

Unidade - 10 10 10 10

Conter o aumento da inscrição de 

precatórios
I-12

Somatório dos valores inscritos em 

precatórios em relação à 

arrecadação do ICMS

% 0,89 1,05 0,48 10 0,77

I-9

Percentual de decisões do TJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em apelações, agravos, admissão de 

recurso especial, admissão de 

recurso extraordinário e outros 

% 48,00 47,44 45,78 20 45,00

I-10

Percentual de decisões do STJ 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em agravos, recursos especiais e 

outros

% 35 40,07 38,79 10 35

I-11

Percentual de decisões do STF 

totalmente desfavoráveis ao Estado 

em agravos, recursos 

extraordinários e outros

% 41 34,6 13,89 15 13,89

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

I-7
Taxa de execução do Plano de Ação 

de Gestão de Documentos
% - - - 15 100

Aumentar a eficiência das 

manifestações processuais edo 

julgamento dos processos pelo CAP

PROCURADORIA DO TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Defender com êxito os direitos e 

legítimos interesses do Estado de 

Minas Gerais

P-1 20 31/12/2011
Informar aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual acerca dos 

assuntos de maior impacto nas políticas governamentais.

Relatório preventivo enviado ao dirigente 

máximo do órgão/entidade.

PROCURADORIA DO TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS

QUADRO DE PRODUTOS

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-26

Declarações de contrapartida a 

convênios de entrada, emitidas 

pela SEPLAG, antes da celebração 

dos convênios 

% - - - 5 100

I-27

Envio dos documentos de 

convênios e aditivos em tempo 

hábil para cadastro

Dias - - - 5 0,00

I-28

Percentual da frota com dispositivo 

eletrônico de controle do 

abastecimento instalado

% - - - 5 100,00

I-29

Inventário por meio de coletor de 

dados com leitor de código de 

barras

% - - - 5 100

I-30

Taxa de aquisição dos itens das 

famílias de compras desenvolvidos 

e implantados pelo projeto Gestão 

Estratégica de Suprimentos - GES, 

incluídos em atas de registro de 

preços vigentes

% - - 99,8 5 100

I-31
Taxa de aquisição de papel A4 

reciclado
% 26,46 21,2 93,17 5 80

I-32
Índice de contratos (de atividade 

meio) renovados no prazo
% 100 100 100 10 100

I-33
Índice de Compras Eletrônicas - 

Pregão e COTEP
% - 97,04 97,97 10 90

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-34

Índice de Elaboração e 

Acompanhamento de Planejamento 

Anual de Compras Públicas

% - - - 10 70

I-45

Índice de desenvolvimento do 

Ambientação na Cidade 

Administrativa

% - - - 5 100

I-46

Índice de implantação do programa 

Ambientação na Cidade 

Administrativa

% - - - 5 100

I-53
Percentual de Brigadistas de 

Incêndio Certificados
% - - - 5 10

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

P-9 10 31/07/2011

P-10 5 31/12/2011

P-15 5

151 dias após a 

disponibilização do 

modelo pela área 

P-11 5

45 dias após a 

assinatura do Acordo 

de Resultados

Plano elaborado e enviado à SCGE/SEPLAG.

Inventário elaborado e entregue.

SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com uso 

intensivo da TI

Otimizar os procedimentos internos das procuradorias nas atividades de 

suporte às manifestações processuais

Elaborar Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Elaborar Inventário do Parque Tecnológico

Projeto Piloto de digitalização, dos 

acompanhamentos processuais, concluído.

Aprimorar a gestão de documentos na AGE
Plano de Ação referente à Gestão de 

Documentos elaborado.

SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO

QUADRO DE INDICADORES

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

P-14 100 31/12/2011
Mapear a redução dos débitos provenientes de decisão judicial em 

virtude de correção dos cálculos

Diagnóstico contendo o total das reduções 

nas condenações contra o Estado, 

anualizados, a partir de 2005.

SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

QUADRO DE INDICADORES

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-8 Índice de pagamentos no prazo % 95,1 96,7 98,1 5 100

I-25
Número de dias de inscrição no 

CAUC
Dias 0 5 0 5 0

I-26

Declarações de contrapartida a 

convênios de entrada, emitidas 

pela SEPLAG, antes da celebração 

dos convênios 

% - - - 5 100

I-27

Envio dos documentos de 

convênios e aditivos em tempo 

hábil para cadastro

Dias - - - 5 0

I-35

Percentual de participação das 

despesas operacionais em relação à 

despesa total

% - - - 5 85,97

I-36

Índice de Desempenho do 

Planejamento - Dimensão Ação (IDP-

A)

Número 

índice
- - - 5 0,7

I-37
Índice de Regionalização da 

Execução

Número 

índice
- - - 10 0,9

I-38 Monitoramento do SIGPLAN % 100 100 100 10 100

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)
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METAS

2008 2009 2010 2011

I-39

Índice de conformidade nas 

diligências dos processos de 

posicionamento

% - - - 5 100

I-40
Índice de conformidade nos 

processos de acúmulo de cargos
% - - - 5 100

I-41

Efetividade do gerenciamento de 

vagas acordadas e executadas na 

carteira de cursos ofertados pela 

SEPLAG/FJP

% - - 98,75 5 90

I-42

Comprometimento institucional 

durante a capacitação dos 

servidores na carteira de cursos 

ofertados pela SEPLAF/FJP

% - - - 5 100,00

I-43
Percentual de servidores com PGDI 

elaborado no prazo
% - 1,20 99,78 5 90,00

Promover eficiência e informações 

sobre processos e rotinas com o uso 

intensivo de TI

I-44
Número de volumes da revista 

jurídica publicados por ano
Unidade 1 1 1 10 1

I-54
Índice de Certificação das Contas 

Contábeis
% - - - 5 90

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

P
ES

O
 (

%
)

PRAZO

5

60 dias após a 

assinatura da 2ª Etapa 

do Acordo de 

Resultados

5

60 dias após a 

assinatura da 2ª Etapa 

do Acordo de 

Resultados

Formulários disponibilizados na INTRANET.

Orientar os servidores da AGE acerca das rotinas da DAFC.

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

P-9

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

C
Ó

D
IG

O

NOME DO INDICADOR
UNIDADE DE 

MEDIDA

VALORES DE REFERÊNCIA

P
ES

O
 (

%
)

Garantir a adequada utilização dos 

recursos orçamentários e eficiência 

dos procedimentos administrativos

Orientações divulgadas aos servidores da 

AGE.

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

AÇÃO PRODUTO / MARCO
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INDICADORES 

I-1 - NÚMERO DE ATIVIDADES DA AGE COM IMPACTOS NAS POLÍTICAS 

GOVERNAMENTAIS DISPONIBILIZADAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO ÓRGÃO 

Descrição: Na medida em que são disponibilizadas, na internet, informações sobre atividades do 

órgão capazes de demonstrar seu impacto nas ações governamentais, o Governo e a Sociedade 

conhecem melhor o trabalho desenvolvido e a importância do órgão para a manutenção e o 

desenvolvimento das políticas públicas.  O indicador mede, assim, a disponibilização de 

informações acerca das principais atividades da AGE em seu sítio eletrônico. 

Fórmula: Número de atividades publicadas no sítio eletrônico da AGE na internet.  

Unidade de medida: unidade. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: Sítio eletrônico da AGE (http//:www.age.mg.gov.br). 

Valores de Referência:  

UNIDADE 2009 2010
1
 

1ª PDA 10 7 

2ª PDA 10 7 

ARE CONTAGEM 10 8 

ARE DIVINÓPOLIS 10 7 

ARE DISTRITO FEDERAL 10 8 

ARE GOVERNADOR VALADARES 10 7 

ARE IPATINGA 10 7 

ARE JUIZ DE FORA 10 7 

ARE MONTES CLAROS 10 7 

ARE UBERABA 10 9 

ARE UBERLÂNDIA 10 7 

ARE VARGINHA 10 7 

CGSEE 10 5 

CONSULTORIA JURÍDICA 10 7 

GABINETE 10 10 

PA 10 9 

PO 10 12 

PPI 10 7 

PT 10 7 

PTF 10
2
 10 

TOTAL 200 155 

 

Meta:  

UNIDADE META 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DO 
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO 

190
3
 

CGSEE 5 

DEMAIS UNIDADES 10 

 

                                                           
1
 Em virtude da legislação eleitoral, em 2010, o sítio eletrônico da AGE desativou a seção de Notícias durante quatro 

meses. 
2
 Os dados de 2009 referem-se ao desempenho da Subadvocacia-Geral do Contencioso – SAGC, unidade substituída na 

estrutura orgânica da AGE pela PTF. 
3
 Estes valores referem-se ao total de notícias disponibilizadas no sítio eletrônico da AGE. 
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Cálculo de desempenho: [resultado / meta] *10.  

Obs: o ponto máximo de pontos é limitado a 10 (dez) 
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I-2 - ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Descrição: O indicador expressa a arrecadação em espécie decorrente de Dívida Ativa tributária 

estadual. Constitui Dívida Ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente 

inscrito na AGE. 

Para cálculo do indicador não se considera os valores arrecadados por Dívida Ativa oriunda de 

adjudicação e dação em pagamento. 

Fórmula: ∑ da Dívida Ativa tributária arrecadada em espécie. 

Unidade de medida: R$ (Reais) 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor 

Fonte de dados: RMA-DINF / SEF-MG 

Valores de referência:  

2008: R$ 632.731.000,00 

2009: R$ 158.060.895,46 

2010: R$ 664.566.328,39 

Meta: R$ 128.047.500,00 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta)x10  
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I-3 - DÍVIDA ATIVA SOLUCIONADA 

Descrição: O indicador expressa a solução da Dívida Ativa no ano de referência. Constitui Dívida 

Ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrito na AGE. 

Compreende-se como solução da Dívida Ativa Tributária não somente os valores arrecadados em 

espécie, geralmente arrecadados através de DAE, mas também os créditos correspondentes aos 

parcelamentos implantados, bem como todas as demais modalidades de quitação, especialmente 

compensação, adjudicação e dação em pagamento. 

Fórmula: [∑ do valor arrecadado arrecadados em espécie + ∑ do valor total dos parcelamentos 

implantados + ∑ das quitações por outras modalidades]. 

Unidade de medida: R$ (Reais) 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual 

Polaridade: maior melhor 

Fonte de dados: RMA-DINF / SEF-MG. Relatório ref. RFGAW021 

Valores de Referência:  

2008: R$1.935.270.417,02  

2009: R$ 634.176.052,48 

2010: R$ 2.047.513.482,03 

Meta: R$ 358.989.860,75 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta)x10 
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I-4 - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NO AJUIZAMENTO DAS AÇÕES 

Descrição: O indicador tem como objetivo medir a eficiência e a agilidade da AGE na cobrança 
judicial dos créditos devidos ao Estado de Minas Gerais de natureza tributária e não-tributária. 
Tendo em vista que o ajuizamento das ações é a primeira etapa de um processo judicial de 
cobrança, por isso deve ser realizado com agilidade. O resultado do indicador é obtido através da 
média aritmética dos índices descritos abaixo:  
 

iDATributária 

Descrição: O índice mensura a relação entre a quantidade de processos tributários 

administrativos (PTAs) inscritos em Dívida Ativa e a quantidade de PTAs ajuizados 

em até 30 dias após sua inscrição. Busca-se garantir que os créditos inscritos em 

Dívida Ativa sejam ajuizados prontamente. Não serão objeto de avaliação os PTAs 

inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) e aqueles com impedimento legal para 

ajuizamento. Na apuração desse indicador serão contabilizados os PTAs inscritos a 

partir de 01 de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do período avaliatório. 

Os PTAs inscritos após esse prazo serão computados no período avaliatório 

seguinte. Serão subtraídos do cômputo desse indicador os dias de recesso forense 

determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Fórmula: [número de PTAs ajuizados em até 30 dias após a inscrição / número de 

PTAs inscritos] * 100 

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor.  

Fonte de dados: Relatórios ref. RFIAK481 e RFIAK479. SICAF/SEF. Relatório 

interno da AGE. 

Valores de referência:  

 

Unidade 2009 2010 

I PDA 99,88 96,66 

ARE CONTAGEM 99,81 94,63 

ARE DIVINÓPOLIS 98,28 90,63 

ARE GOVERNADOR VALADARES 99,04 95,56 

ARE IPATINGA 98,48 74,33 

ARE JUIZ DE FORA 99,79 96,22 

ARE MONTES CLAROS 100,00 78,50 

ARE UBERABA 99,88 72,01 

ARE UBERLÂNDIA 100,00 88,40 

ARE VARGINHA 99,53 97,79 

 
 
Meta: 100% 
Calculo do Desempenho: (Resultado/Meta)x10 



 62 

 
 
iDAAmbiental 

Descrição: O indicador mensura a relação entre a quantidade de processos 

administrativos ambientais inscritos em Dívida Ativa e a quantidade desses ajuizados 

em até 35 dias após sua inscrição. Busca-se garantir que os créditos inscritos em 

Dívida Ativa ambiental sejam ajuizados prontamente. Não serão objeto de avaliação 

os créditos com impedimento legal para ajuizamento. Na apuração desse indicador 

serão contabilizados os processos administrativos inscritos a partir de 26 de 

novembro do ano anterior até 25 de novembro do período avaliatório. Os créditos 

inscritos após esse prazo serão computados no período avaliatório seguinte. Serão 

subtraídos do cômputo desse indicador os dias de recesso forense determinado pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

 

Fórmula: [número de processos relativos à Dívida Ativa ambiental ajuizados em até 

35 dias após a inscrição / número de processos inscritos] * 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor.  

Fonte de dados: Relatório interno da AGE.  

Valores de referência:  

 

Unidade 2009 2010 

ARE CONTAGEM 100,00 82,60 

ARE DIVINÓPOLIS 64,71 92,86 

ARE GOVERNADOR VALADARES 100,00 100,00 

ARE IPATINGA 72,72 - 

ARE JUIZ DE FORA 100,00 100,00 

ARE MONTES CLAROS 90,91 93,33 

ARE UBERABA - 62,50 

ARE UBERLÂNDIA 83,33 100,00 

ARE VARGINHA 100,00 100,00 

PPI 72,72 100,00 

 
Meta: 100% 
Calculo de desempenho: (Resultado/Meta)x10 

iTCE 

Descrição: O indicador mensura a relação entre a quantidade de processos 

administrativos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE 

encaminhados a AGE e a quantidade de processos ajuizados em até 30 dias da 
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entrada no órgão. Busca-se garantir que as decisões do TCE sejam ajuizadas 

prontamente, para a promoção de sua execução. Não serão objeto de avaliação os 

créditos com impedimento legal para ajuizamento. Na apuração desse indicador 

serão contabilizados os processos administrativos que derem entrada na AGE a 

partir de 01 de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do período avaliatório. 

Os créditos inscritos após esse prazo serão computados no período avaliatório 

seguinte. Serão subtraídos do cômputo desse indicador os dias de recesso forense 

determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

 

Fórmula: [decisões do TCE ajuizada em até 30 dias após a entrada na AGE / 

decisões do TCE encaminhadas a AGE] * 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor.  

Fonte de dados: relatório interno da AGE  

Valores de referência:  

 

Unidade 2009 2010 

ARE CONTAGEM 100,00 91,67 

ARE DIVINÓPOLIS - 85,71 

ARE GOVERNADOR VALADARES 100,00 - 

ARE IPATINGA - - 

ARE JUIZ DE FORA 100,00 - 

ARE MONTES CLAROS - 77,50 

ARE UBERABA - 95,24 

ARE UBERLÂNDIA - 100,00 

ARE VARGINHA 100,00 100,00 

PO - 82,14 

 
Meta:100%  
Calculo de desempenho: (Resultado/Meta)x10 

iDAPROCON 

Descrição: O indicador mensura a relação entre a quantidade de processos 

relativos à cobrança de multas aplicadas pelo PROCON inscritos em Dívida Ativa e a 

quantidade desses ajuizados em até 30 dias após sua inscrição. Busca-se garantir 

que os créditos inscritos sejam ajuizados prontamente. Não serão objeto de 

avaliação os créditos com impedimento legal para ajuizamento. Na apuração desse 

indicador serão contabilizados os processos administrativos inscritos a partir de a 

partir de 01 de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do período avaliatório. 
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Os créditos inscritos após esse prazo serão computados no período avaliatório 

seguinte. Serão subtraídos do cômputo desse indicador os dias de recesso forense 

determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

 

Fórmula: [Dívida Ativa inscrita ajuizada em até 30 dias após a inscrição / Dívida 

Ativa inscrita] * 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor.  

Fonte de dados: relatório interno da AGE  

Valores de referência:  

Unidade 2009 2010 

ARE CONTAGEM 95,65 100,00 

ARE DIVINÓPOLIS 80,00 100,00 

ARE GOVERNADOR VALADARES 100,00 100,00 

ARE IPATINGA 90,00 - 

ARE JUIZ DE FORA 81,82 100,00 

ARE MONTES CLAROS 90,91 100,00 

ARE UBERABA 100,00 100,00 

ARE UBERLÂNDIA 88,46 100,00 

ARE VARGINHA 100,00 100,00 

PO 96,43 100,00 

 
Meta: 100%  
Calculo de desempenho: (Resultado/Meta)x10 

iDAVS 

Descrição: O indicador mensura a relação entre a quantidade de processos 

relativos à cobrança de multas aplicadas pela Superintendência de Vigilância 

Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde inscritos em Dívida Ativa e a quantidade 

desses ajuizados em até 30 dias após sua inscrição. Busca-se garantir que os 

créditos inscritos sejam ajuizados prontamente. Não serão objeto de avaliação os 

créditos com impedimento legal para ajuizamento. Na apuração desse indicador 

serão contabilizados os processos administrativos inscritos a partir de a partir de 01 

de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do período avaliatório. Os créditos 

inscritos após esse prazo serão computados no período avaliatório seguinte. Serão 

subtraídos do cômputo desse indicador os dias de recesso forense determinado pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
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Fórmula: [Dívida Ativa inscrita ajuizada em até 30 dias após a inscrição / Dívida 

Ativa inscrita] * 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor.  

Fonte de dados: relatório interno da AGE.  

Valores de referência: não há. 

Meta: 100%. 

Calculo de desempenho: (Resultado/Meta)x10 

 

Fórmula: Média aritmética dos índices: iDATributária, iDAAmbiental, iTCE, iDAPROCON, iDAVS 
 
Unidade de Medida: % 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: SICAF/SEF. Relatórios internos da AGE. 
Meta: 100% 

Calculo do Desempenho: (Resultado/Meta)x10 
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I-5 - PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA  
 
Descrição: O indicador expressa o percentual da dívida ativa tributária parcelada cujo pagamento 

encontra-se em condição de adimplência no ano de referência.  

Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na 

repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei 

ou por decisão final proferida em processo regular.  

Entende-se por adimplentes os parcelamentos que estão em dia ou com atraso inferior a 90 dias.  

Fórmula: O indicador é composto pelo do desempenho do órgão na meta geral e o desempenho 

na meta individual da seguinte forma: Nota em [1]+ Nota em [2] / 2.  

[1] Desempenho Global:  

Fórmula: (Somatório dos valores dos parcelamentos pagos em adimplência 

no ano de referência / somatório dos parcelamentos em curso no ano de 

referência) X 100  

Unidade de Medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor 

Fonte de dados: SICAF (SEF)  

Valores de referência:   

2008: 77,09 

2009: 79,39 

2010: 83,14 

Meta: 80,92 

Cálculo do desempenho:  

RESULTADO NOTA 

Maior ou igual a 80,92% 10 

64,74% a 80,92% 9 

48,55% a 64,74% 8 

32,37% a 48,55% 6 

Menor que 32,37% 0 

 

[2] Desempenho da Equipe:  
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Fórmula: (Somatório dos valores dos parcelamentos pagos em adimplência 

no ano de referência da equipe / somatório dos parcelamentos em curso no 

ano de referência da equipe) X 100  

Unidade de Medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: SICAF (SEF) 

Valores de referência: 

EQUIPE 2008 2009 2010 

1ª PDA 76,59 83,42 85,63 

ARE CONTAGEM 66,79 66,58 85,47 

ARE DIVINÓPOLIS 83,75 47,42 64,75 

ARE GOVERNADOR VALADARES 93,1 87,96 88,25 

ARE IPATINGA 82,19 92,32 62,8 

ARE JUIZ DE FORA 93,84 92,31 87,51 

ARE MONTES CLAROS 66,39 92,13 86,03 

ARE UBERABA 62,96 91,21 78,9 

ARE UBERLÂNDIA 59,7 86,2 80,29 

ARE VARGINHA 87,15 86,33 88,27 

Meta: 80,92 (para todas as Unidades). 

Cálculo do desempenho:  

RESULTADO NOTA 

Maior ou igual a 80,92% 10 

64,74% a 80,92% 9 

48,55% a 64,74% 8 

32,37% a 48,55% 6 

Menor que 32,37% 0 

 

Unidade de medida: Unidade  

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual 

Polaridade: maior melhor 

Fonte de dados: Relatório ref. RFIAK48G - SICAF (SEF).  

Meta: 10  

Cálculo do desempenho: (resultado / meta) X 10  
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I-6 - PERCENTUAL DE PARCELAMENTO DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Descrição: A carteira de parcelamentos da dívida ativa tributária é um indicador que buscará aferir 

o montante de créditos parcelados, pois expressa a relação entre o valor total de parcelamentos 

existentes em determinada unidade e a dívida ativa inscrita na mesma, isto é, demonstra o volume 

de crédito tributário que está parcelado. Não serão computados, portanto, os valores recebidos por 

meio de parcelamentos, mas sim o valor total de parcelamentos realizados no período de 

referência.  

Fórmula: O indicador é composto pelo do desempenho do órgão na meta geral e o desempenho 

na meta individual da seguinte forma: Nota em [1]+ Nota em [2] / 2.  

[1] Desempenho Global:  

Fórmula: Somatório dos valores dos PTA´s parcelados no período de 

referência/ valor total do PTA´s no final do período de referência  

Unidade de medida:% (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório ref. RFIAK48G - SICAF (SEF).  

Valores de referência:  

2008: 6,03 

2009: 5,29 

2010: 5,78 

Meta: 5,29 

Cálculo do desempenho:  

RESULTADO NOTA 

Maior ou igual a 100% da meta 10 

80% a 100% 9 

60% a 80% 8 

40% a 60% 6 

Menor que 40% 0 

 

 

[2] Desempenho da Equipe:  

Fórmula: Somatório dos valores dos PTA´s parcelados no período de 

referência/ valor total do PTA´s no final do período do período de referência  
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Unidade de medida:% (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório ref. RFIAK48G - SICAF (SEF).  

Valores de referência: 

EQUIPE 2008 2009 2010 

1ª PDA 3,79 4,10 3,99 

ARE CONTAGEM 8,74 7,08 11,27 

ARE DIVINÓPOLIS 18,75 11,32 14,99 

ARE GOVERNADOR VALADARES 4,07 3,02 2,20 

ARE IPATINGA 5,52 4,48 4,71 

ARE JUIZ DE FORA 12,39 10,69 4,51 

ARE MONTES CLAROS 5,06 3,92 5,60 

ARE UBERABA 5,80 8,75 4,57 

ARE UBERLÂNDIA 2,62 2,10 2,48 

ARE VARGINHA 6,26 4,17 6,66 

 

Meta: 

EQUIPE META 

1ª PDA 4,10 

ARE CONTAGEM 7,08 

ARE DIVINÓPOLIS 11,32 

ARE GOVERNADOR VALADARES 3,02 

ARE IPATINGA 4,48 

ARE JUIZ DE FORA * 5,00  

ARE MONTES CLAROS 3,92 

ARE UBERABA ** 5,00 

ARE UBERLÂNDIA 2,10 

ARE VARGINHA 4,17 

 

Cálculo do desempenho:  

RESULTADO NOTA 

Maior ou igual a 100% da meta 10 

80% a 100% 9 

60% a 80% 8 

40% a 60% 6 

Menor que 40% 0 
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* Em 2010, devedores da ARE Juiz de Fora aderiram ao Programa de Parcelamento Especial II – 

PPE-II instituído pelo Decreto 45.358/2010. Entre eles a MRS LOGISTICA S/A que tinha o 

parcelamento nº 13.008848000-42, no valor de R$ 124.183.466,10 implantado em 31/08/2008 para 

pagamento em 119 parcelas. Tal empresa optou por desistir desse parcelamento  e realizou o 

pagamento à vista de todos os débitos inscritos em Dívida Ativa no dia 16/08/2010, com o 

recolhimento único no valor de R$ 46.110.138,39. Considerando que não existe mais recolhimentos 

da MRS Logistica S/A a partir do mês de Setembro/2010 e que houve uma redução do crédito 

tributário a ser recebido pelo Estado de Minas Gerais no âmbito da ARE Juiz de Fora, a meta 

estipulada para 2011 foi reduzida. 

** Em virtude do PPE-II, os débitos tributários da empresa IRL Indústria de Refrigerantes Ltda., IE 

nº 701.040244.00-81, encontravam-se parcelados, em conformidade com o Decreto nº 45.358/10, 

em 120 parcelas, sendo o valor total, com as reduções previstas na norma retro citada, de R$ 

20.956.139,87 (valor apurado em 31.08.2010). Os parcelamentos foram objetos de um acordo 

judicial firmado no mês de dezembro/2010, entre a empresa e a Advocacia Geral do Estado de 

Minas Gerais, para que os débitos parcelados e os em aberto, até aquela data fossem quitados 

pelo valor de R$ 8.950.765,14, em duas parcelas. Tendo em vista que, a carteira da Dívida Ativa 

tributária a ser cobrada pela ARE Uberaba é da ordem de R$ 700 milhões, o valor devido pela 

empresa mencionada corresponde à aproximadamente 3% desta carteira. 

Unidade de medida: unidade  

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor  

Fonte de dados: Relatório ref. RFIAK48G - SICAF (SEF).  

Meta: 10  

Cálculo do desempenho: (resultado / meta) X 10  
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I-7 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 

Descrição: Considerando que os documentos são fonte de informação para as instituições, 

sejam elas públicas ou privadas na execução de suas atividades, organizá-los é essencial para o 

sucesso das organizações. O conjunto de ações, métodos e processos viabilizam de forma 

coerente à tramitação, o uso, o arquivamento, sua eliminação ou guarda. O êxito da gestão de 

documentos se dá dentre outros por meio do planejamento e da organização das ações, com 

vistas a aprimorar o ciclo documental. As unidades deverão seguir as diretrizes da Diretoria de 

Gestão de Documentos para o cumprimento do Plano de Ação. 

Fórmula: [número de ações do Plano cumpridas no prazo estabelecido / número total de ações 

definidas no Plano] x 100 

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: relatório interno da AGE. 

Valores de Referência: não há. 

Meta: 100%. 

Cálculo de desempenho: (resultado / meta) X 10. 
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I-8 - ÍNDICE DE PAGAMENTOS NO PRAZO  

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a execução dos pagamentos no prazo, visando 

a cumprir compromissos legais a fim de manter credibilidade e um bom relacionamento com 

fornecedores e prestadores de serviços. Considera-se para tal a data do pagamento e data do 

vencimento. Devem-se considerar apenas faturas relativas a serviços de utilidade pública em que o 

pagamento em atraso gera, automaticamente, gastos adicionais com multas e juros. Portanto, os 

serviços de utilidade pública a serem contabilizados nesse indicador são: água, luz, correios e 

telefonia. 

Serão considerados os pagamentos no prazo a partir de 1⁰ de fevereiro de 2011. 

Fórmula: [(Número de pagamentos no prazo no período / número total de pagamentos no 
período)] X100 

Unidade de Medida: % 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal /anual. 

Polaridade: maior melhor 

Fonte de dados: Controle interno da Unidade de Planejamento, Gestão e Finanças (tabulação 

constante dos dados). A referida unidade deve produzir um controle interno em que seja 

contabilizado o total de faturas de serviços de utilidade pública especificados que foram pagos e o 

total de faturas cujo pagamento foi realizado com algum atraso. Um relatório semestral oficial deve 

ser produzido com esta informação para fins da avaliação do resultado. 

Valores de referência: 
 

UNIDADE 

 
2009 2010 

ARE CONTAGEM - 100,00% 

ARE DISTRITO FEDERAL - 100,00% 

ARE DIVINÓPOLIS - 100,00% 

ARE GOVERNADOR 
VALADARES 

- 
94,44% 

ARE IPATINGA - 89,36% 

ARE JUIZ DE FORA - 100,00% 

ARE MONTES CLAROS - 100,00% 

ARE UBERABA - 96,67% 

ARE UBERLÂNDIA - 100,00% 

ARE VARGINHA - 98,80% 

SPGF - 100,00% 

TOTAL 96,70% 98,15% 

 

Meta: 100% 

Cálculo de desempenho: Resultado / meta, em que: 
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% de execução em relação à meta 

Nota 

≥ 100 % 10 

90,00% até 99,99% 6 

80,00% até 89,99% 4 

< 80% 0 
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I-9 - PERCENTUAL DE DECISÕES DO TJ TOTALMENTE DESFAVORÁVEIS AO ESTADO EM 

APELAÇÕES, AGRAVOS, ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL, ADMISSÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO E OUTROS. 

 

Descrição: O indicador busca aferir o grau de sucumbência do Estado em relação a apelações, 

agravos, admissão de recurso especial, admissão de recurso extraordinário e outros recursos no 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

As ações relativas a temas que decorrem de escolha política de governo deverão ser excluídas do 

cômputo da meta tanto da Administração Direta quanto da Indireta. Nesses casos, as decisões 

judiciais independem do empenho dos Procuradores do Estado, escapando do espectro de 

governabilidade da AGE.  

Sendo assim, não serão computados para fins de avaliação do Acordo de Resultados: 

a) Ações sobre os seguintes temas: 

1. Contribuições previdenciárias devidas ao INSS (cargos em 

comissão/designados do TJMG e outros); 

2. Gratificação de 160% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento);  

3. Adicional de 10% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento); 

4. Progressões horizontais do IPSEMG. 

5. O valor relativo ao processo nº2588/90 contra a FEBEM. Valor estimado: R$ 6 milhões 

6. O valor relativo ao processo n° 0024.83.104581, o qual tem como apensos os processos 

0024.06.991873-8, 0024.08.270452-9, 0024.02.670992-3, 0024.03.091518-5 e 0024.06.989452-5, 

referente a responsabilidade do Estado por erro judiciário no julgamento de crime ocorrido 1927. 

Valor estimado: R$65.000.000,00. 

7. URV. 

8. Processo de desapropriação do aeroporto de Confins e do Distrito Industrial de Contagem. 

9. Pagamento de honorários de advogado nomeado para patrocinar causa de interesse de 

beneficiário da Justiça Gratuita, conforme Resolução AGE n° 252, de 02 de março de 2010. 

b) os valores de inscrições de precatórios relativos às Súmulas Administrativas do Advogado-Geral 

do Estado. 

Fórmula: n° de recursos totalmente desfavoráveis/ n° de recursos interpostos X 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: menor melhor. 

Fonte de dados: controle interno da unidade  

Valores de referência:  
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EQUIPE 2008 2009 2010 

PA 41 42,08 38,89 

PO 57 53,60 50,25 

PPI 52 48 45 

PTF 48 47,44 45,78 

 

Polaridade: menor melhor. 

Meta:  

 

EQUIPE META 

PA 38 

PO 50 

PPI 45 

PTF 45 

 

Cálculo de desempenho: 1- [(resutado-meta) / meta] x 10. 
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I-10 - PERCENTUAL DE DECISÕES DO STJ TOTALMENTE DESFAVORÁVEIS AO ESTADO 

EM AGRAVOS, RECURSOS ESPECIAIS E OUTROS.  

 

Descrição: O indicador busca aferir o grau de sucumbência do Estado em relação a agravo, 

recurso especial e outros recursos no STJ.  

As ações relativas a temas que decorrem de escolha política de governo deverão ser excluídas do 

cômputo da meta tanto da Administração Direta quanto da Indireta. Nesses casos, as decisões 

judiciais independem do empenho dos Procuradores do Estado, escapando do espectro de 

governabilidade da AGE.  

Sendo assim, não serão computados para fins de avaliação do Acordo de Resultados:  

a) Ações sobre os seguintes temas:  

1. Contribuições previdenciárias devidas ao INSS (cargos em comissão/designados do TJMG e 

outros);  

2. Gratificação de 160% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento);  

3. Adicional de 10% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento);  

4. Progressões horizontais do IPSEMG.  

5. O valor relativo ao processo nº2588/90 contra a FEBEM. Valor estimado: R$ 6 milhões.  

6. O valor relativo ao processo n° 0024.83.104581, o qual tem como apensos os processos 

0024.06.991873-8, 0024.08.270452-9, 0024.02.670992-3, 0024.03.091518-5 e 0024.06.989452-5, 

referente a responsabilidade do Estado por erro judiciário no julgamento de crime ocorrido 1927. 

Valor estimado: R$65.000.000,00.  

7. URV  

8. Processo de desapropriação do aeroporto de Confins e do Distrito Industrial de Contagem  

9. Pagamento de honorários de advogado nomeado para patrocinar causa de interesse de 

beneficiário da Justiça Gratuita, conforme Resolução AGE n° 252, de 02 de março de 2010.  

b) os valores de inscrições de precatórios relativos às Súmulas Administrativas do Advogado-Geral 

do Estado.  

Fórmula: n° de recursos totalmente desfavoráveis/ n° de recursos interpostos X 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: menor melhor. 

Fonte de dados: controle interno da unidade  

Valores de referência:  
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EQUIPE 2008 2009 2010 

PA 29 39,35 34,41 

PTF 35 40,07 38,79 

ARE DISTRITO FEDERAL 37 34,47 39,28 

 

Meta:  

 

EQUIPE META 

PA 29 

PTF 35 

ARE DISTRITO FEDERAL 34 

 

Cálculo de desempenho: 1- [(resutado-meta) / meta] x 10 
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I-11 - PERCENTUAL DE DECISÕES DO STF TOTALMENTE DESFAVORÁVEIS AO ESTADO 

EM AGRAVOS, RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E OUTROS.  

 

Descrição: O indicador busca aferir o grau de sucumbência do Estado em relação a agravo, 

recurso extraordinário e outros recursos no STF.  

As ações relativas a temas que decorrem de escolha política de governo deverão ser excluídas do 

cômputo da meta tanto da Administração Direta quanto da Indireta. Nesses casos, as decisões 

judiciais independem do empenho dos Procuradores do Estado, escapando do espectro de 

governabilidade da AGE.  

Sendo assim, não serão computados para fins de avaliação do Acordo de Resultados:  

a) Ações sobre os seguintes temas:  

1. Contribuições previdenciárias devidas ao INSS (cargos em comissão/designados do TJMG e 

outros);  

2. Gratificação de 160% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento);  

3. Adicional de 10% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento);  

4. Progressões horizontais do IPSEMG.  

5. O valor relativo ao processo nº2588/90 contra a FEBEM. Valor estimado: R$ 6 milhões  

6. O valor relativo ao processo n° 0024.83.104581, o qual tem como apensos os processos 

0024.06.991873-8, 0024.08.270452-9, 0024.02.670992-3, 0024.03.091518-5 e 0024.06.989452-5, 

referente a responsabilidade do Estado por erro judiciário no julgamento de crime ocorrido 1927. 

Valor estimado: R$65.000.000,00.  

7. URV  

8. Processo de desapropriação do aeroporto de Confins e do Distrito Industrial de Contagem  

9. Pagamento de honorários de advogado nomeado para patrocinar causa de interesse de 

beneficiário da Justiça Gratuita, conforme Resolução AGE n° 252, de 02 de março de 2010.  

b) os valores de inscrições de precatórios relativos às Súmulas Administrativas do Advogado-Geral 

do Estado.  

Fórmula: n° de recursos totalmente desfavoráveis/ n° de recursos interpostos X 100  

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: menor melhor 

Fonte de dados: controle interno da unidade  

Valores de referência:  
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EQUIPE 2008 2009 2010 

PTF 41 34,60 13,89 

ARE DISTRITO FEDERAL 16 16,36 24,66 

 

 

Meta:  

 

EQUIPE META 

PTF 13,89 

ARE DISTRITO FEDERAL 16 

 

Cálculo de desempenho: 1- [(resultado-meta) / meta] x 10. 
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I-12- SOMATÓRIO DOS VALORES INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM RELAÇÃO À 

ARRECADAÇÃO DO ICMS 

 

Descrição: Este indicador visa mensurar a atuação da AGE como responsável pela diminuição do 

comprometimento dos recursos do Estado de Minas Gerais para o pagamento de precatórios. 

Não obstante a inscrição anual de precatórios originar-se de fatos que independem da atuação da 

AGE – em função de atos da Administração Pública ou de fatos jurídicos – deve-se identificá-la 

como um fator de avaliação do desempenho institucional do órgão, tendo em vista sua 

responsabilidade na participação da constituição do passivo orçamentário. Afinal, a AGE, ao 

exercer a representação judicial dos interesses do Estado de Minas Gerais, passa a compartilhar – 

junto ao Poder Judiciário – com a Administração Pública e o Governo os riscos de possíveis 

condenações ainda que em nada tenha contribuído para o surgimento do conflito. As ações 

relativas a temas que decorrem de escolha política de governo deverão ser excluídas do cômputo 

da meta da Administração Direta. Nesses casos, as decisões judiciais independem do empenho 

dos Procuradores do Estado, escapando do espectro de governabilidade da AGE. 

Sendo assim, não serão computados para fins de avaliação do Acordo de Resultados: 

a) os valores de inscrições de precatórios relativos a ações sobre os seguintes temas: 

1. Contribuições previdenciárias devidas ao INSS (cargos em comissão/designados do TJMG e 

outros); 

2. Gratificação de 160% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento); 

3. Adicional de 10% (jurisprudência consolidada e decisão administrativa da SEPLAG para 

realização do pagamento); 

4. Progressões horizontais do IPSEMG. 

5. O valor relativo ao processo nº2588/90 contra a FEBEM. Valor estimado: R$ 6 milhões 

6. O valor relativo ao processo nº 0024.07.574.871-5. Valor estimado: R$4.676.095,72 

7. O valor relativo ao processo nº 0024.07.574.870-7. Valor estimado: R$467.079,316. 

8. O valor relativo ao processo nº 0024.05.681.356-1. Valor estimado: R$4.562.603,57. 

9. ações de repetição de indébito envolvendo o Adicional de Imposto de Renda previsto no 

art.155,II do texto original da Constituição Federal de 1988 (retirado pela EC n°3 de 1993), cuja 
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exigência foi declarada inconstitucional pelo STF em sede da ADIN n°619-3, publicada em 

novembro de 1993. 

10. O valor relativo ao processo n° 0024.83.104581, o qual tem como apensos os processos 

0024.06.991873-8, 0024.08.270452-9, 0024.02.670992-3, 0024.03.091518-5 e 0024.06.989452-5, 

referente a responsabilidade do Estado por erro judiciário no julgamento de crime ocorrido 1927. 

Valor estimado: R$65.000.000,00. 

11. URV 

12.Processo de desapropriação do aeroporto de Confins e do Distrito Industrial de Contagem 

13 – Processos decorrentes de condenação dos “expurgos inflacionários de caderneta de 
poupança (MINASCAIXA)", tendo em vista que, embora a AGE tenha obtido resultado favorável em 
boa parte dos casos com o julgamento da uniformização de jurisprudência pelo TJMG (com o 
reconhecimento da prescrição quinquenal), os demais processos que estão em grau de recurso 
(fruto da revisão do prazo prescricional pelo STJ, que o considera vintenário) atualmente estão 
suspensos e o resultado final (se devidas ou não as diferenças) dependerá de julgamento pelo STF 
que consolidará a posição nos autos do  RE 591797 e dos AI 626307 e 754.745. 
 

b) os valores de inscrições de precatórios relativos às Súmulas Administrativas do Advogado-Geral 

do Estado. 

Fórmula: [Σ dos valores inscritos em precatórios para a Administração Direta/ Arrecadação do 

ICMS em 2011]. 

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual. 

Polaridade: menor melhor.  

Fonte de dados: Relação dos precatórios disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais (TJMG), Tribunal Regional Federal (TRF) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

Relatório interno. 

Valor de referência:  

2008: 0,71 

2009: 0,91 

2010: 0,40 

Meta: 0,77 

Cálculo do desempenho: (1–(Resultado–Meta)/Meta)x10 
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I-13 - TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS DAS OUVIDORIAS 

ESPECIALIZADAS/OGE 

Descrição: Este indicador deverá ser pactuado na equipe do Gabinete do órgão e seu objetivo é 

mensurar o tempo médio de resposta às demandas das Ouvidorias Especializadas. Estas 

manifestações são analisadas pelo Ouvidor Especializado e direcionadas ao órgão competente 

para solução e retorno de resposta à OGE que possibilite gerar informação pertinente ao cidadão. 

A contagem do tempo será feita em dias corridos e inicia-se do envio da demanda até o 

recebimento da resposta. 

Serão consideradas as respostas finais e definitivas a respeito de cada manifestação. Portanto, 

quaisquer procedimentos necessários à apuração dos fatos são contabilizados dentro do tempo 

médio, sendo este correspondente ao tempo total entre envio da demanda e resposta definitiva 

sobre o assunto em questão. 

A meta para cada órgão será calculada de acordo com a natureza de suas demandas. 

Se durante o período avaliatório (janeiro a dezembro) o órgão não receber demandas da OGE, 

esse indicador será desconsiderado para fins de cálculo. 

Valor de referência: Tempo médio de resposta às manifestações recebidas no ano de 2010. 

Para efeito de contagem de tempo serão computadas todas as manifestações encaminhadas aos 

órgãos a partir de 1º de janeiro/2011 e que sejam encerradas dentro do período avaliatório (janeiro 

a dezembro do ano avaliado). 

Fórmula:  Ʃ(Data de resposta do órgão – Data de envio da Ouvidoria especializada para órgão) 

                                            Ʃ(Manifestações encaminhadas ao órgão)                     

Polaridade: Menor melhor 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: semestral/ anual. 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Planilha consolidada a partir das informações 

disponibilizadas no Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública pelas Ouvidorias Especializadas. 

(Módulo “pendência” – opção ofício e encaminhamento) 

Cálculo do Desempenho: De acordo com a faixa  
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Tempo Médio de Resposta Nota 

Menor ou igual à meta 10 

De 01 a 10 dias acima da meta 8 

De 11 a 20 dias acima da meta 6 

De 21 a 30 dias acima da meta 2 

Mais de 31 dias acima da meta 0 

 

Valor de Referência:  

2010: 116 dias 

Meta AGE: 10 dias corridos contados do recebimento, prorrogável por, no máximo, 30 dias, através 

de solicitação por escrito pela autoridade responsável pelo órgão. 
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I-14 - PERCENTUAL DE CERTIDÕES DE DÉBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – 

TCE DISTRIBUÍDAS PARA O SETOR COMPETENTE PELO AJUIZAMENTO EM ATÉ 02 DIAS 

ÚTEIS. 

Descrição: Considerando que em uma ação de cobrança, o Estado figura-se como autor, o 

ajuizamento da ação é a primeira providencia tomada para o efetivo resgate dos créditos devidos. 

A agilidade na distribuição das decisões do TCE, que ingressam na AGE é fundamental para que 

as unidades responsáveis pelo ajuizamento cumpram os prazos que lhe são determinados. Na 

apuração desse indicador serão contabilizados os processos administrativos ajuizados a partir de 

janeiro e recebidos pela AGE até 30 dias antes do término do período avaliatório. Os processos 

recebidos após esse prazo serão computados no próximo período avaliatório. Serão subtraídos do 

cômputo desse indicador os dias de recesso forense das festas de final de ano. 

Fórmula: [Número de decisões do TCE encaminhadas à AGE distribuídas em até 02 dias úteis / 

Número de decisões do TCE encaminhadas à AGE] * 100. 

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: relatório interno. 

Valores de Referência: não há. 

Meta: 100 

Cálculo de desempenho: [resultado / meta] * 10.  

Obs: Abaixo de 7 a nota atribuída será 0 (zero). 
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I-15 - ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO 

Descrição: O i-GOV é composto por dois outros índices, a saber, o Índice de Sítios de Informação 

– ISI e o Índice de Atendimento ao Cidadão – IAC. O ISI mede o nível de maturidade dos sítios de 

informação na internet dos órgãos e entidades do Governo Estadual. São mensurados aspectos 

relativos à Segurança, Controle e Medição, Tecnologia, Acessibilidade, Usabilidade, Busca, 

Interatividade com o Cidadão, Serviços, Conteúdos e Identidade Visual. Para sua medição são 

utilizadas ferramentas automatizadas na WEB, além de verificações empíricas. O IAC apura o 

Índice de Atendimento às demandas do fale - conosco do Portal Minas e LIG-Minas no prazo de até 

dois úteis. 

Os indicadores que compõem o IGOV são: 

a) Índice de desenvolvimento dos sítios governamentais (ISI) 

Descrição: O Índice de Sítios de Informação (ISI) é composto por vários itens retirados da 

Resolução SEPLAG n.º 40/2008 que medem o desenvolvimento do Sítio de Informação quanto a 

aspectos relativos à Segurança, Controle e Medição, Tecnologia, Acessibilidade, Usabilidade, 

Busca, Interatividade com o Cidadão, Serviços, Conteúdos e Identidade Visual. 

Fórmula: ISI dos sítios governamentais / n.º de Sítios Governamentais avaliados, sendo que o ISI 

= Σ (pontuação × pesos) / Σ pontuação máxima possível. 

Unidade de Medida: % (percentual). 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade de Monitoramento e avaliação: Semestral/ Anual 

Fonte: Relatório de Avaliação dos Sítios Governamentais divulgado no sítio da Superintendência 

Central de Governança Eletrônica (SCGE) – www.egov.mg.gov.br (Diretoria Central de Gestão dos 

Canais de Atendimento Eletrônico - DCGCAE). 

PS: Serão expurgados do cálculo do ISI, os sítios dos órgãos e entidades que não foram pactuados 

no Acordo de Resultados dos mesmos. 

b) Índice de atendimento ao cidadão (IAC) 

Descrição: É a média do Índice de Atendimento às demandas do fale - conosco do Portal Minas e 

LIG-Minas. 

Fórmula: Σ IAC (mensal) / (Número de meses em que a instituição recebeu protocolo*) x 100 

Unidade de Medida: % (percentual). 

Periodicidade: mensal 

Fonte: IAC - Sistema de Atendimento ao Cidadão (Diretoria Central de Gestão dos Canais de 

Atendimento Eletrônico – DCGCAE). 

http://www.egov.mg.gov.br/
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PS1: os meses nos quais a instituição não receber protocolos serão desconsiderados para fins de 

cálculo da média. 

PS2: Serão expurgados do cálculo do IAC, os órgãos e entidades que não pactuaram o Índice o 

Acordo de Resultados dos mesmos. 

Fórmula Final: (Média do Índice de desenvolvimento dos sítios governamentais + Média do Índice 

de atendimento ao cidadão) /2 

Polaridade: Maior melhor 

Periodicidade: Anual 

Fonte dos Dados: o ISI - Relatório de Avaliação dos Sítios Governamentais divulgado no sítio da 

Superintendência Central de Governança Eletrônica (SCGE) – www.egov.mg.gov.br. O IAC – 

Sistema de Atendimento ao Cidadão. Após a emissão dos dois índices acima, o i-GOV será 

consolidado em uma planilha EXCEL. 

Valores de referência:  

2009: 92,99% 

2010: 92,13%. 

Meta: 93% 

Cálculo do Desempenho: 

Meta padrão 93%: 

  

Resultado Nota 

Acima de 93 (inclusive) 10 

De 83,0 (exclusive) a 93,0 (exclusive) 7,5 

De 73 ,0 (exclusive) a 83,0 (inclusive) 5 

De 63,0 (exclusive) a 73,0 (inclusive) 2,5 

Abaixo de 63,0 (inclusive) 0 

  

  

Meta padrão 80%: 

  

http://www.egov.mg.gov.br/


 87 

Resultado Nota 

Acima de 80 (inclusive) 10 

De 70,0 (exclusive) a 80,0 (exclusive) 7,5 

De 60 ,0 (exclusive) a 70,0 (inclusive) 5 

De 50,0 (exclusive) a 60,0 (inclusive) 2,5 

Abaixo de 50,0 (inclusive) 0 
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I-16 - NÚMERO DE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO À IMPRENSA ENVIADOS 

TEMPESTIVAMENTE 

Descrição: Busca-se estimular, nas Assessorias de Comunicação Social dos órgãos e entidades 

estaduais, a criação da cultura de registro e controle das demandas recebidas dos veículos de 

comunicação e da Superintendência Central de Imprensa (SUPIM). Esse controle permitirá a 

estruturação de mecanismos de gerenciamento do tempo e da forma da resposta, o diagnóstico 

das demandas mais recorrentes e a verificação do percentual de aproveitamento das respostas 

pelos veículos de comunicação. O objetivo é garantir a eficiência no atendimento à imprensa e, 

sendo as informações publicadas pelo veículo de comunicação, assegurar o acesso dos cidadãos 

ao legítimo direito de se informar sobre ações e programas de Governo, promovidos com recursos 

públicos. 

O indicador apresenta o número de Relatórios de Atendimento à Imprensa enviado para a SUPIM 

tempestivamente, ou seja, conforme cronograma a ser disponibilizado pela Superintendência até o 

dia 29 de abril de 2011. 

Os relatórios serão enviados para o e-mail do gestor temático de cada Área de Resultado, de 

acordo com o modelo determinado pela SUPIM e nas datas definidas no cronograma. Quando o 

relatório enviado em data posterior à definida, ou em modelo diverso, não será contabilizado.  

Fórmula: Número de Relatórios de Atendimento à Imprensa enviados para a Superintendência 

Central de Imprensa conforme cronograma e modelo definido, no período de maio a dezembro de 

2011. 

Polaridade: Maior melhor 

Cumulatividade: Não 

Periodicidade de Monitoramento e Avaliação: Mensal / Anual. 

Fonte de Dados e de Comprovação: Relatório produzido pela Superintendência Central de 

Imprensa, a partir do controle interno dos relatórios recebidos das Assessorias de Comunicação 

Social 

Valores de Referência: 

 

2008: 0. 

2009: 0. 

2010: 0. 

 

Meta: 34 

Cálculo do Desempenho: (Resultado/ meta) X10 
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I-17 – TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASSESSORIA DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO - AGEI 

Descrição: o indicador tem como objetivo medir o percentual de execução do Plano de Trabalho 

da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação- AGEI, elaborado no início do ano e acordado 

com o dirigente máximo do órgão. O indicador direciona a avaliação do desempenho funcional da 

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação- AGEI na sua contribuição para o alcance dos 

resultados do órgão/entidade, a partir das diretrizes de atuação estabelecidas em conjunto com a 

SEPLAG. 

 Fórmula: cada meta será avaliada com uma nota entre 10 (cumprida) e 0(não cumprida), 

conforme critérios definidos no Plano de Trabalho. Após essa avaliação, será feita a média 

ponderada das notas de cada meta pactuada, considerando os pesos definidos no mesmo, e dessa 

forma, chegando à taxa de execução.  

Unidade de Medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Valor de referência: Não há. 

Meta: 100%. 

Cálculo do Desempenho: (Realizado/Meta)x10 
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I-18 - ÍNDICE MÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA 

Descrição do Indicador: O indicador tem como objetivo medir o percentual de execução do PAA 

elaborado para o exercício de 2011, devidamente acordado com o dirigente máximo do 

órgão/entidade.  

O indicador é importante, pois serve para avaliar o desempenho funcional do auditor e a 

contribuição da unidade de auditoria na área de sua competência no órgão/entidade. 

O PAA é regulamentado pela Instrução de Serviços emitida pela Superintendência Central de 

Auditoria Operacional da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais). 

Observações: As ações estabelecidas originalmente no PAA, poderão, a partir do surgimento de 

demandas extraordinárias, representadas por ações não previstas no PAA, ser permutadas até o 

limite de 30% daquelas inicialmente acordadas.  

As permutas serão pactuadas formalmente com o demandante no momento da apresentação da 

demanda extraordinária, com definição prévia da ação a ser permutada. Essa alteração deverá ser 

imediatamente comunicada a Diretoria Central de Coordenação de Unidades de 

Auditoria/Superintendência Central de Auditoria Operacional/Subcontroladoria de Auditoria e 

Controle de Gestão/Controladoria-Geral do Estado, para fins de processamento da alteração no 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Auditoria - SIGA. 

As ações previstas no PAA que eventualmente não apresentarem, ao longo do exercício, 

motivação para sua realização, serão desconsideradas na avaliação final. A Superintendência 

Central de Auditoria Operacional/Subcontroladoria de Auditoria e Controle de 

Gestão/Controladoria-Geral do Estado avaliará e validará estes casos a partir de documentação 

comprobatória encaminhada pela unidade de auditoria ou registro no SIGA. 

Unidade de Medida: % (percentual). 

Fórmula: Média aritmética do grau de execução de cada ação pactuada no PAA.  

Cada ação será avaliada, atribuindo-lhe a avaliação entre 100% (cumprida) até 0% (não cumprida). 

Após essa avaliação, será efetuada a média de todas as ações e, em seguida, aplicar-se-á a tabela 

do cálculo do desempenho. 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais de Auditoria - SIGA 

Data para Disponibilização dos Dados: até 10º dia útil do mês subseqüente ao de referência dos 

dados apurados. 

Monitoramento: Via relatórios gerenciais do SIGA 
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Observação: Exceto quando da avaliação final, qualquer monitoramento sempre restará 

prejudicado, uma vez que grande parte das ações constantes do PAA são de natureza contínua, ou 

seja, de execução ao longo de todo o exercício, sendo  difícil sua mensuração antes do término. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual. 

Polaridade: Maior melhor 

Cálculo do Desempenho: 

Resultado de Cálculo do Desempenho Global Nota 

≥ 90 % 10 

De 84 até 89,99 % 9 

De 77 até 83,99 % 8 

De 70 até 76,99 % 7 

De 60 até 69,99 % 6 

De 50 até 59,99 % 5 

< 50% 0 

 

Esse indicador deve ser pactuado com todos os órgãos e entidades que tem a 2ª Etapa do Acordo 

de Resultados assinada. 

Valores de Referência: 

2009: 84,09 

2010: 82,00 

 

Meta: 90,00 
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I-19- ELABORAR SÚMULAS ADMINISTRATIVAS E SUBMETÊ-LAS AO ADVOGADO-GERAL 

DO ESTADO 

Descrição: Dedica-se o trabalho a temas pacificadores no âmbito dos julgamentos dos recursos 

junto ao CAP, confirmados pelo Sr. Governador do Estado, com o intuito de vê-las aplicadas aos 

feitos não julgados e em tramitação no Conselho, a fim de dar mais celeridade no curso processual 

recursal. Tais súmulas poderão e deverão ser adotadas pelos demais órgãos de Administração 

Estadual como força de dirimir conflitos em seu nascedouro, e abreviar as lides públicas com os 

servidores. 

Fórmula: Total de súmulas administrativas submetidas ao Advogado-Geral do Estado. 

Unidade de medida: Unidade. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: Súmulas elaboradas e enviadas ao Advogado-Geral do Estado. 

Valores de Referência:  

2008: 0. 

2009: 0. 

2010: 0. 

Meta: 05 

Cálculo de desempenho: [resultado / meta] * 10.  



 93 

I-20 - TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE 

LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS E PROCESSOS DO CAP NAS 

CONSULTORIAS JURÍDICAS DA AGE, SEPLAG, SEF, SETOP, SES, SEE, FUNED, IEPHA, 

SECOPA, SEGOV, SECCRI, IPSEMG E DER 

Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a licitações, 

contratos, convênios e editais são atendidas pelas unidades jurídicas dos órgãos e entidades do 

Estado. O tempo será computado em dias úteis, na forma da contagem dos prazos processuais, 

isto é, exclui-se do cômputo a data do início e inclui-se a data do vencimento. Ademais, os prazos 

não podem se iniciar ou encerrar em dias não-úteis. Considera-se como marco inicial a data da 

entrada do requerimento na unidade jurídica e como marco final a data da saída do parecer ou nota 

jurídica da unidade. Para tal, serão consideradas as datas do controle interno. Serão computados 

os pareceres e notas conclusivos que deixarem a unidade dentro do período avaliatório. Os 

pedidos de diligência ficarão fora da contagem do prazo, o que significa que quando for realizada 

alguma diligência o cômputo do prazo é interrompido, pois para a emissão de um parecer ou nota 

jurídica pressupõe-se que o expediente esteja completa e adequadamente instruído. 

Fórmula: [(Somatórios dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas) / (número 

total de pareceres e notas jurídicas emitidos)] 

Polaridade: Menor melhor 

Cumulatividade: Anual 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal/ anual 

Unidade de medida: dias úteis. 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Relatórios internos das Assessorias/Procuradorias 

Jurídicas dos órgãos e entidades devidamente validados pela AGE. 

Valores de Referência: 

2008: 7,7 

2009: 6,3 

2010: 5,89 

Meta: 07 dias úteis 

Cálculo do Desempenho: (1 – [(resultado - meta) / meta]) * 10 
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I-21 - TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE 

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  

 

Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a contratação de 

operações de crédito são atendidas pela Consultoria Jurídica da AGE. O tempo será computado 

em dias úteis, na forma da contagem dos prazos processuais, isto é, exclui-se do cômputo a data 

do início e inclui-se a data do vencimento. Ademais, os prazos não podem se iniciar ou encerrar em 

dias não-úteis. Considera-se como marco inicial a data da entrada do requerimento na unidade 

jurídica e como marco final a data da saída do parecer ou nota jurídica da unidade. Para tal, serão 

consideradas as datas do controle interno. Serão computados os pareceres e notas conclusivos 

que deixarem a unidade dentro do período avaliatório. Os pedidos de diligência ficarão fora da 

contagem do prazo, o que significa que quando for realizada alguma diligência o cômputo do prazo 

é interrompido, pois para a emissão de um parecer ou nota jurídica pressupõe-se que o expediente 

esteja completa e adequadamente instruído.  

Fórmula: somatório dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas/ número total 

de pareceres e notas jurídicas emitidos  

Unidade de medida: dias úteis  

Fonte de dados: relatório interno das unidades  

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: Menor melhor  

Valores de Referência: 

2009: - 

2010: 02 

Meta: 05 

Cálculo de desempenho: [meta/resultado] *10  

Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez).  

Ao resultado superior a 8 dias será atribuída nota 0 (zero).  
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I-22 - TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE 

LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E EDITAIS REFERENTES À REFORMA DOS 

ESTÁDIOS GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, RAIMUNDO SAMPAIO E DO GINÁSIO 

JORNALISTA FELIPE DRUMMOND 

Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a licitações, 

contratos, convênios, editais referentes à reforma dos Estádios Governador Magalhães Pinto 

(Mineirão), Raimundo Sampaio (Independência) e DO Ginásio Jornalista Felipe Drummond 

(Mineirinho) são atendidas pela Consultoria Jurídica da AGE. O tempo será computado em dias 

úteis, considerando-se como marco inicial a data da entrada do requerimento na unidade jurídica e 

como marco final a data da saída do parecer ou nota da unidade jurídica. Para tal, serão 

consideradas as datas do protocolo interno. Serão computados os pareceres e notas conclusivos 

que deixarem a unidade dentro do período avaliatório. Os pedidos de diligências ficarão fora da 

contagem, o que significa que quando for realizada alguma diligência, o cômputo do prazo para a 

elaboração do parecer é suspenso e reinicia-se no momento em que sua resposta der entrada na 

unidade jurídica. Isto é, o pedido de diligência implica em interrupção do prazo, pois para a emissão 

de um parecer ou nota jurídica pressupõe-se que o processo esteja completamente instruído. 

 

Fórmula: [∑somatório de dias úteis gastos para emissão de respostas sobre licitações, contratos, 

convênios, editais / número total de pareceres e notas jurídicas emitidos sobre licitações, contratos, 

convênios, editais e processos do CAP].  

Unidade de medida: dias úteis 

Periodicidade de monitoramento a avaliação mensal / anual. 

Polaridade: menor melhor.  

Fonte: controle interno das unidades. 

Valor de referência: não há. 

Meta: 07 (sete) dias úteis. 

Cálculo do Desempenho: (1–(Resultado–Meta)/Meta)x10 
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I-23- NÚMERO DE REUNIÕES COM AS ASSESSORIAS JURÍDICAS E PROCURADORIAS DOS 

ÓRGÃOS E ENTIDADES. 

Descrição: Pretende-se acordar o alinhamento das estratégicas de relacionamento interno aos 

objetivos do novo modelo de Administração Pública, de forma a impulsioná-los, por meio da 

construção de sentido. O atual cenário exige uma comunicação de resultados, que contribua com 

geração de uniformização de idéias. Isso exige um processo de comunicação alinhado ao 

planejamento global do Estado, missão e objetivos da AGE para obtenção de resultados. 

Fórmula: número de reuniões realizadas  

Unidade de medida: unidade 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal/ anual 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: relatório interno. 

Valores de Referência:  

2008: 08 

2009: 04 

2010: 01 

Meta: 06 

Cálculo de desempenho: [resultado / meta] * 10.  
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I-24 - CONSOLIDAR ENTENDIMENTOS JURÍDICOS EM SÚMULAS ADMINISTRATIVAS 

Descrição: Cuida esta ação de identificar as possíveis divergências existentes, para que sejam os 

temas submetidos a procedimento de uniformização no âmbito da AGE. As matérias serão objetos 

de ampla discussão pela Consultoria Jurídica e irão representar o posicionamento preponderante 

do Órgão acerca das questões ali tratadas, com repercussão direta no assessoramento prestado 

aos demais órgãos/entidades da atual Administração. As orientações normativas são necessárias 

para concretizar uma das mais importantes diretrizes fornecidas no âmbito da AGE.   

Fórmula: Número de súmulas administrativas submetidas ao Advogado-Geral do Estado. 

Unidade de medida: unidade. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor. 

Fonte de dados: súmulas administrativas submetidas ao Advogado-Geral do Estado. 

Valores de Referência:  

2008: 01 

2009: 06 

2010: 04 

Meta: 05 

Cálculo de desempenho: (resultado/meta) x 10. 
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I-25 - NÚMERO DE DIAS DE INSCRIÇÃO NO CAUC 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a manutenção em dia da regularidade fiscal 

perante o governo federal de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a não 

comprometer a captação de recursos por parte do Governo de Minas Gerais. O indicador será 

contabilizado a partir de 1⁰ de janeiro de 2011. Será descontado da nota final do indicador 0,5 

ponto caso o órgão ou entidade entre pela segunda vez no Sistema CAUC durante o ano de 2011 

pelo mesmo motivo (ou item).  

Fórmula: Σ(dia de saída no CAUC – dia de entrada) 

Fonte: Ministério da Fazenda. Os resultados obtidos se referem aos dias úteis em que o órgão 

apresentou-se inadimplente junto ao governo federal e teve seu CNPJ inscrito no Cadastro Único 

site da Secretaria do Tesouro Nacional, disponível no seguinte endereço eletrônico: 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp 

Unidade de Medida: dias 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual 

Polaridade: menor melhor 

Peso do Indicador: mínimo de 10% 

Valor de Referência: 

2008: 0 

2009: 5 

2010: 0 

Meta: 0 (zero) 

Cálculo do Desempenho: Para a aferição do resultado será realizado um monitoramento, com 

informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no qual o órgão 

será avaliado de acordo com o Quadro I. 

Quadro I – Nota no AR proporcional ao número de dias úteis inscritos no CAUC por ano 
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Resultado Observado Nota 

Até 3 dias 10 

4 a 6 dias 9 

7 a 9 dias 8 

10 a 12 dias 7 

13 a 15 dias 6 

16 a 20 dias 5 

20 a 30 dias 4 

31 a 40 dias 3 

41 a 50 dias 2 

51 a 60 dias 1 

60 dias ou mais 
0 
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I-26 - DECLARAÇÕES DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS DE ENTRADA, EMITIDAS PELA 

SEPLAG, ANTES DA CELEBRAÇÃO DOS CONVÊNIOS 

Descrição: Este indicador visa medir a quantidade de declarações de contrapartida que são 

solicitadas e emitidas através do Sistema SIGCON – Módulo Entrada antes da celebração dos 

convênios com contrapartida financeira. Para fins de cálculo do indicador, será considerada a data 

de assinatura da Declaração de Contrapartida e a data de assinatura do convênio conforme sua 

publicação no Diário Oficial. O objetivo do indicador é estabelecer a regra de que a assinatura dos 

convênios só poderá ocorrer se houver a emissão anterior de Declaração de Contrapartida pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Tal procedimento possibilita que todos os planos 

de trabalho de convênios de entrada sejam analisados pela área central responsável e que os 

compromissos assumidos pelo estado com os concedentes sejam identificados e monitorados pela 

área competente. Serão considerados todos os convênios e instrumentos congêneres assinados a 

partir de Julho/2011. O indicador é cumulativo ao longo do ano. 

Fórmula: (Nº de convênios com declarações de contrapartida emitidas pela SEPLAG antes da 

assinatura dos convênios / Total de convênios celebrados e cadastrados no SIGCON-Módulo 

Entrada) * 100 

Unidade de Medida: % (percentual). 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: trimestral / anual 

Fonte: Relatório elaborado pela Superintendência Central de Coordenação Geral / SEPLAG, a 

partir das informações do Sistema SIGCON-Módulo Entrada 

Valor de Referência: N/D 

Meta: 100%  

Cálculo do Desempenho:  

Resultado Nota 

Igual a 100% 10 

De 80 a 99,99% 8 

De 60 a 79,99% 6 

De 50 a 59,99% 5 

Abaixo de 50% 0 
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I-27 - ENVIO DOS DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS E ADITIVOS EM TEMPO HÁBIL PARA 

CADASTRO 

Descrição: Os órgãos e as entidades deverão enviar à Superintendência Central de Coordenação 

Geral - SCCG/SEPLAG cópia digitalizada do convênio, do termo aditivo ou da prorrogação de 

ofício, plano de trabalho e das respectivas publicações para cadastro no Sistema SIGCON-Módulo 

Entrada até 30 dias após a publicação do convênio, do aditivo e prorrogação de ofício no Diário 

Oficial. Os documentos deverão ser enviados digitalizados para o e-mail 

sigcon@planejamento.mg.gov.br. São incluídos no cálculo do indicador todos os convênios, 

aditivos e prorrogações de ofício firmados a partir de julho/2011. O cálculo do indicador considerará 

a data de recebimento do e-mail pela SCCG e a data de publicação do convênio, aditivo e 

prorrogação de ofício no Diário Oficial. 

Ressalvas: 

1) No caso de Termo Aditivo que altere somente a vigência e de prorrogações de ofício serão 

aceitos para efeito de cadastramento somente a cópia digitalizada da publicação no Diário 

Oficial; 

2) Não há necessidade de esperar o envio pelo concedente da cópia publicada, pois, como a 

publicação pode ser acessada no site da Imprensa Nacional, se for informada à SCCG, por 

e-mail, corretamente, a data e a página da publicação no DOU, esta poderá realizar o 

acesso e fazer a cópia da publicação. Sendo assim, será aceita a data de recebimento 

dessa informação, quando correta, isto é, quando possibilitar a localização do extrato 

publicado. 

3) Quando o concedente não encaminhar a cópia do convênio ou do termo aditivo assinada 

pelas partes em tempo hábil para cumprimento do prazo pactuado acima, poderá ser 

enviada, digitalizada por e-mail, a cópia assinada apenas pelo convenente (órgão ou 

entidade estadual) da versão final encaminhada para assinatura do concedente, desde que 

condizente com os dados do extrato publicado e do cadastro no SICONV, quando for o caso 

do convênio estar registrado no SICONV. 

Fórmula: (∑ dos dias de atraso de envio da documentação de convênios, termos aditivos e 

prorrogação de ofício assinados / Número de convênios, aditivos e prorrogações de ofícios 

cadastrados no período no SIGCON-Módulo Entrada)  

Polaridade: menor melhor 

Periodicidade de Monitoramento e avaliação: trimestral/ anual 

Fonte: Relatório elaborado pela Superintendência Central de Coordenação Geral / SEPLAG, a 

partir das informações do Sistema SIGCON-Módulo Entrada 

Valor de Referência: N/D 

Meta: 0 (zero) 

mailto:sigcon@planejamento.mg.gov.br


 102 

Cálculo do Desempenho:  

Média de Dias de Atraso Nota 

0 dias 10 

1 a 10 dias 8 

11 a 20 dias 5 

21 a 30 dias 3 

Acima de 30 dias 0 
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I-28 - PERCENTUAL DA FROTA COM DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DO 

ABASTECIMENTO INSTALADO 

Descrição: O indicador expressa o percentual de veículos da frota dos órgãos e entidades com 

dispositivo eletrônico de controle do abastecimento instalado em decorrência da implantação do 

novo modelo de abastecimento definido na segunda onda do Projeto Gestão Estratégica de 

Suprimentos – GES. A implantação ocorrerá em todo Estado, que foi dividido em 04 regiões. Após 

o encerramento da implantação em cada região, será apurado o percentual de veículos de cada 

órgão/ entidade, alocados em unidades de frota da referida região, que apresentam dispositivos 

instalados até a data de encerramento definida no Plano de Projeto. A nota final do órgão será a 

média aritmética das notas calculadas ao final de cada etapa nas regiões. 

Fórmula: [(número de veículos da frota com dispositivo eletrônico instalado/ número total de 

veículos que compõem a frota do órgão ou entidade, apurado no início da execução do Plano de 

Projeto) x 100]. 

Observações: 

1) Na variável “número total de veículos que compõem a frota do órgão ou entidade, apurado no 

início da execução do Plano de Projeto”: 

a. Não serão considerados os veículos que tiveram entrada (incorporação) nas unidades 

de frota após o início da execução do Plano de Projeto da respectiva região; 

b. Serão subtraídos os veículos que tiveram saída (por transferência, baixa) após o início 

da execução do Plano de Projeto da respectiva região. 

Polaridade: maior melhor 

Cumulatividade: Cumulativo 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal/ anual 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Módulo Frota/ Sistema Integrado de Administração de 

Materiais e Serviços – SIAD 

Valor de Referência: Não há. 

Meta: 100% da frota com dispositivo eletrônico de controle do abastecimento instalado 

Cálculo do Desempenho:  
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Aproveitamento Valor 

100% 10 

De 90% até 100% (exclusive) 9 

De 80% até 90% (exclusive) 8 

De 70% até 80% (exclusive) 7 

De 60% até 70% (exclusive) 6 

De 50% até 60% (exclusive) 5 

Até 50% (exclusive) 0 
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I-29 - INVENTÁRIO POR MEIO DE COLETOR DE DADOS COM LEITOR DE CÓDIGO DE 

BARRAS 

Descrição: O indicador expressa o percentual de unidades dos órgãos e entidades efetivamente 

inventariadas por meio de coletor de dados com leitor de código de barras. Deverão ser 

inventariadas todas as unidades administrativas (diretorias, departamentos, setores, gerências ou 

equivalentes) dos órgãos/ entidades situadas no município onde se encontra a sede do respectivo 

órgão/ entidade. A nota final de cada organização será obtida pela razão entre a quantidade de 

unidades administrativas efetivamente inventariadas no município e o total de unidades 

administrativas presentes no mesmo município. 

Fórmula: (A/B X 100). 

Sendo: 

A = Quantidade de unidades administrativas do órgão efetivamente inventariadas com o uso do 

coletor de dados com leitor de códigos de barras. 

Uma unidade será considerada inventariada se pelo menos 80% dos bens alocados nela forem 

localizados durante o inventário com o coletor de dados. Casos excepcionais deverão ser 

submetidos à análise da DCAL. 

B = Total de unidades presentes no município onde se encontra a sede do órgão/ entidade. 

Polaridade: maior melhor 

Cumulatividade: Cumulativo 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Módulo Material Permanente/ Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços – SIAD 

Valor de Referência: Não há. 

Meta: 100% das unidades efetivamente inventariadas no município onde se encontra a sede do 

órgão/ entidade. 

Cálculo do Desempenho:  
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Aproveitamento Valor 

100% 10 

De 90% até 100% (exclusive) 9 

De 80% até 90% (exclusive) 8 

De 60% até 80% (exclusive) 6 

Até 60% (exclusive) 0 

 

Observação: 

Com a publicação do decreto de encerramento do exercício de 2011, a Diretoria Central de 

Administração Logística - DCAL disponibilizará no site da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG a relação de unidades dos órgãos/ entidades que obrigatoriamente deverão ser 

inventariadas por meio do coletor de dados para fins de apuração da nota no acordo de resultados.  

Serão consideradas efetivamente inventariadas as unidades que tiverem pelo menos 80% dos 

bens localizados após a emissão do relatório final de inventário e registro de encerramento do 

inventário no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD. Poderão ser 

consideradas como efetivamente inventariadas, as unidades com percentuais inferiores, desde que 

existam nelas bens cedidos a terceiros ou por outros motivos devidamente justificados pelo órgão/ 

entidade e aceitos pela DCAL.  

Esse indicador não será avaliado para órgãos e entidades cujo somatório do material 

permanente que componha o seu patrimônio seja igual ou inferior a 1.000 (unidades) 

unidades.  

A apuração será realizada em 2012, após a entrega do relatório final de inventário pelos órgãos e 

entidades. 



 107 

I-30 - TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE COMPRAS DESENVOLVIDOS E 

IMPLANTADOS PELO PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS – GES, 

INCLUÍDOS EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES 

Descrição: Apurar as compras e contratações dos itens incluídos em atas de registro de preços 

vigentes, realizadas em conformidade com as diretrizes do projeto GES, referentes às cinco 

famílias citadas abaixo: 

Material de Escritório (inclusive papéis) – Gestor do Registro de Preços: Secretaria de Estado da 

Educação – SEE  

Equipamentos de Informática (computadores, servidores, notebooks) – Gestor do Registro de 

Preços: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

Materiais Médico-Hospitalares – Gestor do Registro de Preços: Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais – FHEMIG  

Materiais Laboratoriais – Gestor do Registro de Preços: Fundação Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS  

Coffee Breaks e Lanches para Eventos (Capital e RMBH) – Gestor do Registro de Preços: 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG  

Se não houver nenhuma compra ou contratação de itens trabalhados pelo GES de alguma das 

famílias citadas, esta família será desconsiderada no cálculo do indicador do órgão/entidade. 

Fórmula: Soma das taxas ponderadas de aquisição das famílias citadas, que são calculadas 

individualmente da seguinte forma: 

(valor total da família adquirido pelo órgão conforme a política de GES / valor total da família 

adquirido por esse órgão) * (valor total da família adquirido por esse órgão / valor total das cinco 

famílias adquirido por esse órgão) 

Polaridade: maior melhor. 

Cumulatividade: Cumulativo 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Fonte dos Dados: Consultas e relatórios do Armazém de Compras do SIAD. 

Valor de Referência: Não há. 
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Meta Mínima para os Órgãos e Entidades: 85% 

Cálculo do Desempenho: A partir do resultado da fórmula acima: 

 

Aproveitamento Nota 

De 85% a 100% (Inclusive) 10 

De 75% a 85% (Exclusive) 8 

De 55% a 75% (Exclusive) 6 

De 0% a 55% (Exclusive) 0 
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I-31 - TAXA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RECICLADO 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar as aquisições de papel A4 do tipo reciclado. 

Fórmula: [A / (A + B)] x 100, onde: 

A = quantidade de papel A4 reciclado com entrada por nota fiscal (orçamentária e pronto 

pagamento) efetivada no módulo de material de consumo SIAD. 

B = quantidade de papel A4 comum com entrada por nota fiscal (orçamentária e pronto pagamento) 

efetivada no módulo de material de consumo SIAD. 

Nota: 

1. Para efeito de cálculo, padronizou-se a unidade de fornecimento, utilizando-se a unidade de 

medida “pacote de 500 folhas” como referência. 

2. Papel A4 comum corresponde ao seguinte item do catálogo de materiais e serviços do SIAD: 

80306 - papel para escritório - com gramatura de 75 g/m quadrado; medindo 210 x 297mm (A4); 

cor branco, alta alvura. 

3. Papel A4 reciclado corresponde ao seguinte item do catálogo de materiais e serviços do SIAD: 

974960 – papel para escritório - com gramatura de 75 gr; medindo 210x297mm (A4); cor natural, 

100% reciclado. 

Polaridade: Maior melhor. 

Cumulatividade: Cumulativo 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Sistema Integrado de Administração de Materiais e 

Serviços (SIAD) 

Valor de Referência:  

2008: 26,46 

2009: 21,20 

2010: 93,17 

Meta: 80% 
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Cálculo do Desempenho:  

 

Aproveitamento Nota 

De 80% a 100% (Inclusive) 10 

De 75% a 80% (Exclusive) 6 

De 70% a 75% (Exclusive) 4 

Abaixo de 70% (Exclusive) 0 
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I-32 - ÍNDICE DE CONTRATOS (DE ATIVIDADE MEIO) RENOVADOS NO PRAZO 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o gerenciamento da execução física e financeira 

de contratos, visando à redução do número de contratos que são renovados fora do prazo.  Serão 

considerados contratos renovados no prazo aqueles que forem publicados no Diário Oficial até 20 

dias após o término da vigência.  

Serão considerados contratos de atividade meio os que envolvam: contratação de trabalhadores 

mirins (ASPROM e correlatos); contratação de estagiários; contratos administrativos; reprografia e 

impressão; serviço geral de informática; serviços de limpeza, conservação e apoio administrativo 

(MGS e correlatos); aluguel; condomínio; empresa de utilidade pública (água, luz, telefone); 

comunicação de dados e voz; central telefônica; manutenção de elevadores; assinatura do jornal 

MG; publicação no MG; vale alimentação; correios; manutenção de veículos; combustível; 

passagem, hospedagem e eventos; contratação de treinamento e capacitação; e demais contratos 

cujo gestor seja a unidade de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF, DPGF ou unidade 

correlata). 

Fórmula: [(Número de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / Número de 

contratos a serem renovados no período)] X100 

Fonte: Controle interno da SPGF (tabulação constante dos dados).  

Unidade de Medida: % (percentual). 

Periodicidade de Monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor 

Valor de Referência:  

2008: 100 

2009: 100 

2010: 100 

Meta: 100% (sem exceção) 

Cálculo do Desempenho: Resultado / meta, em que: 
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% de Execução em Relação à Meta Nota 

100 % 10 

90,00% até 99,99% 6 

80,00% até 89,99% 4 

< 80% 0 
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I-33 - ÍNDICE DE COMPRAS ELETRÔNICAS - PREGÃO E COTEP 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e serviços 

comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Pregão Eletrônico e Cotação Eletrônica de 

Preços. Este indicador tem foco na quantidade de processos de compra.  

Fórmula: (A+B) / 2, onde: 

A = [(quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados 

por pregão eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de processos de 

licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição 

de bens e/ou serviços comuns, passíveis de serem efetuados por pregão eletrônico, realizadas no 

período avaliatório em questão)] x 100; 

B = [(quantidade de processos de dispensa de licitação por valor realizados por meio de cotação 

eletrônica de preços para aquisição de bens e/ou serviços, realizadas no período avaliatório em 

questão) / (total de processos de dispensa de licitação por valor, passíveis de serem efetuados por 

cotação eletrônica de preços, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100. 

Observação: as bases de dados utilizadas para apuração do resultado da SCRLP restringem-se 

às compras dos órgãos e entidades aderentes ao Indicador de Compras Eletrônicas no Acordo de 

Resultados. 

Polaridade: maior melhor. 

Cumulatividade: Cumulativo. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Armazém de Dados do Portal de Compras do Estado de 

Minas Gerais. 

 Valor de Referência:  

2008: - 

2009: 97,4 

2010: 97,97 

Meta: 90%  

Cálculo do Desempenho:  
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Aproveitamento Nota 

De 90% a 100% (Inclusive) 10 

De 85% a 90% (Exclusive) 8 

De 80% a 85% (Exclusive) 6 

De 75% a 80% (Exclusive) 4 

Abaixo de 75% (Exclusive) 0 

 

Observação: A nota final do sistema será apurada pela média aritmética simples das notas obtidas 

pelas unidades orçamentárias. O denominador dessa média será obtido pelo somatório de 

unidades que possuem meta, excluindo, portanto, as unidades que não a possuem 
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I-34 - ÍNDICE DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

Descrição: O indicador expressa a elaboração e o acompanhamento de Planejamento Anual de 

Compras Públicas pelos órgãos e entidades onde o Projeto Pré Compra foi implantado.  

Para os órgãos e entidades em que o Projeto Pré Compra foi implantado em 2010, atribuir-se-á 

valor à entrega do Planejamento Anual de Compras Públicas (documento modelo disponibilizado 

pela Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio - SCRLP) que deverá ser 

entregue em até 60 dias contados a partir da celebração do Acordo de Resultados, bem como às 

entregas dos Planos de Ação (documento modelo disponibilizado pela SCRLP), que deverão ser 

encaminhados à SCRLP até o dia 20 de cada mês, considerando o primeiro mês àquele 

subseqüente ao da elaboração do Planejamento Anual de Compras. 

Quanto aos órgãos e entidades que terão o Projeto Pré Compra implantado em 2011, atribuir-se-á 

valor à entrega do Planejamento Anual de Compras Públicas (documento modelo disponibilizado 

pela SCRLP) que deverá ser entregue em até 15 dias úteis contados a partir do encerramento da 

2ª etapa da implantação denominada “Capacitação em Planejamento de Compras – Módulo 2”, 

bem como às entregas dos Planos de Ação (documento modelo disponibilizado pela SCRLP), os 

quais deverão ser encaminhados à SCRLP até o dia 20 de cada mês, considerando o primeiro mês 

àquele subseqüente ao da elaboração do Planejamento Anual de Compras. 

Fórmula:  

Onde: 

A = Valor correspondente à “Data de Entrega do Planejamento Anual de Compras Públicas à 

SCRLP”, conforme descrito na tabela abaixo: 

 

Data de Entrega do Planejamento Anual de Compras Públicas à 

SCRLP 
Valor 

Até o prazo estipulado 1 

Até 7 dias de atraso 0,75 

De 8 a 14 dias de atraso 0,50 

De 15 a 29 dias de atraso 0,25 

A partir do 30º dia de atraso 0 
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Σ B = Somatório dos valores mensais correspondentes à “Data de Entrega do Plano de Ação à 

SCRLP”, conforme descrito na tabela abaixo: 

Data de Entrega do Plano de Ação à SCRLP Valor 

Até o prazo estipulado 1 

Até 7 dias de atraso 0,75 

De 8 a 14 dias de atraso 0,5 

De 15 a 29 dias de atraso 0,25 

A partir do 30º dia de atraso 0 

 

 Σ C = Somatório do número de meses em  que o Plano de Ação deveria ter sido encaminhado à 

SCRLP. 

Observação: Será considerada “Data de Entrega do Planejamento Anual de Compras Públicas à 

SCRLP” e “Data de Entrega do Plano de Ação à SCRLP” aquela em que o documento for entregue 

à SCRLP devidamente preenchido. 

Polaridade: maior melhor. 

Cumulatividade: cumulativo. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Diretoria Central de Licitações e Contratos – DCLC da 

Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP. 

Valor de Referência: Não há. 

Meta: 70% 

Cálculo do Desempenho: 

Aproveitamento Nota 

De 70% a 100% (Inclusive) 10 

De 60% a 70% (Exclusive) 8 

De 50% a 60% (Exclusive) 6 

De 30% a 50% (Exclusive) 4 

Abaixo de 30% (Exclusive) 0 
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Observação: A nota final do sistema será apurada pela média aritmética simples das notas obtidas 

pelas unidades orçamentárias. O denominador dessa média será obtido pelo somatório de 

unidades que possuem meta, excluindo, portanto, as unidades que não a possuem. 
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I-35 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS EM RELAÇÃO À 

DESPESA TOTAL 

Descrição: O indicador participação das despesas operacionais em relação à despesa total alinha-

se com indicador finalístico “Economia com atividades-meio” compreendido no Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), instrumento de planejamento de longo prazo do Estado. Seu 

principal objetivo é maximizar a margem de recursos disponíveis para a produção de serviços à 

sociedade por meio da redução sistemática de despesas definidas como despesas operacionais, 

também denominadas despesas de manutenção da máquina pública. 

A meta para 2011 será definida a partir da programação orçamentária aprovada para o ano de 

2011. Os valores percentuais a serem definidos como meta é uma proporção entre as despesas 

operacionais - que incluirão as despesas dos projetos estruturadores, associados e especiais - e as 

despesas totais, conforme descrito abaixo. 

Despesas operacionais: são os valores referentes ao grupo de despesa Outras Despesas 

Correntes. Não computarão as fontes de recursos 20 (Transferência constitucional aos Municípios), 

24 (Convênios, Acordos e Ajustes), 45 (Doações); os recursos aplicados em contrapartidas de 

convênios e operações de crédito (recursos orçados com Identificador de Procedência e Uso 3) e 

os recursos aplicados em emendas parlamentares (Identificador de Procedência e Uso 8). Os itens 

que compõem as despesas operacionais estão relacionados na Tabela 1 e não é previsto qualquer 

exceção quanto aos itens disposto na tabela. 

Despesas totais: não serão considerados o grupo de despesas de Pessoal e Encargos Sociais, a 

fonte de recursos 20 (Transferências a Municípios) e os elementos de despesa 03 (Pensões) e 05 

(Outros Benefícios Previdenciários). 

Para ambas as despesas, será considerado o montante empenhado no ano de 2011. 

Observação: todos os itens abertos em decorrência de desdobramentos daqueles que 

constam na tabela serão computados para fins de apuração do indicador, uma vez que para 

a definição da meta estes itens já faziam parte da base de cálculo. 

Fórmula: (Soma das despesas empenhadas nos itens de despesa operacional do órgão ou 

entidade / soma da despesa total empenhada pelo órgão ou entidade no ano)*100. 

Polaridade: menor melhor. 

Cumulatividade: cumulativo. 

Unidade de Medida: % (percentual). 



 119 

Periodicidade de Monitoramento: mensal. 

Periodicidade de Avaliação: Anual, até 15 de janeiro do exercício seguinte. 

Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação 

Orçamentária SEPLAG. 

Valor de Referência: Não há. 

Meta: 85,97 

Cálculo do Desempenho: O desempenho acordado nesse indicador será medido e pontuado pela 

regra abaixo: 

1) Para o valor da taxa de participação até o valor da meta estabelecida ganha-se 10 (dez) pontos. 

2) Se houver extrapolação da meta estabelecida, calcula-se, o percentual desta em relação à 

própria meta pela fórmula: [(Resultado – Meta) / Meta *100]. 

3) O percentual além da meta em até 5% resultará na perda de 1 ponto. Acima disso a cada 2,5% 

(dois e meio por cento) de percentual a maior do que o valor da meta estabelecida retira-se 1 (um) 

ponto dos dez já alcançados no item 1, conforme a tabela abaixo: 

Percentual de despesa 

realizada acima da meta 

Número de pontos 

perdidos 

de 0,1 a 5% 1 

de 5,1 a 7,5% 2 

de 7,51 a 10% 3 

de 10,1 a 12,5% 4 

de 12,51 a 15% 5 

de 15,1 a 17,5% 6 

de 17,51 a 20% 7 

de 20,1 a 22,5 8 

de 22,51 a 25% 9 

Acima de 25,1% 10 

 

Observação: A nota final será apurada pela média ponderada das notas obtidas pelas unidades 

orçamentárias que integram cada sistema, as quais são inicialmente apuradas nos termos da 
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tabela acima. Com efeito, a ponderação de cada unidade corresponderá à proporção do respectivo 

limite de despesa operacional considerando o limite global do sistema. 
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I-36 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO - DIMENSÃO AÇÃO (IDP-A) 

Descrição: O indicador Índice de Desempenho do Planejamento – Dimensão Ação tem como 

objetivo mensurar, incentivar e premiar o desempenho dos órgãos/entidades segundo a 

capacidade de concretização das metas inscritas no plano plurianual. Nesse sentido, o indicador é 

um elemento de avaliação do planejamento realizado pelas unidades, visando, portanto, vincular o 

alcance das metas estabelecidas no PPAG a um sistema de incentivos e penalidades capaz de 

alinhar esforços em torno da estratégia de governo tal como essa é materializada mediante o PMDI 

e o PPAG. 

O IDP-A compara o desempenho programado e executado tomando como parâmetro as metas 

estabelecidas no PPAG. As informações serão extraídas bimestralmente do módulo de 

monitoramento do SIGPLAN. Não será aferido o desempenho obtido mediante os programas 

padronizados “Apoio a Administração Pública” (701), “Obrigações Especiais” (702) e “Reserva de 

Contingência” (999), assim como estão fora do referido cômputo as ações não orçamentárias. 

O índice é obtido por meio da média ponderada dos seguintes indicadores:  

 

Indicador Sigla Peso 

Percentual de ações com taxa de execução física entre 70% e 130% %ATefis 0,4 

Percentual de ações com taxa de execução financeira entre 70% e 

130% 
%ATefin 0,3 

Percentual de ações com índice de eficiência entre 0,7 e 1,3 %AIeficiência 0,3 

 

O percentual de ações com taxa de execução física entre 70 e 130% é calculado ao se aplicar a 

seguinte equação: 

 

100*
ações de  totalN.º

130% e 70% entre Tefis com ações de N.º
 %ATefis 








 , 

sendo que a taxa de execução física é igual a: 

 

100*
física oProgramaçã

física Execução
Tefis 








 . 
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Observação: A programação física é aquela estampada para cada ação no PPAG e no orçamento 

e a respectiva execução será apurada por meio do módulo de monitoramento do SIGPLAN.  

 

O valor de 70% para essa taxa é considerado um parâmetro mínimo de desempenho razoável, a 

partir do qual é possível dizer que a ação foi cumprida, particularmente considerando a 

possibilidade de execução postergada por meio de restos a pagar. Por sua vez, o valor de 130% foi 

eleito como parâmetro superior de desempenho, na medida em que após esse limite a meta 

inicialmente projetada perde o seu significado enquanto exequível e desafiadora. 

Já o percentual de ações com taxa de execução financeira entre 70 e 130% é obtido pelo seguinte 

algoritmo: 

100*
ações de  totalN.º

130% e 70% entreTefin  com ações de N.º
%ATefin 








 , 

sendo que a taxa de execução financeira é igual a 

100*
financeira oProgramaçã

financeira Execução
Tefin 








 . 

 

Observação: A programação financeira tomada como referência para o cálculo do índice é aquela 

representada pelos valores estabelecidos no PPAG e no orçamento, ou seja, pelo crédito inicial da 

ação.  

Também em face deste indicador, o valor de 70% para a taxa de execução financeira é 

considerado um parâmetro mínimo de desempenho razoável, a partir do qual é possível dizer que a 

ação foi cumprida, particularmente considerando a possibilidade de execução postergada por meio 

de restos a pagar. Por sua vez, o valor de 130% foi eleito como parâmetro superior de 

desempenho, na medida em que após esse limite a meta inicialmente projetada perde o seu 

significado enquanto exequível e desafiadora. 

Por fim, o percentual de ações com índice de eficiência entre 0,7 e 1,3 é o resultado da seguinte 

igualdade: 

100*
ações de  totalN.º

1,3 e 0,7 entre eficiência de índice com ações deN.º
cia%AIeficiên 








 , 
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sendo que o índice de eficiência é igual à razão entre a taxa de execução física e a taxa de 

execução financeira da ação: 

Tefin

Tefis
aIeficiênci  . 

O índice de eficiência compara o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, 

este índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o 

desempenho no momento da execução foi melhor ou pior em relação ao desempenho planejado. 

Dentro dessa perspectiva, o esforço das unidades em superar as metas inicialmente fixadas é 

recompensado, desde que isso não resulte em incompatibilidade entre a execução física e 

financeira. 

Se o índice for menor do que 1, isso significa que o custo unitário executado foi maior que o 

programado. Se for igual a 1, há uma equivalência entre o custo unitário projetado e executado. Por 

outro lado, caso seja maior do que 1, o custo unitário realizado foi menor do que o planejado. 

A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção 

desproporcional entre a execução física e a execução financeira, denotando falha no planejamento 

da ação.  

Associando esses três percentuais e os respectivos pesos, obtém-se a seguinte média ponderada, 

que é a fórmula de cálculo do indicador: 

 

     







 


100

0,3*cia%AIeficiên0,3*%ATefin0,4*%ATefis
 A-IDP . 

Os parâmetros técnicos para registro da execução física e financeira são aqueles estabelecidos no 

Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (link: 

http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp). 

Fórmula: 
     








 


100

0,3*cia%AIeficiên0,3*%ATefin0,4*%ATefis
 A-IDP . 

Polaridade: maior melhor. 

Cumulatividade: cumulativo. 

Unidade de Medida: número índice com desempenho variável entre 0 e 1. 
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Periodicidade de Monitoramento: bimestral. 

Periodicidade de Avaliação: anual, até o dia 30 de janeiro de 2012. 

Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação 

Orçamentária (SCPPO). 

Valor de Referência: Não há. 

Meta para o exercício de 2011: 0,7. 

Cálculo do Desempenho: o desempenho acordado nesse indicador será medido e pontuado pela 

regra abaixo, após aplicada a fórmula acima. 

Índice de Desempenho do Planejamento – Dimensão Ação 

(IDP-A) 
Nota 

De 0,700 até 1,000 10 

De 0,620 até 0,699 9 

De 0,540 até 0,619 8 

De 0,460 até 0,539 7 

De 0,380 até 0,459 6 

De 0,300 até 0,379 5 

De 0,220 até 0,299 4 

De 0,140 até 0,219 3 

De 0,060 até 0,139 2 

De 0,001 até 0,059 1 

0 (zero) 0 

 

Observação: o índice de desempenho do planejamento – dimensão ação será calculado de forma 

agregada considerando o número global de ações orçamentárias que compõem o sistema, as 

quais estão consignadas no PPAG e detalhadas no Orçamento Fiscal e no Orçamento de 

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. Desse modo, integram o cômputo do 

indicador as ações das empresas estatais dependentes e independentes que compõem o sistema. 
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I-37- ÍNDICE DE REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

Descrição: A regionalização tem como fundamento o § 1º do art. 165 da Constituição Federal de 

1988, quando estabelece que o plano plurianual apresentará, de forma regionalizada, os objetivos, 

diretrizes e metas da administração pública. Tendo em conta esse fundamento maior e visando 

obter informações acerca da distribuição regionalizada das intervenções realizadas pelo Estado, o 

índice de regionalização da execução permite aferir, incentivar e premiar os órgãos/entidades 

segundo os esforços desenvolvidos para operacionalizar esse intento. Cabe afirmar também que a 

obtenção de informações fidedignas sobre a regionalização da execução física e financeira é 

fundamental não apenas para a prestação de contas e a transparência dos gastos públicos, como 

também reveste-se de especial importância para a formulação e a avaliação das políticas públicas 

incumbidas ao Estado. 

O índice é obtido através de uma média ponderada dos seguintes indicadores:  

Indicador Sigla Peso 

Percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por 

município 

%ATrefis 0,3 

Percentual de ações com pelo menos 70% de execução financeira 

por município 

%ATrefin 0,3 

Percentual de recursos regionalizados por município %Refin 0,4 

 

O percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por município é calculado a partir 

da seguinte fórmula: 

100*
física execução de registro com ações de  totalN.º

municípiopor  física execução de 70% menos pelo com ações N.º
%ATrefis 








 , 

sendo o percentual de regionalização da execução física por município igual a 

100*
ação da física execução da lValor tota

municípiopor  registrada física Execução
Trefis 








 . 

Observação: a) integra o cômputo do %ATrefis as ações não orçamentárias do sistema 

consignadas no PPAG; b) as ações que possuírem mais de 30% de execução física não 

regionalizável não integrarão o cálculo do índice. 

O principal critério para regionalização das metas físicas é o local de entrega final do produto 

disponibilizado pela ação. Desse modo, a regionalização deve se orientar pelos municípios 

diretamente beneficiados. 
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Por sua vez, o percentual de ações com pelo menos 70% de execução financeira por município é 

calculado pelo seguinte algoritmo: 

,100*
financeira execução de registro com ações de  totalN.º

municípiopor  fínanceira execução de 70% menos pelo com ações N.º
%ATrefin 








  

sendo o percentual de execução financeira por município igual a 

100*
ação da fínanceira execução de lValor tota

municípiopor  registrada fínanceira Execução
Trefin 








 . 

 

Observação: a) como não possuem registro de execução financeira, as ações não orçamentárias 

não compõem o cálculo do %ATrefin; b) as ações que possuírem mais de 30% de recursos não 

regionalizáveis não integrarão o cálculo deste indicador. 

Já o percentual de recursos regionalizados por município é dado pela seguinte expressão: 

100*
fínanceira execução da lValor tota

municípiopor  registrado fínanceira execução deValor 
%Refin 








 . 

A regionalização financeira deve ser realizada pelos municípios efetivamente beneficiados pelos 

bens ou serviços adquiridos ou contratados, independentemente da sede do órgão/entidade 

contratante ou das empresas/pessoas contratadas. Nesse sentido, busca-se aferir com quem são 

despendidos os recursos públicos, mediante o direcionamento atribuído aos bens ou serviços . 

Não será admitida a concentração da programação física e/ou financeira em Belo Horizonte ou no 

município sede de algum órgão ou entidade, sob o pretexto exclusivo de que o orçamento é 

gerenciado de forma centralizada, ou ainda quando, por dificuldades técnicas ou operacionais, as 

informações de regionalização não estejam disponíveis. Nesse último caso, as informações 

deverão ser regionalizadas conforme normatização presente Manual SIGPlan de Monitoramento do 

PPAG. 

Não entrarão cômputo do índice as ações cuja regionalização é de responsabilidade da SCPPO 

bem como aquelas que, a critério do Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, não são 

passíveis de regionalização, a saber, a) aquelas referentes ao pagamento da dívida pública interna 

e externa; b) as ações voltadas predominantemente para outros estados ou países; c) ações cujos 

produtos são indivisíveis e atendem direta e simultaneamente várias macrorregiões.  

Os parâmetros técnicos para regionalização da execução física e financeira são aqueles 

estabelecidos no Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico da 
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (link: 

http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp). 

Fórmula: [(%ATrefis)*0,3] + [(%ATrefin)*0,3] + [(%Refin)*0,4]. 

Polaridade: Maior melhor. 

Cumulatividade: Cumulativo. 

Unidade de Medida: Número índice com desempenho variável entre 0 e 1. 

Periodicidade de Monitoramento: Bimestral. 

Periodicidade de Avaliação: Anual, até o dia 30 de janeiro de 2012. 

Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação 

Orçamentária (SCPPO). 

Valor de Referência: Não há. 

Meta para o exercício de 2011: 0,9. 

Cálculo do Desempenho de cada ação: O desempenho acordado nesse indicador será medido e 

pontuado pela regra abaixo, após aplicada a fórmula acima: 

Índice de regionalização da execução Nota 

De 0,900 até 1,000 10 

De 0,800 até 0,899 9 

De 0,700 até 0,799 8 

De 0,600 até 0,699 7 

De 0,500 até 0,599 6 

De 0,400 até 0,499 5 

De 0,300 até 0,399 4 

De 0,200 até 0,299 3 

De 0,100 até 0,199 2 

De 0,001 até 0,099 1 

0 (zero) 0 

 

Observação: O índice de regionalização da execução será calculado de forma agregada 

considerando a apuração de cada indicador no sistema como um todo. Desse modo, integram o 
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cômputo do indicador as ações das empresas estatais dependentes e independentes que 

compõem o sistema. 
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I-38 - MONITORAMENTO DO SIGPLAN 

Descrição: O monitoramento do PPAG, objeto deste indicador, constitui o processo contínuo de 

acompanhamento da implementação dos programas e ações que compõem o Plano Plurianual, 

visando à obtenção de informações para subsidiar decisões e permitir a tempestiva identificação e 

superação de problemas, contribuindo para a obtenção dos resultados programados ao mesmo 

tempo em que torna transparente à sociedade o desempenho da administração pública.  

Desse modo, enquanto instrumento de monitoramento, o Sistema de Informações Gerenciais e de 

Planejamento (SIGPlan) fornece aos atores do processo os meios necessários para programar, 

acompanhar e controlar a execução de programas e ações, além de propiciar uma visão global da 

execução do plano, fornecendo informações essenciais aos atores responsáveis pela condução 

estratégica do governo.  

Nesse sentido, a finalidade do indicador é garantir que os órgãos/entidades façam, de forma 

consistente, fidedigna e tempestiva, o monitoramento dos respectivos programas e ações 

detalhados no PPAG. 

A Deliberação Normativa JPOF n.°14/2006 prevê restrições às unidades orçamentárias da 

administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual que não apresentarem seus dados 

validados e publicados pelo monitor até a data limite de monitoramento, permanecendo, portanto, 

inadimplentes com o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN). 

A meta para 2011 é que as unidades informem os dados no sistema e transfiram os programas 

para o momento monitor até o dia 20 do mês subsequente ao bimestre monitorado, sendo que, 

após essa data limite, o monitor terá o prazo de 5 dias úteis para verificar a consistência das 

informações, fazer as devidas correções e publicar os programas. As unidades orçamentárias 

também serão consideradas inadimplentes, caso não validem as ações diretamente executadas de 

programas multissetoriais, incluindo aqui também os programas padronizados Apoio à 

Administração Pública (701) e Obrigações Especiais (702).  

Observação: a) Nos casos em que o dia 20 cair em finais de semana ou feriados, a data para 

validação final dos programas e ações pelas unidades responsáveis retrocederá para o dia útil 

imediatamente anterior; b) A SCPPO poderá diferir os prazos finais de monitoramento definidos no 

Manual. 

Nos casos em que for detectada pelo monitor a necessidade de ajuste nas informações e, por isso, 

forem retornados os programas para o momento SPGF, será considerada, como dia de entrega, a 

data final de recebimento do monitoramento pela SCPPO. Dessa forma, recomenda-se que seja 

mantido contato constante com o monitor e que o monitoramento seja entregue próximo ao dia 15, 
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para que haja tempo hábil de efetuar eventuais correções. Os dados serão retornados pelo monitor 

quando não estiverem informados dentro dos padrões esperados, inclusive pela falta de 

caracterização das informações de situação, como também pela carência de adequada 

regionalização física e financeira da execução. 

As exigências técnicas para validação das informações dos programas e ações são os 

estabelecidos no Manual SIGPLAN de Monitoramento do PPAG, o qual foi institucionalizado pela 

Instrução Normativa SPLOR n.º 001/2009. O referido manual está disponível no endereço 

eletrônico www.planejamento.mg.gov.br (Governo/Planejamento e Orçamento/Plano Plurianual de 

Ação Governamental/Monitoramento). Para fins de apuração do indicador, será considerado o 

monitoramento dos seis bimestres do ano de 2011. 

Fórmula: Número médio de dias úteis de inadimplência nos diversos ciclos de monitoramento de 

2011 verificado pela SCPPO via consulta e impressão de relatório padronizado disponível no 

módulo de monitoramento do SIGPLAN, sendo o relatório extraído até as 12:00h do dia útil 

seguinte ao verificado.  

Observação: No caso do sexto bimestre, as ações deverão ser validadas e os programas 

transferidos para o momento monitor até o dia 15 de janeiro.  

Polaridade: menor melhor. 

Cumulatividade: não cumulativo. 

Unidade de Medida: dia útil. 

Periodicidade de Monitoramento: bimestral. 

Periodicidade de Avaliação: Anual, com apuração consolidada até o término do período de 

monitoramento do sexto bimestre de 2011. 

Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação 

Orçamentária (SCPPO). 

Valores de Referência:  

2008: 100 

2009: 100 

2010: 100 

Meta: 100% 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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Cálculo do Desempenho: O desempenho dos acordados nesse indicador será medido e pontuado 

pela regra abaixo: 

- A unidade orçamentária que informar corretamente os dados, validando tempestivamente as 

informações de monitoramento ganha 10 (dez) pontos. 

- Os dias que ultrapassarem o prazo estabelecido implicará na perda de pontos conforme o quadro 

abaixo: 

Média de dias úteis que ultrapassarem 

a meta 

Número de pontos 

perdidos 

Nota 

0 0 100% 

Até 1 1 90% 

Até 2 2 80% 

Até 3 3 70% 

Até 4 4 60% 

Até 5 5 50% 

Até 6 6 40% 

Até 7 7 30% 

Até 8 8 20% 

Até 9 9 10% 

Maior que 9 10 0 

 

Observação: a) A nota final de cada sistema será apurada, conforme o quadro acima, com 

base na média simples dos dias úteis de inadimplência nos diversos bimestres; b) Em cada 

bimestre, a apuração do sistema corresponderá ao número de dias úteis de inadimplência da 

unidade orçamentária que apresentar maior atraso para validação das informações de 

monitoramento; c) Compõem o indicador todas as unidades orçamentárias do sistema, inclusive 

as empresas estatais que integram o orçamento de investimento das empresas controladas 

pelo Estado. 
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I-39 - ÍNDICE DE CONFORMIDADE NAS DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS DE 

POSICIONAMENTO 

Descrição: A celeridade e a conformidade na resposta à diligências  é de suma importância para 

que servidores do Estado sejam posicionados tempestivamente em suas carreiras. Esse indicador 

objetiva reduzir o retrabalho e agilizar os processos de posicionamento dos servidores do Estado, 

para que assim eles sejam enquadrados nos planos de carreira possibilitando o pagamento correto 

de sua remuneração. Um processo mais célere e conforme melhora a qualidade do gasto, haja 

vista que o pagamento incorreto acarreta devoluções/ressarcimento aos cofres públicos, além de 

processos administrativos e decisões judiciais. Não serão considerados processos de 

posicionamento em massa de servidores, originados por mudança na estrutura da carreira.  

O prazo será contado a partir da saída do processo em diligência no protocolo SIPRO/SIGED da 

Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor até a saída do processo em diligência no 

protocolo SIPRO/SIGED do Órgão envolvido. 

Os processos serão contabilizados a partir de 1º de maio de 2011. 

Unidade de Medida: percentual  

Fórmula: {[∑(número de diligências atendidas em até 15 dias)/ ∑(número de diligências atendidas 

no período)]x100+ [∑(número de processos com até no máximo  1 diligência)/ ∑(número de 

processo)]x100}/2 

Entende-se por processos com mais de uma diligência aqueles que, tendo sido encaminhados ao 

órgão para saneamento, retornou à Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor sem o 

atendimento completo da providência solicitada, provocando nova devolução ao órgão. 

Polaridade: maior melhor. 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: trimestral / anual. 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Relatório de histórico do SIGED e SIPRO validado pela 

Superintendência de Administração de Pessoal – SCAP/SEPLAG 

Valor de Referência: não há. 

Meta: 100% 

Cálculo do Desempenho:  
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Valor Apurado Nota 

100% 10 

De 90 até 99,99% 
9 

De 70% até 89,99% 
8 

De 50% até 69,99% 
6 

De 40% até 49,99% 
3 

Abaixo de 40% 
0 
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I-40 - ÍNDICE DE CONFORMIDADE NOS PROCESSOS DE ACÚMULO DE CARGOS 

Descrição: O envio de Processos de Acúmulo de Cargos em conformidade com a legislação que 

trata sobre o tema traz grande benefício aos servidores, que terão sua situação funcional definida 

de forma mais ágil e eficaz perante o serviço público estadual.   

O artigo 10 e seus incisos, do Decreto nº 44.031, de 19 de maio de 2005, e a Instrução Normativa 

SEPLAG/SCAP nº. 001/2011, de 04 de abril de 2011, dispõe que o Processo de Acúmulo de 

Cargos deverá conter: a Declaração da chefia imediata com os cargos/empregos/funções públicas 

exercidos pelo servidor em cada órgão ou em que se deu a sua aposentadoria; o quadro da carga 

horária de trabalho, também firmado pela chefia imediata; a cópia do diploma ou do registro na 

entidade de classe correspondente à habilitação profissional; a legislação ou edital que comprove a 

habilitação legal exigida para o provimento dos cargos/empregos/funções públicos; cópia do último 

demonstrativo de pagamento de cada um dos cargos/empregos/funções públicos; a descrição das 

atividades desempenhadas; a informação sobre o tempo gasto com deslocamento entre os locais 

de serviço e o meio de locomoção; a informação sobre o tempo gasto com descanso e 

alimentação; a cópia da publicação do ato de afastamento preliminar ou da aposentadoria, 

conforme o caso; a cópia do contrato administrativo firmado entre o servidor e o ente público, se for 

o caso; e a cópia da publicação do ato de exoneração ou rescisão contratual, se for caso, e, na 

ausência documento oficial que ateste o término do vínculo. No entanto, a grande parte dos 

processos enviados pelos órgãos à Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor está em 

desacordo com o que prevêem os referidos Decreto e Instrução Normativa, o que compromete a 

qualidade e a agilidade da análise da conformidade jurídica do acúmulo por parte da referida 

Diretoria. A falta desses documentos dificulta a compreensão do processo, transfere para a 

Diretoria o ônus de realizar o trabalho que deveria ser preparado na origem e impõe a realização 

de diligências junto aos órgãos interessados. Ademais a celeridade na resposta à diligências é de 

suma importância para que servidores do Estado tenham sua situação funcional de acúmulo 

regularizada. 

Esse indicador pretende mensurar a ampliação do percentual de processos enviados em 

conformidade com os referidos Decreto e Instrução Normativa e agilizar a declaração de licitude ou 

ilicitude do acúmulo de cargos/empregos/funções públicos dos servidores do Estado. O objetivo é 

que os órgãos instrutores dos processos de acúmulo elevem esse percentual de modo a garantir as 

condições necessárias para que a Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor examine e 

libere com a maior qualidade e agilidade possível os processos que recebe.  
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Para fins de cálculo desse indicador não serão consideradas as diligências destinadas ao 

arquivamento provisório do processo de acúmulo e as que por ventura envolvam questões que 

dependam de análise de instâncias superiores.  

O prazo será contado a partir da saída do processo em diligência no protocolo SIPRO/SIGED da 

Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor até a saída do processo em diligência no 

protocolo SIPRO/SIGED do Órgão envolvido e o número de diligências realizadas será controlado 

pelo Banco de Acúmulo de Cargos da Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor. 

O check list, constante da Instrução Normativa SEPLAG/SCAP nº. 001/2011, com a documentação 

necessária para a instrução do Processo de Acúmulo de Cargos, encontra-se disponível no Portal 

do Servidor – www.portaldoservidor.mg.gov.br. 

O Referido check list deverá anteceder, em todos os processos, a juntada da documentação 

exigida.  

Os processos contabilizados serão aqueles instruídos a partir de 1º de maio de 2011. 

Unidade de Medida: % (percentual). 

Fórmula: {[∑(número de processos sem diligência)/ ∑(número de processo)]x100 + [∑(número de 

diligências atendidas em até 30 dias)/ ∑(número de diligências atendidas no período)]x100}/2 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: trimestral / anual. 

Fonte dos Dados e de Comprovação: Relatório de histórico do Banco de Dados validado pela 

Superintendência de Administração de Pessoal – SCAP/SEPLAG 

Valor de Referência: não há. 

Meta: 100% 

Cálculo do Desempenho:  

http://www.portaldoservidor.mg.gov.br/
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Valor Apurado Nota 

100% 10 

De 90 até 99,99% 
9 

De 70% até 89,99% 
8 

De 50% até 69,99% 
6 

De 40% até 49,99% 
3 

Abaixo de 40% 
0 
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I-41 - EFETIVIDADE DO GERENCIAMENTO DE VAGAS ACORDADAS E EXECUTADAS NA 

CARTEIRA DE CURSOS OFERTADOS PELA SEPLAG/FJP 

Descrição: Com objetivo de promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores com 

vistas à melhoria do desempenho funcional e ampliação da qualidade e da eficiência dos serviços 

prestados por esses, faz-se necessário instituir mecanismos direcionados à gestão das vagas nos 

cursos de Capacitação e Treinamento da FJP. Para tal, é imprescindível a mobilização dos atores 

envolvidos neste contexto: unidades de RH e chefias imediatas. 

Tendo em vista que o foco é capacitar o maior número de servidores de forma a propiciar uma 

melhoria no serviço prestado, faz-se necessário não somente um adequado levantamento de 

necessidades de capacitação por parte do órgão (demanda inicial) como também a utilização 

dessas vagas. Ressalta-se que ao ser demanda uma vaga de capacitação, a não utilização da 

mesma significa ociosidade da vaga, o que contradiz o princípio de gestão – planejamento, 

monitoramento e execução.  

O indicador demonstrará a efetividade no planejamento e execução das vagas disponibilizadas 

para a capacitação dos servidores. O órgão/entidade será considerado mais eficiente na medida 

em que o número de vagas utilizadas aproximar-se do número de vagas acordadas.  

Fórmula:  

Índice de aproveitamento de vagas (IAV) 

IAV = (nº de vagas utilizadas )  *100 

           Nº de vagas acordadas 

 

Por vagas utilizadas entende-se: aquelas que foram efetivamente preenchidas pelo órgão/entidade 

no período avaliatório. 

Por vagas acordadas entende-se: aquelas que foram disponibilizadas pela SEPLAG no início do 

período avaliatório de acordo com a demanda apresentada pelo órgão/entidade. 

Polaridade: maior melhor 

Cumulatividade: cumulativo ao longo do ano 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual 
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Fonte de Comprovação: Relatório emitido pela DCGDES/SCPRH, com base nos dados 

informados pelos órgãos/entidades no momento do planejamento e oferta de vagas, validado pela 

Diretora da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos. 

Valores de referência: 

2008: - 

2009: - 

2010: 98,75 

Meta: 90% 

Observação: terá prioridade sobre a ocupação da vaga de capacitação o órgão que definir no seu 

planejamento a demanda pela mesma. 

Cálculo do Desempenho: 

Resultado obtido pela fórmula* Nota 

entre 90% e 120% 10 

80% a 89,99% 120,01% a 130% 8,5 

50% a 79,99% 130,01% a 150% 5 

menor ou igual a 49,99% acima de 150,01% 1 

  

*por se tratar de indicador que mensura efetividade de planejamento, acarretará perda de nota os 

casos em que o número de vagas utilizadas for muito superior ao inicialmente acordado.  
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I-42 - COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 

NA CARTEIRA DE CURSOS OFERTADOS PELA SEPLAG/FJP 

Descrição: Com objetivo de promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores com 

vistas à melhoria do desempenho funcional e ampliação da qualidade e da eficiência dos serviços 

prestados por esses, faz-se necessário instituir mecanismos direcionados à gestão das vagas nos 

cursos de Capacitação e Treinamento da FJP. Para tal, é imprescindível a mobilização dos atores 

envolvidos neste contexto: unidades de RH, chefias imediatas e servidores. 

Tendo em vista que o foco é capacitar o maior número de servidores de forma a propiciar uma 

melhoria no serviço prestado, faz-se necessária para a garantia da conclusão do curso de 

capacitação pelo servidor matriculado, o estabelecimento do indicador “Comprometimento 

Institucional”. 

O Indicador “Comprometimento Institucional”, denominado ICI, refere-se ao número de servidores 

certificados do seu órgão/entidade em razão do número de vagas utilizadas junto à SEPLAG, 

excluídas aquelas que foram desconsideradas em razão de motivo justificável.   

A certificação depende de duas variáveis: nota mínima de aproveitamento de 60% e freqüência 

mínima de 85% da carga horária total. Ressalta-se que as variáveis são cumulativas, ou seja, caso 

uma delas não seja atingida o servidor será considerado reprovado ou não certificado. 

O percentual aceitável de até 15% de ausência destina-se a eventuais imprevistos motivados, 

inclusive, por situações de trabalho. Nos casos de afastamento imprevisto motivado por doença ou 

falecimento que comprovem a ausência do servidor a mais de 15% das aulas, o servidor fica 

excluído do curso. 

Fórmula*: 

ICI :                 ( nº de servidores certificados)  *100 

               (nº de vagas utilizadas) – (nº de vagas excluídas*) 

Por servidores certificados entende-se: aqueles que obtiveram nota mínima de aproveitamento de 

60% e freqüência mínima de 85%. 

Por vagas utilizadas entende-se: aquelas que foram efetivamente preenchidas pelo órgão/entidade 

durante o período avaliatório. 

Por vagas excluídas entende-se: aquelas que foram efetivamente preenchidas pelo órgão/entidade 

durante o período avaliatório, mas que nos termos da legislação vigente (por motivo de doença ou 

falecimento) tenha gerado infrequência em período superior  a 15% da carga horária do curso.  
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Polaridade: maior melhor. 

Cumulatividade: cumulativo ao longo do ano 

Periodicidade de Monitoramento: anual. 

Fonte de dados: Relatório emitido pela DCGDES/SCPRH, com base nos dados informados pela 

EG/FJP, validado pela Diretora da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos. 

Valor de referência: Não há. 

Meta: 92,00% 

Cálculo do Desempenho: 

Resultado obtido pela formula * Nota 

92% a 100% 10 

81% a 91,99% 8,5 

71% a 80,99% 7,5 

50% a 70,99% 5 

Inferior a 50% 0 
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I-43 - PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO 

Descrição: O indicador busca elevar a efetividade do processo de gestão do desempenho, por 

meio do estabelecimento das metas de cada servidor no Plano de Gestão do Desempenho 

Individual (PGDI) no início do período avaliatório. Serão considerados os PGDI's, com metas 

estabelecidas, lançados no Sistema de Avaliação de Desempenho (SISAD) para os servidores 

(efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de 

assessoramento) sujeitos à Avaliação de Desempenho Individual (ADI), até o dia 30 de junho do 

respectivo período avaliatório. 

Fórmula: (nº de PGDI's, com metas, lançados no SISAD dentro do prazo/ nº de servidores sujeitos 

à ADI)* 100 

Polaridade: maior melhor 

Cumulatividade: cumulativo ao longo do ano 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Fonte dos Dados: A Diretoria Central de Gestão de Desempenho irá gerar relatórios com base em 

informações extraídas do Armazém de Informações do Sistema de Avaliação de Desempenho e 

disponibilizadas pelas Unidades Setoriais de Recursos Humanos dos órgãos/entidades.  

Valores de Referência:  

2009: 1,2 

2010: 99,78 

Meta: 90,00 

Cálculo do Desempenho: Os órgãos/entidades serão distribuídos em dois grupos, de acordo com 

a complexidade/porte, e para cada grupo terá faixas percentuais para cálculo do desempenho. 

 

% Execução com Relação à Meta Nota 

100% 10 

90 a 99,99% 9 

80 a 89,99% 8 

70 a 79,99% 7 

50 a 69,99% 6 

abaixo 49,99% 0 
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I-44- NÚMERO DE VOLUMES DA REVISTA JURÍDICA PUBLICADOS POR ANO  

Descrição: A Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais traz a lume 

importantes estudos sobre os mais variados temas jurídicos, assinalando o comprometimento 

institucional da Advocacia-Geral do Estado na defesa do Estado de Minas Gerais e a permanente 

contribuição de seus Procuradores no desenvolvimento da produção científica mineira. Assim, é 

importante que ocorra a publicação de, pelo menos, um volume por ano 

Fórmula: volumes de Revistas publicados por ano  

Unidade de medida: unidade  

Polaridade: maior melhor  

Fonte de dados: ofício encaminhado pela Diretoria de Referência Técnica e Gestão do 

Conhecimento atestando a publicação da Revista.  

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual. 

Valor de referência:  

2008: 01 

2009: 01 

2010: 01 

Meta: 01 

Cálculo de desempenho: [resultado/meta] *10  

Obs.: o máximo de pontos obtidos é limitado a 10 (dez). 
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I-45 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA 

Índice composto por três indicadores: 

 Grau de Acompanhamento das Comissões Setoriais (Ig); 

 Reunião de Nivelamento das Comissões Setoriais (In); 

 Índice de Satisfação das Comissões Setoriais em Relação ao Ambientação (Is) 

Fórmula: (Ʃ da pontuação de Ig, In e Is / 3) 

Instituições e Metas: 

Área 4 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI, Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais – PRODEMGE, 

Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG, Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, 

Fundação Rural Mineira – RURALMINAS, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, Minas Gerais 

Participações S.A. – MGI, Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas – SEDVAN, Instituto de Desenvolvimento do Norte 

e Nordeste de Minas Gerais – IDENE, Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, Loteria do 

Estado de Minas Gerais – LEMG, Gabinete Militar do Governador – GMG, Secretaria de Estado de 

Defesa Social – SEDS, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, Polícia Militar de 

Minas Gerais – PMMG, Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG, Instituto Mineiro de Florestas – IEF, 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior – SECTES, Instituto de Geociências Aplicadas – IGA, Universidade Estadual de 

Montes Claros – UNIMONTES, Secretaria de Estado de Cultura – SEC, Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU, Companhia de Habitação do Estado de 

Minas Gerais – COHAB, Secretaria de Estado de Esporte e Juventude – SEEJ, Fundação 

Educacional Caio Martins – FUCAM, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, 

Secretaria de Estado de Educação – SEE, Secretaria de Estado de Saúde – SES, Secretaria de 

Estado de Transporte e Obras Públicas – SETOP, Departamento de Obras Públicas de Minas 

Gerais – DEOP, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER, Secretaria de 

Estado de Turismo – SETUR, Secretaria de Estado de Para Assuntos de Reforma Agrária – 

SEARA, Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – ITER, Advocacia Geral do Estado – AGE, 

Auditoria Geral do Estado – AUGE, Ouvidoria Geral do Estado – OGE. 

 Grau de Acompanhamento das Comissões Setoriais (Ig) 
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Meta: 6 reuniões de acompanhamento bimestrais a partir de fevereiro. 

 Reunião de Nivelamento das Comissões Setoriais (In) 

Meta: 4 reuniões de nivelamento trimestrais a partir de março. 

 Índice de Satisfação das Comissões Setoriais em Relação ao Ambientação (Is) 

Meta: 2 avaliações semestrais. 

Resultado dos Indicadores: 

 Resultado alcançado igual ou maior em relação à meta estabelecida recebe pontuação 10. 

 Resultado alcançado entre 90% e 99,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 9. 

 Resultado alcançado entre 80% e 89,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 8. 

 Resultado alcançado entre 70% e 79,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 7. 

 Resultado alcançado entre 60% e 69,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 6. 

 Resultado alcançado entre 50% e 59,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 5. 

 Resultado alcançado entre 40% e 49,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 4. 

 Resultado alcançado entre 30% e 39,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 3. 

 Resultado alcançado entre 20% e 29,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 2. 

 Resultado alcançado entre 10% e 19,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 1. 

 Resultado alcançado entre 0% e 9,99% em relação à meta estabelecida recebe pontuação 0. 

Descrição dos Indicadores: 

1.1 – GRAU DE ACOMPANHAMENTO DAS COMISSÕES SETORIAIS (Ig) 

Descrição: Com objetivo de tornar as Comissões Setoriais cada vez mais capacitadas para o 

desenvolvimento do Programa, estas deverão participar de uma visita de acompanhamento 

realizada pelo Ambientação, a cada dois meses, a partir de fevereiro de 2011, totalizando 6 visitas 

no ano de 2011. Deverão participar, no mínimo, dois representantes de cada Comissão Setorial. 

Fórmula: (Σ do Nº de visitas realizadas / Número de visitas propostas)*100 

Polaridade: Quanto maior melhor. 

Cumulatividade: Não 

Periodicidade de Monitoramento e Avaliação: Semestral/ Anual 
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Fonte dos Dados: Relatório elaborado pela OSCIP e lista de presença dos participantes. 

1.2 – REUNIÃO DE NIVELAMENTO DAS COMISSÕES SETORIAIS (In) 

Descrição: Para que o Programa Ambientação se consolide na Cidade Administrativa é 

fundamental que as Comissões Setoriais estejam capacitadas e motivadas para desenvolverem 

suas atribuições. Em um espaço ocupado por diversos órgãos, muitas ações e procedimentos 

serão comuns a todas as Comissões Setoriais. Nesse sentido, as Comissões Setoriais irão 

participar de encontros trimestrais com o Ambientação para nivelamento de informações, discussão 

de situações comuns ao complexo e definição de planos de ação. O tema desses encontros variará 

de acordo com o que for mais prioritário para o momento, mas poderá contemplar: procedimentos 

de recolhimento, confecção e distribuição de blocos de rascunho utilizando-se o verso de papéis 

usados apenas de um lado; procedimento para o monitoramento da coleta seletiva; procedimento 

para substituição de copos descartáveis por utensílios duráveis; mobilização de servidores; dentre 

outros.  

Fórmula: (Σ do número de reuniões realizadas / Nº de reuniões previstas)*100 

Polaridade: Quanto maior melhor. 

Cumulatividade: não 

Periodicidade de Monitoramento: semestral 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Fonte dos Dados: Relatório elaborado pela OSCIP e lista de presença dos participantes. 

1.3 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS COMISSÕES SETORIAIS EM RELAÇÃO AO 

AMBIENTAÇÃO (Is) 

Descrição: A consolidação do Programa Ambientação nas instituições está diretamente 

relacionada à motivação e articulação das Comissões Setoriais (servidores responsáveis pelo 

desenvolvimento do Ambientação em cada instituição). Com objetivo de avaliar a atuação do 

Ambientação no suporte ao desenvolvimento do Programa na instituição, semestralmente será 

realizada avaliação junto aos representantes das Comissões Setoriais. A avaliação deverá ser 

respondida por, no mínimo, um representante de cada Comissão Setorial que deverá espelhar o 

consenso dos demais membros.  
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Fórmula: (N° de questionários respondidos / Nº de questionários previstos)*100 

Polaridade: Quanto maior melhor. 

Cumulatividade: Não 

Periodicidade de Monitoramento: Semestral 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Valor de Referência: Não há. 

Meta: 100% 

Fonte dos Dados: Questionário respondido e assinado por representante da Comissão Setorial. 
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I-46 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO NA CIDADE 

ADMINISTRATIVA 

Descrição: O índice tem como finalidade garantir o comprometimento das instituições que estarão 

na Cidade Administrativa do Governo – CAMG com o Programa Ambientação. 

Índice composto por dois indicadores: 

 Assinatura de Termo de Adesão específico da CAMG (It); 

 Implementação de Comissão Setorial (Ic); 

Resultado dos Indicadores: 

 Resultado alcançado em relação à meta estabelecida recebe pontuação 10. 

 Resultado não alcançado em relação à meta estabelecida recebe pontuação 0. 

Fórmula de Cálculo: Ʃ da pontuação de It e Ic / 2 

Resultado do Índice: Média das pontuações dos indicadores. 

Resultado dos Indicadores: 

 Resultado alcançado em relação à meta estabelecida recebe pontuação 10. 

 Resultado não alcançado em relação à meta estabelecida recebe pontuação 0. 

Instituições e Metas: 

Área 4 – Todas as instituições que se mudaram ou mudarão para a Cidade Administrativa e não 

possuem o Termo de Adesão assinado e a Comissão Setorial instituída. 

 Assinatura de Termo de Adesão específico da CAMG (It); 

Meta: 100% até novembro de 2011 

 Implementação de Comissão Setorial (Ic); 

Meta: 100% até novembro de 2011 

Descrição dos Indicadores: 

1.4 - ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO ESPECÍFICO DA CAMG (IT); 
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Descrição: Para garantir o desenvolvimento do Ambientação na CAMG todas as instituições, 

independente de já terem assinado Termo anterior, deverão assinar Termo de Adesão específico 

junto à SEMAD e à FEAM. A Feam se responsabilizará pela publicação do extrato no Diário Oficial 

Polaridade: Quanto maior melhor. 

Cumulatividade: Não 

Periodicidade de Monitoramento e Avaliação: Semestral/ Anual 

Fonte de Comprovação: Extrato do Termo de Adesão publicado no Diário Oficial. 

3.2 - IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO SETORIAL (IC); 

Descrição: Cada instituição deverá instituir uma comissão composta por grupo de servidores que 

serão responsáveis pelo desenvolvimento do Programa no âmbito interno de sua instituição. A 

comissão deverá ser publicada em instrumento jurídico interno da instituição e deverá ser 

composta por no mínimo: um representante do setor de comunicação, um representante do setor 

de recursos humanos e um representante do setor de planejamento, gestão e finanças. 

Polaridade: Quanto maior melhor. 

Cumulatividade: Não 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: Semestral/ Anual 

Fonte de Comprovação: Comissões Setoriais por meio dos instrumentos jurídicos internos e 

Comissão Gestora (FEAM) que reunirá as cópias dos extratos dos Termos e das publicações 

internas e calculará o índice. 
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I-47 – RESULTADO DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS RURAIS, COMERCIAIS E 

HABITACIONAIS DO ESTADO, REFERENTES A MINAS CAIXA E COMERCIAIS E 

HABITACIONAIS DO ESTADO, REFERENTES AO BEMGE E CREDIREAL.  

 

Descrição: A Coordenação-Geral de Sucessão de Entidades Estatais trabalha na administração 

judicial das ações relativas aos bens, direitos e créditos rurais, comerciais e habitacionais da 

MINASCAIXA e comerciais e habitacionais do BEMGE e CREDIREAL, em que se sub-rogou o 

Tesouro Estadual; cujo acervo é gerido pela Minas Gerais Participações S/A. A carteira total é 

composta de créditos de baixa liquidez, seja pela ausência ou insuficiência de garantias 

contratuais, seja pelo decurso do tempo do seu vencimento. As carteiras são as seguintes:  

MINAS CAIXA  

Carteira rural: os créditos são oriundos, na sua maioria, de custeio agrícola contratados com 

penhor da safra do respectivo ano agrícola.  

Carteira comercial: composta de créditos de pessoa física, cheque especial, caixa alta e cheque 

empresa para pessoa jurídica, constituída de micro ou pequenas empresas, todos sem nenhum 

lastro.  

Carteira habitacional: a maioria da carteira foi alienada à Caixa Econômica Federal, com opção de 

escolha da adquirente, restando ao Estado de Minas Gerais alguns créditos de difícil recuperação.  

Carteira imobiliária: composta pela alienação de imóveis por concorrência e/ou leilão ou por 

dispensa, observada a legislação pertinente.  

BEMGE E CREDIREAL  

Carteira comercial: composta de créditos de pessoa física, cheque especial, caixa alta e cheque 

empresa para pessoa jurídica, constituída de micro ou pequenas empresas, todos sem nenhum 

lastro.  

Fórmula de cálculo: somatório de créditos resgatados  

Unidade de medida: R$  

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

Polaridade: maior melhor  

Fonte: MGI S/A e controle interno da Coordenação-Geral de Sucessões de Entidades Estatais 

(CGSEE)  

Valores de referência: 

2008: - 

2009: 5.562.612,01 

2010: 14.870.428,55 
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Meta: 5.482.000,00 

A meta para 2011 foi reduzida em relação a do ano de 2010, uma vez que os créditos da carteira 

rural oriundos do BEMGE e CREDIREAL (os quais eram administrados pelo BDMG) deixaram de 

ser propriedade do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a permuta que este fez com o BDMG, 

por decisão do Conselho Superior de Administração de Ativo, em sua 37ª Reunião. Além de tais 

créditos não pertencerem mais ao Estado de Minas Gerais, não virá em contrapartida, nenhum 

ativo a realizar. 

Contudo, considerando que as carteiras do BEMGE, CREDIREAL e MINAS CAIXA não são 

renovadas, a arrecadação passa a ser mais difícil e sobre um universo menor de créditos com o 

decorrer do tempo. A maioria dos créditos não possui garantia, dificultando ainda mais o seu 

recebimento. Além disso, em decorrência da Lei Estadual n° 18.002, de 05 de janeiro de 2009, 

houve um significativo aumento no recebimento de créditos no ano de 2009, tendo em vista que a 

nova legislação permitiu exclusão de juros e descontos de até 82,5% nos débitos. O impacto desta 

lei concentrou-se no último semestre do ano de 2009 e no primeiro semestre de 2010. Doravante, a 

expectativa é de significativa queda no recebimento dos créditos uma vez que os devedores com 

maior capacidade de quitação de suas dívidas o fizeram em decorrência da nova legislação e tão 

antecipadamente quanto possível, restando na carteira apenas os créditos de difícil recebimento e 

aqueles em que os devedores efetivamente não demonstram interesse em quitar.   

 

Cálculo do desempenho: (valor realizado/ valor meta) X 10.  

 

Obs.: até o limite de 10 (dez) pontos. 
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I-48- REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

RELATIVOS AS MULTAS AMBIENTAIS E AS MULTAS APLICADAS PELO PROCON E PELA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM 30 DIAS. 

 

Descrição: O indicador utilizado para aferir a agilidade com que é realizado o controle de 

legalidade dos processos administrativos relativos às multas ambientais e às multas aplicadas pelo 

PROCON e pela vigilância sanitária. O tempo máximo para a realização do controle de legalidade 

deverá ser de 30 dias corridos. O tempo será computado em dias corridos, considerando-se como 

marco inicial a data da entrada do processo administrativo na Advocacia-Geral do Estado e como 

marco final a data da realização do controle de legalidade. Para tanto, serão consideradas as datas 

do protocolo interno (marco inicial) e a data do controle de legalidade (marco final).  

 

Fórmula: Somatório dos controles de legalidade realizados em 30 dias / número total de controles 

de legalidade realizados.  

 

Unidade de medida: % (percentual). 

 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: mensal / anual. 

 

Polaridade: Menor melhor  

 

Fonte: Relatório interno das equipes  

 

Valores de Referência:  

 

Unidade 2009 2010 

PO 33,33 95,42 

PPI 40,00 60,90 

 
 
Meta: 100 

 

Cálculo de desempenho: [resultado/ meta] *10  
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I-49- SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DAS SINDICÂNCIAS E PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO ENVIADOS À AGE EM 

50 DIAS. 

Descrição: O indicador tem o objetivo de verificar o cumprimento do prazo máximo de 50 dias 

corridos para a solução administrativa ou judicial das sindicâncias e processos administrativos 

referentes ao ressarcimento do erário enviados à AGE.  

Entende-se como solução administrativa a devolução do expediente ao órgão de origem ou a 

realização de cobrança extrajudicial, caso o valor a ser ressarcido ao Estado seja menor do que o 

custo envolvido na propositura de ação. E como solução judicial o ajuizamento de tais processos.  

Serão considerados, para os efeitos deste indicador, apenas os procedimentos administrativos 

instaurados regularmente, na forma da Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002. 

Será considerado marco inicial a data de entrada do processo na Procuradoria Especializada, 

comprovada por protocolo interno; e como marco final a data de protocolo da petição inicial, no 

caso de solução judicial, ou a data de devolução à origem ou da cobrança extrajudicial, no caso de 

solução administrativa.  

Serão considerados os processos com marco inicial a partir de 1° de janeiro até o dia 1° de 

novembro do ano corrente. Serão descontados os dias de recesso forense das festas de fim de 

ano. Não serão objeto de avaliação os expedientes com impedimento legal para ajuizamento. Os 

prazos, nesta hipótese, somente serão considerados após o cumprimento das diligências 

complementares. 

Fórmula de cálculo: [número de sindicâncias e processos administrativos solucionados em até 50 

dias após a entrada na Procuradoria Especializada / número total de sindicâncias e processos 

administrativos recebidos] X 100 

Unidade de medida: % (percentual). 

Fonte: relatório interno da AGE  

Polaridade: maior melhor  

Periodicidade de monitoramento e avaliação: semestral / anual 

 

Valor de referência: 

 

  2009: - 
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  2010: 90,63 

Metas: 100% 

Calculo do Desempenho: [resultado/ meta] *10.   
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I-50- PERCENTUAL DE PROVEITO NA IMPLEMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 

62 

Descrição: O objetivo do indicador é verificar a efetividade da utilização da emenda nº 62, que dita 

a forma pela qual ocorrerá o pagamento de precatórios do Estado. A emenda prevê pagamentos 

prioritários para idosos e doentes, utilização da ordem cronológica, bem como a utilização dos 

leilões públicos. 

Fórmula: [(somatório dos valores atualizados de precatórios - somatório dos valores pagos) X 100 

/ somatório dos valores atualizados de precatórios] 

Em que:  

somatório dos valores atualizados de precatórios = valor de face atualizado (correção + 

juros) dos precatórios e honorários previsto para pagamento no ano, observada a forma de 

pagamento escolhida pelo Estado, conforme prevê a Emenda Constitucional nº62 de 2009. 

somatório dos valores pagos = valor efetivamente gasto no ano corrente. 

Unidade de medida: % (percentual). 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual. 

Polaridade: maior melhor.  

Fonte de dados: Controle interno da PT. 

Valor de referência: não disponível. 

Meta: 15% 

Observação 1: A meta foi fixada em razão da determinação legal de pagamentos prioritários a 

idosos e doentes, o que impossibilita a realização de acordos para pagamentos de valores 

menores. 

Observação 2: O proveito somente será mensurado após publicação de resolução conjunta com o 

TJMG. 

Cálculo do desempenho: (Resultado/Meta)x10 
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I-51- MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES: SAL, SCAT E SPGF 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes: Superintendência 

de Apoio Logístico, Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica e Superintendência de 

Planejamento, Gestão e Finanças.  

Fórmula: média aritmética das notas das equipes Superintendência de Apoio Logístico, 

Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica e Superintendência de Planejamento, Gestão 

e Finanças.  

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados 

Unidade de Medida: número 

Periodicidade de Monitoramento e Avaliação: anual. 

Polaridade: maior melhor 

Valor de referência: não há. 

Meta: nota 10 

Cálculo do Desempenho: (realizado / meta) x 10 



 156 

I-52- MÉDIA DAS NOTAS DE EQUIPES 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da AGE 

e da Diretoria-Geral. 

Fórmula: média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador. 

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados 

Unidade de Medida: número 

Periodicidade de Monitoramento e Avaliação: anual. 

Polaridade: maior melhor 

Valores de referência: 

2008: 8,88 

2009: 8,72 

2010: 9,03 

Meta: nota 10 

Cálculo do Desempenho: (realizado / meta) x 10 
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I-53-PERCENTUAL DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO CERTIFICADOS  

Descrição: a Brigada de Incêndio é um grupo formado por pessoas treinadas e capacitadas para 

atuar em situações de emergências, tais como: evacuação, isolamento de área, prevenção e 

combate a princípios de incêndio, contenção de sinistros ambientais e práticas de primeiros 

socorros. 

O curso de brigadista de incêndio é uma exigência legal, contida na NBR – 14276:2006 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT) e na Instrução Técnica nº 12, do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG. Ambas prevêem que, para edificações como as da 

Cidade Administrativa, 10% da população seja composta por brigadistas. 

Na CA, o curso é promovido pela Intendência da Cidade Administrativa e o CBMMG e tem a 

duração de 20 horas, com aulas práticas e teóricas divididas em três dias. Ao final, os brigadistas 

recebem um certificado do CBMMG e um colete de identificação, a fim de destacar os seus postos 

de trabalho. 

Para atendimento às exigências legais, todos os órgãos/entidades que possuem unidades 

administrativas em funcionamento na CA devem ter 10% de sua população fixa formada pela 

Brigada de Incêndio da CA. O indicador visa mensurar o percentual de brigadistas por 

órgão/entidade certificados entre janeiro e dezembro de 2011 e deverá ser acompanhado pela 

equipe do Gabinete. 

Serão contabilizados, como população fixa dos órgãos/entidades, apenas servidores e empregados 

públicos que exercem atividade diária na CA, incluindo pessoal contratado pertencente ao quadro 

da MGS. 

Fórmula: Σ população fixa do órgão ou entidade certificada como brigadista de incêndio X 100 

 

    Σ população fixa do órgão ou entidade instalada na CA  

 

Unidade de Medida: % (percentual). 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade de monitoramento e avaliação: bimestral/ anual 

Fonte de Dados: Será utilizada, para levantamento da população fixa dos órgãos/entidades 

instalados na CA, a base de dados do sistema de controle de acesso da Cidade Administrativa. 
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Para a contabilização do número de brigadistas de incêndio da CA certificados, será utilizada a 

base de dados do CBMMG das certificações expedidas. 

Fonte de comprovação: relatório emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a 

Intendência da Cidade Administrativa, contendo listagem dos brigadas certificados na CA por 

órgão/entidade, validado pela Intendente da CA e disponibilizado para a AGEI - SEPLAG. 

Vigência: maio – dezembro/2011 

Valor de Referência: N/D 

Meta: 10% da população fixa do órgão/entidade instalado na CA certificada como brigadista de 

incêndio até dez/2011.  

Cálculo do Desempenho:  

 

Resultado Nota 

≥ 10% 10 

< 10% 0 

 



 159 

I-54- ÍNDICE DE CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS 

Descrição: Este indicador mede o índice de contas contábeis certificadas e visa garantir que os 

registros contábeis foram processados em conformidade com a legislação vigente, observando as 

normas contábeis aplicáveis ao setor público e lastreados em documentação hábil, permitindo 

retratar com confiabilidade o Patrimônio da Entidade. 

 Entende-se por contas contábeis as contas detalhes e as contas auxiliares que evidenciam os 

registros processados, elencadas pela Diretoria Central de Acompanhamento Contábil da 

Superintendência Central de Contadoria Geral/SEF. Por certificação o ato da Unidade selecionada, 

de afirmar a veracidade do saldo da conta a ser certificada, lastreada em documentos que 

comprovem a certeza do registrado efetuado. 

 Para viabilizar a execução e monitoramento do indicador, a Superintendência Central de 

Contadoria Geral encaminhará, através de ofício e/ou email, até o 10º dia útil dos meses de julho e 

outubro a planilha contendo as contas a serem certificadas pela Unidade, a partir de então as 

unidades terão 40 dias úteis para realizar as certificações solicitadas. Para cômputo do número de 

contas certificadas serão consideradas as contas contábeis cujas certificações ocorreram até o 

último dia do respectivo trimestre avaliado. 

  

Fórmula - trimestre:                  ∑ contas certificadas                              X 100   

∑ contas cuja certificação foi solicitada pela SCCG/SEF       

  

Meta: 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

- - 90% 90% 

  

Unidade de Medida:% (percentual). 

Polaridade: maior melhor 

Periodicidade monitoramento e avaliação: trimestral / anual 

Unidade de Medida:%                                                         

Fonte: DCAC/SCCG/SEF - SIAFI/MG 

Fonte de Comprovação: 
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 Expedientes encaminhados à SCCG 

 Expedientes enviados/certificados 

 Memórias de reuniões 

 Relatório de Conformidade Contábil - RCC e Documentos Contábeis 

Valor de Referência: N/D 

Meta: 90% 

Cálculo do Desempenho: Para cada resultado trimestral, será atribuída uma nota, conforme faixa 

de desempenho abaixo: 

  

Valor Apurado / Valor da Meta) x 100 Nota 

Desempenho > 100% 10 

70% < Desempenho < 100% VA/VM x100 

Desempenho < 70% 0 

  

Em que: VA = valor apurado para o trimestre e VM= valor da meta. A nota final do indicador é a 

média aritmética das notas dos trimestres. 

 Se porventura não for solicitada certificação pela SCCGSEF para o período avaliado, o peso do 

indicador será redistribuído para os demais itens comuns pactuados. 
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PRODUTOS 

P-1 - ELABORAR RELATÓRIO INFORMATIVO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER 

EXECUTIVO SOBRE AS MATÉRIAS DE MAIOR IMPACTO NAS POLÍTICAS 

GOVERNAMENTAIS 

Produto/Marco: relatório elaborado. O relatório será considerado elaborado quando for 

apresentado ao Advogado-Geral (ou a um dos Advogados-Gerais Adjuntos), validado pelo mesmo 

e encaminhado via e-mail para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). A validação 

consiste na assinatura do Advogado-Geral (ou de um dos Advogados-Gerais Adjuntos) no 

documento e a data de encaminhamento do e-mail marca a entrega do produto.  

Descrição: Deverá ser apresentado relatório a respeito das matérias que foram objeto de ações 

contra a administração no ano de 2011, com o objetivo de subsidiar os dirigentes máximos dos 

órgãos que são alvo da maior parte destas ações.  

Fonte de comprovação: : E-mail contendo o relatório elaborado enviado para a CAA até o dia 

31/12/2011 nota 10(dez). E-mail encaminhado até o dia 15/01/2012 nota 7 (sete), demais situações 

nota 0 (zero).  

Prazo Final: 31/12/2011 
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P-2 - DESENVOLVER TESES JURÍDICAS 

Produto/Marco: 04 teses jurídicas desenvolvidas 

Descrição: Diagnosticar teses jurídicas de interesse do Estado de Minas Gerais e aprofundar o 

estudo sobre as mesmas, na busca da melhor defesa dos interesses do Estado. Esse estudo será 

feito por grupos matriciais escolhidos pelo Advogado-Geral do Estado, como é o caso da Ordem de 

Serviço AGE, nº 42, de 24 de fevereiro de 2011. 

 

Fonte de comprovação: 04 (quatro) teses jurídicas concluídas e validadas pelo Advogado-Geral 

do Estado, ou um de seus Adjuntos até o dia 31/12/2011. 

Prazo Final: 31/12/2011 

Obs: As equipes com responsabilidade compartilhada no alcance da meta desse produto são: I 

PDA, II PDA e Gabinete. Serão entregues 04 teses jurídicas no total.
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P-3 - DIVULGAR A AGENDA DE PRIORIDADES DA AGE A TODOS OS SERVIDORES 

Produto/Marco: Plano de Ação de Divulgação da Agenda de prioridades, elaborado e cumprido. 

Descrição: A divulgação do Planejamento Estratégico da AGE, instrumento que reúne todos os 

objetivos norteadores da atuação do órgão, é fator determinante para o alinhamento da atuação de 

todos os setores para o cumprimento de sua missão institucional. A Assessoria de Comunicação, 

em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, deverá desenvolver ações de 

divulgação da Agenda de prioridades do órgão, principalmente o Mapa Estratégico, Acordo de 

Resultados e implementação da metodologia de “Gestão à vista”.  

Fonte de comprovação: Plano de Divulgação da Agenda Estratégica, elaborado, cumprido e 

validado pelo Advogado-Geral do Estado. 

Prazo Final: 31/12/2011. 
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P-4- ELABORAR DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL DO CAP  

Produto/Marco: Diagnóstico elaborado e validado ao Advogado-Geral do Estado. 

Descrição: O diagnóstico estrutural proposto tem por finalidade apurar, identificar e propor uma 

melhor forma de compor a estrutura de cargos e funções do CAP para atender com mais eficiência 

a demanda dos recursos nele protocolados. 

Fonte de comprovação: Diagnóstico elaborado e validado pelo AGE. 

Prazo Final: 31/12/2011. 
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P-5 - ELABORAR PLANO DE COMUNICAÇÃO DO CAP 

Produto/Marco: Plano de comunicação do CAP elaborado. 

Descrição: O Plano de Comunicação proposto tem o objetivo de informar e divulgar ao público 

alvo do serviço prestado pelo CAP  acerca de sua localização, atribuição e dos requisitos 

necessários para que ele possa ingressar com eventual demanda. 

O público alvo do CAP são os servidores públicos, na ativa e aposentados, da administração direta, 

autarquias e fundações públicas 

Fonte de comprovação: Plano de Comunicação elaborado e validado pelo Advogado-Geral. 

Prazo Final: 31/12/2011. 
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P-6 - ELABORAR DIAGNÓSTICO CONTENDO OS AJUSTES E AS AÇÕES NECESSÁRIAS 

PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA TRIBUNUS. 

Produto/Marco: Diagnóstico dos problemas observados nos módulos já implantados do sistema 

TRIBUNUS elaborado e validado pelo Advogado-Geral do Estado. Elaboração de plano de ação 

junto à PRODEMGE de forma a solucionar os problemas identificados. 

 

Descrição: Com o intuito de cumprir sua missão institucional que é realizar a representação judicial 

do Estado, tanto em sua atuação contenciosa quanto consultiva, a Advocacia-Geral do Estado de 

Minas Gerais necessita de informações estruturadas, consistentes e confiáveis para subsidiar a 

tomada de decisões.  

Existem hoje, em tramitação, mais de 300 mil processos judiciais (somente em 2010 foram 

acrescidas 35.825 novas ações) e, para gerenciar esse volume, faz-se necessário um sistema 

informatizado que registre todos os dados e movimentações desses expedientes / processos.  

Com esse objetivo, a AGE iniciou, em 2009, os trabalhos de especificação do sistema TRIBUNUS. 

Seguidas alterações no escopo do sistema, bem como o alto nível de rotatividade dos servidores e 

setores envolvidos no projeto, resultaram na inutilização da 1ª versão dos módulos que até então já 

haviam sido construídos pela PRODEMGE (empresa responsável pelo desenvolvimento do 

sistema) e homologados pela AGE no final de 2009. 

Diante do exposto, foi necessária a reconstrução dos módulos básicos, a qual foi concluída com a 

homologação da 2ª versão em julho de 2010.  

A partir de então, uma série de problemas foram identificados e, apesar de terem sido reportados à 

PRODEMGE, muitos desses ainda encontram-se sem solução. 

Dessa maneira, o diagnóstico proposto configura-se como elemento imprescindível para a correção 

de eventuais desvios inerentes ao projeto inicial e implementação de um sistema desta 

complexidade. 

Fonte de comprovação: Diagnóstico validado pelo Advogado-Geral ou um de seus Adjuntos e 

plano de ação elaborado com base no diagnóstico. 

Prazo Final: 31/07/2011 
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P-7- ELABORAR PLANO DE AÇÃO VISANDO REGULAMENTAR AS CORREIÇÕES DA AGE. 

Produto/Marco: Procedimentos de correição mapeados e Minuta de Resolução acerca dos 

procedimentos de correição elaborada. 

Descrição: Esta operação envolve priorização e decisão, planejamento da intervenção e, 

principalmente, a definição de diretrizes de ação. Relevante considerar que cada processo existe 

para dar uma contribuição aos objetivos do órgão. O trabalho pretende buscar o modelo mais 

adequado que contemple a melhoria contínua, com a finalidade de proporcionar um maior 

desempenho aos processos. 

Fonte de comprovação: Procedimentos de correição mapeados e validados pelo Corregedor e 

Minuta de resolução acerca dos procedimentos de correição elaborada e validada pelo Corregedor 

e pelo Advogado-Geral. 

Prazo Final: 31/12/2011 
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P-8- ORIENTAR OS SERVIDORES DA AGE ACERCA DAS ROTINAS DA DAFC.  

Produto/Marco: Orientações divulgadas aos servidores da AGE e formulários disponibilizados na 

intranet. 

Descrição: O estabelecimento de rotinas administrativas somadas à sua divulgação, proporcionam 

condições de melhor gestão e, principalmente, a otimização do encaminhamento de documentos e 

de solicitações de serviços, fluxo dos procedimentos rotineiros, quem são os responsáveis por cada 

etapa do processo e os prazos a serem cumpridos. Disponibilizar modelos/formulários próprios, 

com acesso fácil e rápido, contendo instruções de uso de preenchimento (conforme legislação 

vigente) para uma parceria eficiente entre as partes e melhor relação custo benefício. 

Fonte de comprovação: Orientações elaboradas e formulários disponibilizados. 

Prazo Final: 31/12/2011. 
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P-9- APRIMORAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NA AGE  

Produto/Marco: Plano de Ação referente à Gestão de Documentos elaborado.  

Descrição: Considerando que os documentos são fonte de informação para as instituições, sejam 

elas públicas ou privadas na execução de suas atividades, organizá-los é essencial para o sucesso 

das organizações. O conjunto de ações, métodos e processos viabilizam de forma coerente à 

tramitação, o uso, o arquivamento, sua eliminação ou guarda. O êxito da gestão de documentos se 

dá dentre outros por meio do planejamento e da organização das ações, com vistas a aprimorar o 

ciclo documental. 

Fonte de comprovação: Plano de Ação elaborado. 

Prazo Final: 30/06/2011. 
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P-10- OTIMIZAR OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DAS PROCURADORIAS NAS ATIVIDADES 

DE SUPORTE ÀS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS. 

Produto/Marco: Projeto Piloto de digitalização dos acompanhamentos processuais implantado. 

Descrição: Cuida o projeto em resumir, seletivamente, e em proporções inteligentes, a massa de 

documentos, de modo a conservar permanentemente os que têm valor futuro, sem menosprezar a 

integridade substantiva do conjunto de dados/informações, para efeito de pesquisa. Considerando 

o grande volume de massa documental, há de se prognosticar a preparação de correspondências, 

utilização do sistema de arquivo, conservação e uso de digitalização e finalmente, a destinação dos 

documentos, a saber: arquivamento, eliminação, recolhimento de valor permanente as instituições 

arquivísticas.   

Fonte de comprovação: Relatório final do projeto validado pelo AGE. 

Prazo Final: 31/12/2011 
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P-11- ELABORAR INVENTÁRIO DO PARQUE TECNOLÓGICO 

Produto/Marco: Inventário do parque tecnológico elaborado. 

Descrição: Em cumprimento à Resolução n.º 38/2010 caberá aos acordantes preencher formulário 

eletrônico a ser disponibilizado no site www.egov.mg.gov.br. Neste formulário deverão dadas 

informações sobre o parque tecnológico dos órgãos e entidades do Estado.  

Entregues essas informações, o órgão central procederá à conferencia e validação dos dados 

encaminhados para definir a validade das informações ou a presença de inconsistências. 

Fonte de Comprovação: Diretoria Central de Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - DCGRT por meio de relatório a ser emitido pelo sistema de informação 

(www.egov.mg.gov.br), sistema em que serão postadas as informações do inventário.  

Data/Prazo: 45 dias após a assinatura do Acordo de Resultados. 

Cálculo do Desempenho: 

Entrega/Validação Nota 

Entregue no prazo e validado 10 

Entregue até 10 dias após o prazo e validado 7,5 

Entregue em até 30 dias após o prazo e validado  5 

Entregue no prazo, mas com inconsistências identificadas 5 

Entregue até 10 dias após o prazo, mas com inconsistências identificadas 3,25 

Entregue em até 30 dias após o prazo, mas com inconsistências identificadas 2,5 

Entregue em prazo superior a 30 dias ou não entregue 0 

 

http://www.egov.mg.gov.br/
http://www.egov.mg.gov.br/
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P-12- APRIMORAR O MONITORAMENTO DO RISCO FISCAL REFERENTES AOS PASSIVOS 

CONTINGENTES. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DO RISCO FISCAL EM AÇÕES NAS 

QUAIS O ESTADO É RÉU 

Produto/Marco: Metodologia de levantamento e controle do Risco Fiscal nas ações em que o 

Estado é réu devidamente elaborada com o auxílio das áreas interessadas (SEF e SEPLAG), 

validada pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos e implantada em área piloto.  

 

Objetivo de inclusão do produto: O grande volume de ações judiciais movidas contra o Estado 

de Minas Gerais resulta em despesas para o erário em forma de Precatórios ou Requisições de 

Pequeno Valor.  O aprimoramento das técnicas de previsão, monitoramento e controle do Risco 

Fiscal do Estado é primordial para a geração de informações fidedignas que subsidiem a gestão 

das finanças públicas e o planejamento das ações governamentais.  

A eficácia na aplicação da metodologia a ser elaborada depende do suporte de um sistema de 

informação eletrônico, o qual a AGE não dispõe em função da não implantação do TRIBUNUS em 

sua totalidade. 

 

 

Fonte de comprovação: Metodologia validada pelo Advogado-Geral ou um de seus Adjuntos e 

relatório interno elaborado pela área piloto.  

Prazo Final: 31/12/2011 
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P-13 - ORIENTAR A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO COM 

VISTAS A PREVENIR CONDENAÇÕES JUDICIAIS 

Produto/Marco: Manuais de orientação elaborados e encaminhados aos órgãos. (Manual para 

desapropriação referentes às unidades de conservação ambiental e Manual de orientação para 

Termos de ajustamento de conduta – TAC, no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente – 

SISEMA). 

Descrição: A AGE tem como missão institucional orientar a Administração Pública Estadual no 

desenho e execução das Políticas Públicas. Neste contexto a PPI, no âmbito de sua competência e 

com o intuito de aprimorar o controle de legalidade dos atos administrativos irá elaborar manuais de 

orientação aos órgãos e entidades com objetivo de ampliar o êxito do Estado no Judiciário. 

Fonte de comprovação: Manuais elaborados, validados pelo Advogado-Geral e encaminhados 

aos setores competentes. 

Prazo Final: 31/12/2011. 
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P-14 - MAPEAR A REDUÇÃO DOS DÉBITOS PROVENIENTES DE DECISÃO JUDICIAL EM 

VIRTUDE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS 

Produto/Marco: Diagnóstico contendo o total das reduções nas condenações contra o Estado, 

anualizados, a partir de 2005. 

Descrição: Este trabalho busca conhecer, detalhadamente, o total das reduções nas condenações 

contra o Estado de Minas Gerais, a fim de monitorá-los e traçar possíveis feitos estratégicos. A 

metodologia a ser utilizada, será baseada em estudo descritivo por meio de coleta de dados, 

utilizando-se como fonte os processos de ações judiciais a partir do ano de 2005, isto é, mínimo de 

ações judiciais e valores gastos. Os resultados identificados e devidamente analisados irão 

corroborar ou não, a necessidade de implementar dispositivos já conhecidos e utilizados ou a 

reformulação, permitindo a tomada de decisões adequadas. 

Fonte de comprovação: Diagnóstico validado pelo Advogado-Geral 

Prazo Final: 31/12/2011. 
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P-15- ELABORAR PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO. 

Produto/Marco: Plano estratégico de tecnologia da informação e comunicação elaborado. 

Descrição: O planejamento de Tecnologia da Informação é o processo de identificação das 

aplicações, necessidades e processos com o intuito de apoiar a organização na execução do seu 

plano de negócios e na realização dos seus objetivos organizacionais. 

Após a definição da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão serão disponibilizadas as diretrizes para preenchimentos dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Governo do Estado de Minas Gerais do referido Plano. Deverão 

ser entregues fisicamente ou enviados eletronicamente os documentos contendo a definição da 

estratégia de cada instituição com base nos modelos disponibilizados a partir do dia 23 de maio de 

2011. 

Fonte de Comprovação: Diretoria Central de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – DCGTIC. 

Prazo Final: 151 dias após disponibilização do modelo 

Cálculo do Desempenho: 

Entrega Nota 

Entregue no prazo 10 

Entregue até 15 dias após o prazo 7,5 

Entregue até 30 dias após o prazo 5 

Não entregue 0 

Entregue em prazo superior a 30 dias ou não entregue 0 
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ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

1. Do processo de avaliação do Acordo de Resultados 

A avaliação do Acordo de Resultados será realizada por meio dos instrumentos listados abaixo, 

conforme os prazos, modelos e orientações repassados pela SEPLAG: 

 Relatórios de Execução elaborados pelos Acordados, assinados pelo Acordante e 
encaminhados para a CAA; 

 Reuniões da CAA; 

 Relatórios de Avaliação, elaborados pela CAA. 

Os Relatórios de Execução deverão: a) informar o resultado de cada meta pactuada para o período 

avaliado; b) justificar o cumprimento a menor ou muito a maior das metas pactuadas, relatando os 

problemas enfrentados no período; e c) fazer proposições de melhoria para o próximo período 

avaliatório. As informações mencionadas acima constituem um patamar mínimo para o conteúdo 

dos relatórios, sendo permitida a inserção de outras informações, tabelas ou gráficos, desde que 

suficientemente ilustrativas e relevantes para a compreensão do que foi reportado nos relatórios. 

 

2. Do cálculo da nota dos indicadores 

Ao final do ano, os indicadores constantes do Anexo III serão avaliados conforme cálculo de 

desempenho definido na descrição de cada indicador. 

Quando a descrição do indicador não identificar o cálculo de desempenho, será aplicada a seguinte 

regra geral: 

 

Regra geral para cálculo de desempenho: 

[∆ do resultado / ∆ da meta] X 10, em que: 

∆ resultado = Resultado – Valor de referência (VR)  

∆ meta = Meta – Valor de referência (VR) 

OBS.: No caso de polaridade maior melhor, cuja meta seja menor ou igual ao valor de referência 

(VR), e no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja maior ou igual ao valor de referência 

(VR), o cálculo de desempenho se restringirá à apuração percentual da execução em relação à 

meta e receberá pontuação conforme tabela abaixo: 

 

% de execução em relação à 

meta 
Nota 

≥ 100 % 10 

95,00% até 99,99% 8 

90,00% até 94,99% 6 

80,00% até 89,99% 4 

< 80% 0 



 177 

A tabela acima não se aplica aos casos em que o valor de referência (VR) não exista. Nestes 

casos, a nota do indicador será calculada da seguinte forma:  

1) para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 10; 

2) para polaridade menor melhor = 1 – [(resultado – meta) / meta] X 10 

 

Para cada indicador, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de 

desempenho, será 10 e a nota mínima será 0. 

 

3. Do cálculo da nota dos produtos 

Ao final do ano, os produtos constantes do Anexo III serão avaliados calculando-se o percentual de 

execução das metas previstas para cada ação em particular, conforme critério de aceitação / 

cálculo de desempenho definido na descrição de cada ação.  

Quando a ação não possuir critério de aceitação / cálculo de desempenho predefinido, esta seguirá 

a seguinte regra geral: 

Regra geral para cálculo de desempenho para os casos de realização integral: 

 

Situação da ação Nota 

Realizada em dia 10 

Até 30 dias de atraso 8 

De 31 a 60 dias de atraso 7 

De 61 dias a 90 dias de 

atraso 6 

De 91 a 120 dias de atraso 5 

Acima de 120 dias de atraso 0 

 

A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia útil 

de janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas. 

No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 5 (cinco) pontos, de acordo 

com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o grau de 

execução da ação e a justificativa apresentada pelos acordados. 

 

Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de 

desempenho, será 10 e a nota mínima será 0. 

 

4. Do cálculo da nota das equipes 

O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:  
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Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo) 

                                    Σ dos pesos 

 

Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão de Avaliação, seu 

peso deverá ser proporcionalmente redistribuído entre as outras metas. 

 

5. Informações complementares 

Todos os cálculos de notas serão feitos com 2 (duas) casas decimais e o arredondamento deverá 

obedecer às seguintes regras: 

- se a terceira casa decimal estiver entre 0 e 4, a segunda casa decimal permanecerá como está; e 

- se a terceira casa decimal estiver entre 5 e 9, a segunda casa decimal será arredondada para o 

número imediatamente posterior. 

 

Na ausência de disposição em contrário, todos os cálculos que dependam de valores 

anteriores como referência deverão considerar o valor apurado para o período 

imediatamente anterior, conforme a periodicidade de apuração do indicador. Este valor de 

referência será, então, atualizado conforme o valor constante nos Relatórios de Execução e 

Avaliação que forem elaborados. 
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ANEXO V - PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

 

1) AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Aplicar os limites de dispensa de licitação estabelecidos no parágrafo único do artigo 24 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2) CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO 
TRANSPORTE 

Conceder vale-transporte aos servidores em efetivo exercício da AGE exclusivamente para seu 

deslocamento residência-trabalho-residência, conforme regras definidas a seguir: 

a) Fazem jus ao Vale-transporte os servidores que: 

1 -  Não gozem de passe livre em transporte coletivo; 

2 -  estejam em exercício em Município com população total superior a cem mil habitantes ou 

integrante das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço; 

3 -  percebam remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas 

relativas aos adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas extras 

trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei nº. 8.517, de 9 de janeiro de 1984. 

b) O benefício será concedido considerando-se o valor real das tarifas de transporte público 

coletivo efetivamente utilizadas pelo servidor e na quantidade necessária para o deslocamento 

diário residência-trabalho-residência do servidor que faça jus ao benefício. 

c) Cabe à AGE apurar a necessidade de recebimento de vales-transporte pelos servidores, 

exigindo destes as comprovações cabíveis para a concessão do benefício. 

d) O Vale-transporte será concedido em papel ou cartão recarregável, conforme disponibilidade da 

concessionária de transporte coletivo da cidade, sendo absolutamente vedada a sua concessão 

em espécie. 

e) Não é permitida a cumulatividade entre o auxílio transporte de que trata o art.48 da Lei 

17.600/08, pago na folha de pagamento do servidor e o Vale-transporte concedido por meio 

desta autonomia. Antes de iniciar a distribuição de Vales-transporte a AGE providenciará o 

cancelamento do Auxílio Transporte junto à Superintendência Central de Administração de 

Pessoal da SEPLAG. 

f) A concessão do benefício está condicionada à disponibilidade orçamentária da AGE e, na falta 

de dotação orçamentária suficiente para o custeio do benefício, a AGE só poderá concedê-lo se 

providenciada a anulação de outras despesas correntes previstas em seu crédito orçamentário 

inicial em montante suficiente para suplementar a dotação orçamentária de custeio do vale. 

A avaliação insatisfatória do Acordo de Resultados enseja a suspensão do vale-transporte até que 

nova avaliação satisfatória seja alcançada. 
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3) CONCESSÃO DE VALORES DIFERENCIADOS DE VALE-REFEIÇÃO OU VALE-
ALIMENTAÇÃO 

Conceder, como ajuda de custo pelas despesas com alimentação, vale-refeição, vale-alimentação 

ou vale com a dupla função alimentação-refeição, em ticket ou cartão, ao servidor em efetivo 

exercício na AGE, cuja jornada de trabalho seja igual ou superior a 6 (seis) horas diárias ou 30 

horas semanais, conforme regras definidas a seguir: 

1) O benefício será concedido, mensalmente, na proporção de 01 (um) vale-alimentação ou 

refeição, por dia efetivamente trabalhado, aos servidores em efetivo exercício na AGE.  

2) O valor de face limite do vale-alimentação ou refeição será o estabelecido pela Câmara de 

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF), que hoje corresponde 

a R$10,00 por dia. Em hipótese nenhuma poderá haver qualquer tipo de cumulatividade 

entre as modalidades de pagamento, de maneira a ultrapassar este valor. 

3) O valor total do benefício a ser recebido será calculado a partir da multiplicação do número 

de dias efetivamente trabalhados pelo valor de face do vale-alimentação ou refeição. 

4) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou da entidade ou, na 

ausência destes, com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA4 de cada 

exercício, em dotação orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações 

orçamentárias insuficientes mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de 

custeio. 

5) Este benefício não é cumulativo com o auxílio-alimentação incluído na folha de pagamento 

do servidor que perceba remuneração igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos e a AGE 

providenciará o cancelamento deste auxílio antes de iniciar a distribuição do benefício em 

cartão ou ticket. 

6) Aos servidores da AGE que gozem de alimentação gratuita ou subsidiada o benefício 

somente poderá ser concedido na modalidade “vale-alimentação”. 

 

4) LIMITES DIFERENCIADOS PARA VALOR DA BOLSA DE ESTÁGIO 
Admitir estagiários observando as seguintes condições: 

1. Fica permitida, ainda, a concessão aos estagiários bolsistas de vale-transporte, em valores 

atualizados das tarifas de transporte público coletivo efetivamente utilizadas pelo estagiário, 

para custeio do seu deslocamento nos dias de freqüência ao estágio, até o local deste. 

2. Os vales-transporte poderão ser fornecidos em papel ou cartão recarregável. 

3. O benefício será custeado com os recursos próprios da AGE ou, na ausência destes, com os 

recursos orçamentários de custeio previstos na LOA5 de cada exercício, em dotação 

                                                           
4
 Lei Orçamentária Anual 

5
 Lei Orçamentária Anual 
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orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes 

mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio. 

4. Os valores máximos das bolsas de estágio que poderão ser concedidas são aqueles 

autorizados pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças – 

CCGPGF. 

 

5) CESSÃO, PERMISSÃO OU DOAÇÃO DIRETA DE MATERIAIS INCORPORADOS 
Atuar diretamente como permitente, cedente ou doador de materiais incorporados, observando o 

seguinte: 

1) O órgão ou entidade deverá realizar o registro da movimentação no módulo de material 

permanente do SIAD; 

2) as doações deverão ter anuência prévia da Bolsa de Materiais, exceto quando os bens forem 

adquiridos com este fim específico. 

 

6) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA 
SEPLAG 

Contratar serviços de transportes sem prévia manifestação da SEPLAG, desde que cumpridas as 

formalidades legais, especialmente as relacionadas ao competente e adequado processo licitatório. 

 

7) CONTRATAÇÃO DIRETA DE CERTOS TIPOS DE SEGUROS SEM PRÉVIA 
AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG. 

Contratar diretamente seguro para cobertura de imóveis tombados, dano total de aeronaves e 

veículos especiais, dispensada prévia avaliação e autorização da SEPLAG, desde que observada a 

legislação aplicável, especialmente no que concerne ao adequado processo licitatório e, no que 

couber, aos procedimentos previstos na Resolução Seplag nº. 69, de 20 de novembro de 2003. 
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8) LIMITES DIFERENCIADOS PARA DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
Conceder, nos regimes de adiantamento, valores por adiantamento até os valores previstos pela 

CCGPGF. Atualmente, os valores são: 

 

Despesas em viagens e miúdas (por 

adiantamento) 

Com 

Autonomia 

Combustíveis e lubrificantes para veículos em 

viagem 
R$ 250,00 

Reparos em veículos em viagem R$ 250,00 

Transporte urbano em viagem R$ 250,00 

Despesas miúdas R$ 400,00 

 

9) ALTERAR OS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS 
Ampliar em 25% o valor a ser pago para diárias de viagens com destino à Brasília em relação aos 

valores definidos no Decreto nº 44.448 de 26 de janeiro de 2007. 

 

10) DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO DA SEPLAG NO AFASTAMENTO DE SERVIDORES 
PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Dispensa de autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para afastamento e 

redução de jornada de trabalho dos servidores públicos civis para participação em cursos de pós-

graduação e aperfeiçoamento, de duração superior a três meses, sem prejuízo da remuneração e 

demais vantagens do cargo, desde que atendidos os critérios constantes da Deliberação CEP nº 

23, de 10 de abril de 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183 

ANEXO VI - CÁLCULO DA TAXA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS 
ESTRUTURADORES VINCULADAS À EQUIPE 

Indicador sob a Coordenação do Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e do 

Desempenho Institucional da Secretaria Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em 

parceria com a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação. 

Indicador: Taxa de execução das Ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe “x” 

Descrição: Os projetos estruturadores são monitorados intensivamente pelo Núcleo Central de 

Gestão Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional. A partir deste monitoramento é 

possível verificar o grau de execução das ações dos projetos estruturadores de responsabilidade 

das equipes, ou seja, é possível verificar a partir do grau de execução de cada ação se o projeto 

está caminhando como planejado. O grau de execução de cada ação leva em consideração o 

cumprimento dos marcos e metas que as compõem, bem como a execução financeira dos recursos 

alocados. Quanto maior a taxa de execução das ações dos Projetos Estruturadores, melhor. 

Os Projetos Estruturadores são elaborados e detalhados de acordo com a metodologia de gestão 

de projetos adotada pela SEPLAG. Esta metodologia busca a definição de projetos com objetivos e 

escopos alinhados ao PMDI, que são desdobrados em um conjunto de ações com marcos, metas e 

produtos mensuráveis que deverão ser cumpridos no ano corrente, conforme cronograma 

elaborado por esta Secretaria, juntamente com os gerentes dos projetos. 

A execução das ações será monitorada sistematicamente, uma a uma, conforme metodologia já 

utilizada pelo Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional.  

Quando da última reunião de monitoramento, a ser realizada em janeiro do ano subseqüente, a 

execução das ações dos Projetos Estruturadores será consolidada, avaliando em cada ação: 

- a relação entre a meta alcançada e a meta prevista; 

- o cumprimento do prazo estipulado para o cumprimento dos marcos; 

- a relação entre a despesa empenhada e o Crédito Inicial. 

A Taxa de Execução das Ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe considera a execução 

de cada ação identificada como de responsabilidade da equipe. Este cálculo deve ser condicionado 

à disponibilização de recursos em tempo hábil para o cumprimento dos marcos e metas. Caso essa 

condição não se cumpra, o marco ou meta será desconsiderado do cálculo da Taxa de Execução, 

desde que devidamente justificado e aceito pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação – 

CAA. 

Fórmula de cálculo: 

1) Taxa de execução das ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe 

NF= 0,5 x [Σ (NA x PA )] + 0,5 x [(Σ NA )/n] 

Onde: 
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- NF = Taxa de execução das ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe; 

- NA = Taxa de execução de cada ação de projeto que consta no Quadro de Ações de 

Projeto Estruturador vinculadas à equipe, calculada conforme item 2 a seguir; 

- PA = Peso de cada ação, de acordo com o volume de recursos alocados na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) para aquela ação em relação ao volume de recursos total do projeto; 

- n = número de ações elencadas no Quadro de Ações de Projeto Estruturador vinculadas à 

equipe. 

Assim, 50% da Taxa de execução das ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe terá sua 

avaliação dada por uma média aritmética da taxa de execução das ações elencadas no Quadro de 

Ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe, enquanto os outros 50% terá a mesma 

execução das ações ponderada pelo volume total de recursos alocados para aquela ação, em 

relação ao volume de recursos previstos para todas as ações elencadas, conforme a LOA. 

2) Taxa de execução de cada ação elencada no Quadro de Ações de Projeto Estruturador 

vinculadas à equipe 

Cada ação elencada no Quadro de Ações de Projeto Estruturador vinculadas à equipe terá sua 

taxa de execução (NA) calculada conforme fórmula a seguir:  

Fórmula para a taxa de execução de cada ação de Projeto Estruturador 

Cada ação será avaliada, no que couber, quanto ao aspecto de execução física (metas), temporal 

(marcos) e financeira. A execução financeira considera a execução do crédito inicial de livre 

utilização de recursos do tesouro – Fonte 10.1 identificados pelo Núcleo Central de Gestão 

Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional. A Taxa de execução de cada ação (NA) 

será calculada segundo as seguintes regras de ponderação e pontuação descritas a seguir. 

Ações com Metas e Marcos e recursos da fonte 10.1: 

N1 = (P1 x D1) + (P2 x D2) + (P3 x D3)  

Metas:  

 Peso (P1) = 0,4 

 Desempenho (D1) = (Valor apurado – Valor de referência) / (Valor pactuado – Valor de 

referência) 

Marcos: 

 Peso (P2) = 0,4 

 Desempenho (D2) = 1 - (nº de dias de atraso / 360) 

Financeiro: 
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 Peso (P3) = 0,2 

 Desempenho (D3) =  

 Execução até Crédito Inicial: nota 1  

 Execução superior ao Crédito Inicial: nota 0 

Ações com Marcos e recursos da fonte 10.1: 

N2 = (P1 x D1) + (P2 x D2)  

Marcos: 

 Peso (P1) = 0,7 

 Desempenho (D1) = 1 - (nº de dias de atraso / 360) 

Financeiro: 

 Peso (P2) = 0,3 

 Desempenho (D2) =  

 Execução até Crédito Inicial: nota 1  

 Execução superior ao Crédito Inicial: nota 0 

Ações que possuem apenas metas e recursos da fonte 10.1:  

N3 = (P1 x D1) + (P2 x D2) 

Meta: 

 Peso (P1) = 0,7 

 Desempenho (D1) = (Valor apurado – Valor de referência) / (Valor pactuado – Valor de 

referência) 

Financeiro: 

 Peso (P2) = 0,3 

 Desempenho (D2) =  

 Execução até Crédito Inicial: nota 1  
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 Execução superior ao Crédito Inicial: nota 0 

Ações sem recursos da fonte 10.1:  

N4 = (P1 x D1) + (P2 x D2) 

Meta: 

 Peso (P1) = 0,5 

 Desempenho (D1) = (Valor apurado – Valor de referência) / (Valor pactuado – Valor de 

referência) 

Marcos: 

 Peso (P2) = 0,5 

 Desempenho (D2) = 1 - (nº de dias de atraso / 360) 

Observação: O desempenho de metas não-cumulativas é igual à média das execuções dos 

meses; o desempenho de metas cumulativas é igual à execução do último mês. 

Fonte: Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional. 

Periodicidade de apuração: conforme periodicidade de avaliação/acompanhamento definida, 

ocorrendo no mínimo, ao final de cada exercício financeiro, com disponibilização dos dados em 

janeiro do exercício seguinte. O cálculo do indicador é cumulativo ao longo do exercício financeiro e 

não-cumulativo de um exercício financeiro para outro. 

Considerações adicionais 

1.  Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em 

relação ao Crédito Inicial previsto na Lei Orçamentária (LOA); 

2. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e 

Orçamentária (JPOF) no âmbito dos Projetos Estruturadores em Fonte 10.1, serão estornados do 

valor da despesa executada para fins de apuração da execução financeira em relação ao crédito 

inicial, desde que as metas sejam aumentadas proporcionalmente à suplementação; 

3.  As ações de Projetos Estruturadores que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum 

marco e/ou nenhuma meta terão sua execução financeira avaliada com nota zero; 

4.  As ações que não prevêem recursos da fonte 10.1 (tesouro) de Projetos Estruturadores, cujos 

recursos para sua execução provenham de convênios e transferências voluntárias da União (ou 

de outras fontes similares) e que não forem detalhadas/executadas devido à não transferência 
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em tempo hábil destes recursos, terão seu peso redistribuído proporcionalmente para todas as 

demais ações do Projeto Estruturador (ou do Conjunto de Ações de Projeto Estruturador) de que 

façam parte; 

5.  As metas com desempenho abaixo de 70% e os marcos com atraso superior a 90 dias 

receberão nota zero nesses quesitos; 

6.  As solicitações de cancelamento de ação deverão ser fundamentadas e encaminhadas para a 

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, que as repassará ao Núcleo Central de Gestão 

Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional, o qual, por sua vez, definirá sobre que 

impactos o eventual cancelamento da ação terá sobre o cálculo do indicador. Os efeitos do 

cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). Na ausência do 

referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do 

Projeto Estruturador a que pertença; 

7. Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação. 

 

 

 

 


