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2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE 
TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 
REFERIDA INSTITUIÇÃO. 

 

A Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, inscrita no CNPJ nº 13.237.191/0001-51, 
com sede na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra 
Verde, Edifício Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, representada pela Secretária de Estado, a Sra. MARIA 
COELI SIMÕES PIRES, Carteira de Identidade Nº M 329.765 e CPF 277.770.066-49, doravante denominado 
ACORDANTE e os dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante denominados 
ACORDADOS, ajustam entre si a presente 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS de 2014, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO ACORDO DE RESULTADOS – 1ª ETAPA 

 

O presente Acordo de Resultados é parte integrante, subsidiária, acessória ao Acordo de Resultados firmado 
entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que compõe o Sistema de Casa Civil e 
Relações Institucionais – também denominado 1ª etapa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DA FINALIDADE 

 

O presente Acordo tem por objeto a pactuação de resultados e o cumprimento de metas específicas para cada 
equipe de trabalho acordada, visando à viabilização da estratégia governamental do Sistema de Casa Civil e 
Relações Institucionais, pactuada na 1ª etapa deste Acordo de Resultados e expressa no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado – PMDI. 

 

Para o alcance da finalidade assinalada, visa o presente instrumento especificar indicadores e metas de 
desempenho por equipe acordada, definir as obrigações e as responsabilidades das partes, estabelecer as 
condições para sua execução e os critérios para fiscalização, acompanhamento e avaliação do desempenho 
das equipes, com base em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDADOS 

 

Obrigam-se os Acordados a: 

 

I. alcançar os resultados pactuados; 

II. alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicação do(s) Acordante(s) ou 
da SEPLAG, seja necessário para o acompanhamento dos resultados pactuados; 

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

IV. prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação e 
disponibilizar documentos que comprovem as mesmas; 
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V. garantir a imediata interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira, conforme legislação vigente; 

VI. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela SEPLAG, os Relatórios de Execução do objeto 
pactuado, conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. 

 

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. supervisionar e monitorar a execução deste Acordo de Resultados; 

III. garantir a presença e participação de seus representantes nas Comissões de Acompanhamento e Avaliação. 

IV. elaborar e encaminhar, sempre que solicitado, à SEPLAG e/ou à Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação, 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 QUINTA – DOS QUADROS DE METAS 

 

Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Metas (dividido em Quadro de 
Indicadores e Quadro de Produtos), descritos no Anexo III, correspondendo ao conjunto de compromissos a 
serem executados por cada equipe. 

 

CLÁUSULA SEXTA – 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 Secretaria de Estado de Casa Civil e 
de Relações Institucionais,  o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária 
e financeira constantes do Anexo V. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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, observando o cálculo das notas das unidades conforme previsto no Anexo IV – 
Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.  

Paragrafo único:  A modalidade de premiação da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais 
será com base na Receita Corrente Líquida. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados são os 
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O desempenho do(s) Acordado(s) será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, 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 Segunda 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 

 

§2º - A coordenação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação 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 Comissão de Acompanhamento e Avaliação 
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 
Acompanhamento e 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 – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Acordo de Resultados vigorará até 31 de dezembro de 2014 e poderá ser aditivado havendo 
interesse de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – 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 de representante do Governador do Estado em caso de descumprimento grave e 
injustificado. 

 

§1º O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e avaliação e atestado do(s) Acordante(s). 
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§2º - Ocorrendo a rescisão deste Acordo, ficarão automaticamente encerradas as prerrogativas para 
ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e flexibilidades que tiverem sido concedidas ao 
Acordado por meio deste instrumento, nos termos da legislação vigente; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

 

O extrato deste Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no órgão de imprensa 
oficial do Estado. 

 

§1º  O presente Acordo de Resultados, seus aditivos, Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação e 
composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação serão disponibilizados no sítio eletrônico 
www.planejamento.mg.gov.br, sem prejuízo da sua disponibilização 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 Relatórios de Avaliação. 

 

 

Belo Horizonte, 30 deAbril de 2014. 

 

 
 
 
 
 

MARIA COELI SIMÕES PIRES 

Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais 

ACORDANTE 

 

 

 

 

 

DANILO ANTONIO DE SOUZA CASTRO 

Secretário de Estado Adjunto de Casa Civil e de Relações Institucionais 

ACORDANTE 

 

 

 

 

NAIDE SOUZA DE ALBUQUERQUE ROQUETTE 

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais 

ACORDADA DA EQUIPE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
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LETÍCIA MORAES TORRES 

Subsecretária da Casa Civil 

ACORDADA DA EQUIPE GABINETE DA SUBSECRETARIA DE CASA CIVIL 

 

 

 

 

 

MÁRCIO LUIS DE OLIVEIRA 

Subsecretário-Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa 

ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA 

 

 

 

 

 

DANIEL CABALEIRO SALDANHA 

Subsecretário de Relações Institucionais 

ACORDADO DA EQUIPE GABINETE DA SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

 

CAROLINA BORGES MONTEIRO 

Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica 

ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

JOANA D'ARC DE MELO BOMFIM FRICHE PASSOS 

Assessora-Chefe da Assessoria de Comunicação Social 

ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

MÁRCIA DE ANDRADE DORNELLAS 

Auditora-Chefe da Auditoria Setorial 

ACORDADA DA EQUIPE AUDITORIA SETORIAL 

 

 

 

 

THIAGO HOLLERBACH ATHAYDE 

Assessor-Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação 

ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO 
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ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DE ANÁLISES TÉCNICO-INSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELGA TORRES CHAVES DE ANDRADE 

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças 

ACORDADA DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

 

 

 

 

 

SAMY CHAFIC ABOU JABER 

Chefe do Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa 

ACORDADO DA EQUIPE NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA 

 

 

 

 

 

KÁTIA MARÍLIA SILVEIRA CARNEIRO 

Superintendente do Pessoal dos Serviços Notariais e de Registro e de Concessão Cartorial 

ACORDADO DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO E DE 

CONCESSÃO CARTORIAL 

 

 

 

 

 

ROSANA CARVALHO PACHECO 

Superintendente Central de Atos, Chancelaria e Memória 

ACORDADA DA EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ATOS, CHANCELARIA E MEMÓRIA 

 

 

 

 

 

CAIO BARROS CORDEIRO 

Assessor-Chefe da Assessoria de Relacionamento Institucional 

ACORDADO DA EQUIPE ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

LEOPOLDO PORTELA JÚNIOR 

Superintendente de Informações e de Análises Técnico-Institucionais 
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ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEL 
 
 

NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E MASP DO 

DIRIGENTE RESPONSÁVEL 

PELA EQUIPE 

Gabinete da Secretaria de Estado 

de Casa Civil e de Relações 

Institucionais 

(GAB) 

1. Gabinete 

Naide Souza de 

Albuquerque Roquette 

Masp: 293252-3 

Assessoria Jurídica  

(AJUR) 
1. Assessoria Jurídica  Carolina Borges Monteiro 

Masp: 1211251-2 

Auditoria Setorial 

(AUS)  
1. Auditoria Setorial  

Marcia de Andrade 

Dornellas 

Masp: 0262048-2 

Assessoria de Gestão Estratégica e 

Inovação 

(AGEI) 

1. Assessoria de Gestão Estratégica e 

Inovação 

2. Núcleo de Tecnologia da 

Informação 

Thiago Hollerbach 

Athayde 

Masp: 669758-5 

Assessoria de Comunicação Social 

(ASSCOM)  
1. Assessoria de Comunicação Social 

Joana D'arc de Melo 

Bomfim Friche Passos 

Masp: 1147768-4 

Superintendência de Planejamento, 

Gestão e Finanças (SPGF) 

1. Diretoria de Planejamento, 

Orçamento e Finanças; 

2. Diretoria de Recursos Humanos; 

Diretoria de Tecnologia e Logística 

Helga Torres Chaves de 

Andrade 

Masp: 1070996-2 

Subsecretaria da Casa Civil 

(SUBCIVIL) 

1. Gabinete 

2. Assessoria Técnica 

3. Núcleo de Apoio aos Processos de 

Consulta Pública 

Letícia Moraes Torres 

Masp: 1160109-3 

Núcleo de Acompanhamento da 

Tramitação Legislativa 

(NATL) 

1. Núcleo de Acompanhamento da 

Tramitação Legislativa 

Samy Chafic Abou Jaber 

Masp:1273679-9 

Superintendência do Pessoal dos 

Serviços Notariais e de Registro e 

de Concessão Cartorial 

(SPSNRCC) 

1. Diretoria de Concessão Cartorial 

2. Diretoria de Cadastro, Direitos e 

Vantagens 

Kátia Marília Silveira 

Carneiro 

Masp: 1071225-5 
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NOME DA EQUIPE ACORDADA 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 

COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E MASP DO 

DIRIGENTE RESPONSÁVEL 

PELA EQUIPE 

Superintendência Central de Atos, 

Chancelaria e Memória 

(SCACM) 

1. Diretoria de Arquivo, Memória e 

Registro 

2. Diretoria de Processos Especiais e 

Controle 

3. Diretoria de Atos 

4. Diretoria de Chancelaria e Apoio a 

Eventos 

Rosana Carvalho Pacheco 

Masp: 1160201-8 

Assessoria Técnico-Legislativa (ATL) 

1. Núcleo de Legística; 

2. Núcleo de Elaboração e Análise de 

Documentos Legislativos; 

3. Núcleo de Apoio ao Controle 

Prévio de Constitucionalidade de 

Projetos e Proposições; 

4. Núcleo de Apoio ao Poder 

Regulamentar; 

5. Núcleo de Apoio Administrativo; 

6. Núcleo de Documentação 

Legislativa 

 

Márcio Luis de Oliveira 

Masp: 1271405-1 

Subsecretaria de Relações 

Institucionais  

(SUBRIN) 

1. Gabinete 
Daniel Cabaleiro Saldanha 

Masp: 1216082-6 

Assessoria de Relacionamento 

Institucional 

(ARI) 

1. Núcleo de Apoio às Relações 

Federativas; 

2. Núcleo de Apoio às Relações 

Intragovernamentais; 

3. Núcleo de Apoio às Relações 

Estratégicas com a Sociedade Civil; 

4. Núcleo de Apoio às Relações com 

os Poderes do Estado e Órgãos 

Essenciais à Justiça 

Caio Barros Cordeiro 

Masp: 1277421-2 

Superintendência de Informações e 

Análises Técnico-Institucionais 

(SIATI) 

 

1. Diretoria de Informações e 

Pesquisas Institucionais; 

2. Diretoria de Apoio a Articulação e 

de Acompanhamento de 

Processos Especiais; 

3. Diretoria de Análise Técnico-

Institucional 

Leopoldo Portela Júnior 

Masp: 348125-6 
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ANEXO II – MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
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ANEXO III – QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE 
 
GABINETE 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE 

REFERÊNCIA  

(VR) 

PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento técnico-

institucional ao Governador no que 

tange aos atos administrativos e 

normativos e promover a integração 

da ação governamental por meio do 

relacionamento institucional. 

I.1 

Média das notas das equipes, 

excluindo-se o Gabinete, 

assessorias e auditoria setorial 

93,00 97,10 98,18 30,00 100,00 

Aprimorar e disseminar técnicas de 

governança e boas práticas de 

gestão 

I.2 

Média das notas dos indicadores e 

produtos referentes à gestão de 

passivos 

- - - 20,00 100,00 

Assegurar o desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.3 

Índice de Desenvolvimento do 

Capital Humano  
- - - 10,00 100,00 

   

 

     

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO PRODUTO 
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FONTE 

DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Consolidar a utilização dos 

instrumentos de governança de 

competência da SECCRI 

P.1 

Ação de promoção dos 

Instrumentos de 

Governança 

Ação realizada 

Fonte de comprovação: Documento 

comprobatório de ação realizada 

20,00 30/06/2014 

Consolidar a utilização da Legística 

no processo normativo 
P.2 

Revisão da 

metodologia de 

legística aplicável ao 

Poder Executivo de 

Minas Gerais 

Documento contendo a 

metodologia de Legística aplicável 

ao Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais, validada pelo 

Gabinete da SECCRI. 

20,00 30/11/2014 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES 

 

I.1 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE O GABINETE, ASSESSORIAS E AUDITORIA SETORIAL  

 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da SECCRI e da SPGF. 

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados /2014. 
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Fórmula: Média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador. 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.2 – MÉDIA DAS NOTAS DOS INDICADORES E PRODUTOS REFERENTES À GESTÃO DE PASSIVOS 

 

Descrição: Uma das principais diretrizes definidas pelo Gabinete da SECCRI em 2014 consiste em finalizar passivos 

referentes às atividades desenvolvidas na Secretaria nos últimos três anos. Dessa forma, o indicador é o 

compartilhamento de responsabilidade da alta gestão com os resultados das equipes que empreenderem 

esforços nesse sentido. Serão consideradas, para a composição do indicador as metas:  

 

1. Conclusão dos processos administrativos de revisão de aposentadoria relativos aos delegatários e 

serventuários do serviço notarial e de registro, das equipes AJUR e SPSNRCC;  

2. Mapear, informar e indicar o encaminhamento do passivo de atos normativos, da equipe ATL; e  

3. Percentual de cumprimento dos processos judiciais do pessoal da Imprensa Oficial, da equipe SPGF.   

 

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados/2014 

Fórmula: Média aritmética das notas obtidas nos produtos: Conclusão dos processos administrativos de revisão 

de aposentadoria relativos aos delegatários e serventuários do serviço notarial e Mapear, informar e indicar o 

encaminhamento do passivo de atos normativos; e no indicador Percentual de cumprimento dos processos 

judiciais do pessoal da Imprensa Oficial.  

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.3 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 
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Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 
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Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 
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VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

PRODUTOS 

 

P.1 – AÇÃO DE PROMOÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA 

 

Descrição: O produto consiste em realizar uma ação de promoção dos Instrumentos de Governança sob a 

coordenação da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais.  

Critério de aceitação: Ação realizada 

Fonte de comprovação: Documento comprobatório de ação realizada  

Taxa de Execução:     

   

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

P.2 - REVISÃO DA METODOLOGIA DE LEGÍSTICA APLICÁVEL AO PODER EXECUTIVO DE MINAS GERAIS 

 

Descrição: A Legística, área do conhecimento que se refere à Ciência da Legislação, busca estabelecer as melhores 

modalidades de elaboração, de redação, de edição e de aplicação da norma a fim de contribuir para a 

governabilidade e para o êxito de políticas públicas. Desta forma, o produto tem por objetivo realizar a revisão da 

metodologia de Legística formal e material aplicável ao Poder Executivo de Minas Gerais. 

Critério de Aceitação: Revisão da metodologia de Legística contendo proposta de implementação no Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais. 

Fonte de Comprovação: Documento contendo a metodologia de Legística aplicável ao Poder Executivo do Estado 

de Minas Gerais, validada pelo Gabinete da SECCRI. 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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ASSESSORIA JURÍDICA 

 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE 

REFERÊNCIA  

(VR) 

PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento técnico-

institucional ao Governador no 

que tange aos atos 

administrativos e normativos e 

promover a integração da ação 

governamental por meio do 

relacionamento institucional. 

I.4 

Média das notas das equipes, 

excluindo-se o Gabinete, assessorias 

e auditoria setorial 

93,00 97,10 98,18 20,00 100,00 

Aprimorar e disseminar técnicas 

de governança e boas práticas de 

gestão 

I.5 

Tempo médio para emissão de 

pareceres, notas jurídicas e notas 

técnicas 

- 7,42 5,33 20,00 7 dias úteis 

Assegurar o desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.6 

Índice de Desenvolvimento do Capital 

Humano  
- - - 10,00 100,00 

   

 

     

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E 

FONTE DE COMPROVAÇÃO DE 

PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Aplicar recursos de TIC para o 

aperfeiçoamento das atividades 

da SECCRI 

P.3 

Elaboração de Plano de 

Ação para melhoria do 

SISDOC - Módulo AJUR 

Plano de Ação assinado pelo 

Assessor Jurídico Chefe e 

encaminhado à Assessoria de 

Gestão Estratégica e Inovação. 

25,00 30/05/2014 

Garantir a qualidade dos atos 

administrativos e normativos 
P.4 

Conclusão dos processos 
administrativos de revisão 
de aposentadoria relativos 
aos delegatários e 
serventuários do serviço 
notarial e de registro 

Atos publicados até 31/10/2014  25,00 01/12/2014 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES 

 

I.4 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE O GABINETE, ASSESSORIAS E AUDITORIA SETORIAL  

 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da SECCRI e da SPGF. 

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados /2014. 

Fórmula: Média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador. 
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Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.5 - TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES, NOTAS JURÍDICAS E NOTAS TÉCNICAS 

 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o tempo médio de resposta da Assessoria Jurídica para 

emissão de pareceres e notas jurídicas dos expedientes encaminhados para sua análise relacionados aos 

Projetos e Proposições de Lei (tramitados ou não via SIAPLE), à aposentadoria do pessoal do serviço notarial 

(exceto os casos de processos relativos à revisão de aposentadoria) e dos processos de aquisição de bens e 

serviços conduzidos pela SECCRI.  

Para este indicador 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 as notas técnicas, os pareceres e notas conclusivas 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 completo e adequadamente instruído. Nestes casos a Assessoria 

Jurídica deverá comprovar a solicitação de diligências por meio de e-mails ou instrumentos semelhantes. 

Para fins de apuração do indicador serão consideradas as solicitações enviadas à Assessoria Jurídica após a 

assinatura do Acordo de Resultados. 

Fonte: Relatório interno da Assessoria Jurídica devidamente validado pelo Gabinete da SECCRI  

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

total de pareceres, notas jurídicas e notas técnicas emitidas)] 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Menor Melhor 

Unidade de Medida: dias úteis 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = {1 – [(VA – VM) / VM]} X100, sendo a maior Nota =100 e a 

menor Nota =0 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 
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I.6 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 
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Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

  

PRODUTOS 

 

P.3– ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DO SISDOC – MÓDULO AJUR  

 

Descrição do Produto: O SISDOC – Sistema de Controle Interno de Documentos, desenvolvido pela SECCRI, foi 

implementado em junho de 2013, o que possibilitou a gestão interna dos diversos expedientes submetidos à 

análise da Assessoria Jurídica. Desde então, diversas melhorias foram pensadas de forma a consolidar a 

utilização do sistema e aperfeiçoar suas funcionalidades. O produto consiste em elaborar plano de ação para a 

melhoria do SISDOC - Módulo AJUR, contendo descrição detalhada dos aprimoramentos e das funcionalidades 

desejadas. 

Critério de Aceitação: Plano de Ação assinado pelo Assessor Jurídico Chefe e encaminhado à Assessoria de 

Gestão Estratégica e Inovação.  

Fonte de Comprovação: Plano de Ação assinado pelo Assessor Jurídico Chefe e encaminhado à Assessoria de 

Gestão Estratégica e Inovação. 

Prazo: 30/05/2014 

Taxa de Execução:     

   

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 5,00 dias de atraso 80,00 

6,00 a 15,00 dias de atraso 60,00 

16,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 

P.4 - CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REVISÃO DE APOSENTADORIA RELATIVOS AOS 

DELEGATÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO 

 

Descrição do Produto: Em 2012 foram instaurados processos administrativos em virtude do entendimento 

consolidado nos Pareceres Jurídicos da Advocacia Geral do Estado n.ºs 15.106, 15.108, 15.110 e 15.114, em face 



21 

 

do qual restou indeclinável a revisão dos atos concessivos de aposentadoria aos delegatários e serventuários do 

serviço notarial e de registro.  

O produto consiste na conclusão dos referidos processos administrativos de revisão de aposentadoria, sendo a 

responsabilidade da meta compartilhada pela Assessoria Jurídica e pela Superintendência do Pessoal dos Serviços 

Notariais e de Registro e de Concessão Cartorial.  

Critério de Aceitação: Atos publicados até 31/10/2014.   

Fonte de Comprovação: Telas do SISAP indicando taxação realizada ou decisão judicial contrária à taxação. 

Prazo: 01/12/2014 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

16,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

31,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

46,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

61,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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AUDITORIA SETORIAL 

 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento técnico-

institucional ao Governador no 

que tange aos atos 

administrativos e normativos e 

promover a integração da ação 

governamental por meio do 

relacionamento institucional. 

I.7 

Média das notas das equipes, 

excluindo-se o Gabinete, 

assessorias e auditoria setorial 

93,00 97,10 98,18 15,00 100,00 

Aprimorar e disseminar técnicas 

de governança e boas práticas 

de gestão 

I.8 
Índice médio de execução do 

Plano Anual de Auditoria (PAA) 
93,55 87,91 95,63 70,00 95,00 

Assegurar o desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.9 

Índice de Desenvolvimento do 

Capital Humano 
- - - 15,00 100,00 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 

 

INDICADORES 

 

I.7 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE O GABINETE, ASSESSORIAS E AUDITORIA SETORIAL  

 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da SECCRI e da SPGF. 

Limite: 

Meta: 100%  

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados/2014. 

Fórmula: Média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador . 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Número 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: 

NOTA = VA/VM*100  

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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I.8 - ÍNDICE MÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA (PAA)  

 

Descrição: O indicador tem como objetivo medir o percentual de execução do PAA acordado com o auditor 

setorial, com o dirigente máximo do órgão e com a Controladoria-Geral do Estado. O PAA é a principal ferramenta 

gerencial de coordenação das auditorias setoriais, seccionais e núcleos de auditoria interna integrantes do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo estadual. Por meio dele se delimita a abrangência de atuação das 

unidades de auditoria, acompanha-se a execução das ações pactuadas e avalia-se o desempenho alcançado. 

O PAA, objeto de avaliação, compreende os trabalhos cujo prazo de execução se estende de outubro do ano de 

2013 a setembro do ano de 2014.  

Meta: 95%  

Fonte: Relatório de Avaliação do PAA elaborado pela Diretoria Central de Coordenação das Unidades de 

Auditoria, com o auxilio do Sistema de Informações Gerenciais de Auditoria – SIGA. 

Fórmula: Média aritmética ponderada do grau de execução das ações definidas pela CGE.  

Cada ação integrante do PAA será avaliada, apurando-se o respectivo percentual de execução, atribuindo-lhe a 

avaliação entre 0% (não cumprida) até 100% (cumprida). Após essa avaliação individualizada, será efetuada a 

média ponderada de todas as ações levando-se em consideração o peso específico de cada item e, em seguida, 

aplicar-se-á a tabela do cálculo de desempenho. 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução:          

Neste indicador a fórmula de calcular é:  NOTA = VA/VM*100  

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

Cálculo de desempenho: A nota para fins de Acordo de Resultado será igual a taxa de execução do Plano Anual de 

Auditoria (cálculo de desempenho). À taxa de execução inferior a 60% será atribuída nota 0. 

 

 

I.9 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100%  

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 
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Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 
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Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO 

 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento 
técnico-institucional ao 

Governador no que 
tange aos atos 

administrativos e 
normativos e promover 

a integração da ação 
governamental por 

meio do 
relacionamento 

institucional. 

I.10 

Média das notas das equipes, 

excluindo-se o Gabinete, assessorias 

e auditoria setorial 

93,00 97,10 98,18 15,00 100 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.11 

Índice de Desenvolvimento do Capital 
Humano 

- - - 15,00 100 

 

        

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FONTE 

DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Promover a 
inovação nos 

processos 
finalísticos da 

SECCRI 

P.5 

Relatório de mapeamento 
das oportunidades de 
melhoria para o processo 
de solicitação e 
acompanhamento de Notas 
Técnicas 

Critérios de Aceitação: Relatório de 
mapeamento das oportunidades de 
melhoria para o processo de 
solicitação e acompanhamento dos 
pedidos de notas técnicas validado 
pelo Assessor-Chefe da AGEI. 

Fonte de Comprovação: Relatório 
datado e assinado. 

15,00 30/05/2014 

Promover a 

inovação nos 

processos 

finalísticos da 

SECCRI 

P.6 

Mapeamento do processo 

de Chancelaria de atos 

administrativos e 

normativos 

Critério de Aceitação: Relatório do 
mapeamento do processo com 
oportunidades de melhorias validado 
pelo Assessor-Chefe da AGEI.  

Fonte de Comprovação: Relatório de 
mapeamento do processo de 
Chancelaria de atos administrativos 
e normativos datado e assinado.  

20,00 30/06/2014 

Aplicar recursos de 

TIC para o 

aperfeiçoamento 

das atividades da 

SECCRI 

P.7 

Metodologia de 

Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação 

Critérios de Aceitação e Fonte de 

Comprovação: Documento contendo 

a metodologia de desenvolvimento 

de sistemas de informação da 

SECCRI validada pelo Assessor-chefe 

de Gestão Estratégica e Inovação. 

15,00 30/04/2014 
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QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FONTE 

DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Ampliar os 

mecanismos de 

preservação e 

disponibilização do 

acervo de atos 

normativos e seus 

precedentes 

P.8 

Desenvolvimento de 

sistema para consulta aos 

antecedentes de atos 

normativos 

Critérios de Aceitação: 

Homologação do sistema pela 

Subsecretária  de Casa Civil. O 

presente produto somente será 

contabilizado no Acordo de 

Resultado mediante a efetivação da 

parceira, para digitalização dos 

antecedentes dos atos normativos, 

com Termo de Cooperação, ou 

instrumento afim, firmado entre a 

Secretaria de Estado de Casa Civil e 

de Relações Institucionais e o 

Arquivo Público Mineiro. 

Fonte de Comprovação: Documento 

de homologação do Sistema para 

Consulta aos Antecedentes de Atos 

Normativos assinado pela 

Subsecretária de Casa Civil. 

20,00 30/11/2014 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

 

INDICADORES 

 

 

I.10 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE O GABINETE, ASSESSORIAS E AUDITORIA SETORIAL  

 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da SECCRI e da SPGF. 

Limite:  

Meta: 100%  

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados/2014. 

Fórmula: Média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador. 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é:  

NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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I.11 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 
 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100%  

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  
 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 
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Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

 

PRODUTOS 

 

P.5 – RELATÓRIO DE MAPEAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA PARA O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DE NOTAS TÉCNICAS 

 

Descrição: O mapeamento de processos permite identificar as principais entradas, saídas e atividades 

desempenhadas em um processo, bem como os possíveis entraves e pontos de melhoria. Esse produto tem por 

finalidade mapear e identificar oportunidades de melhoria para o processo de solitação e acompanhamento de 

notas técnicas, além de contribuir para a evolução do índice de responsividade e da qualidade das notas técnicas  

elaboradas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo. Para isso, este trabalho será executado por meio de 

encontros, entre a equipe da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação e o Núcleo de Acompanhamento da 

Tramitação Legislativa.  

Critérios de Aceitação: Relatório de mapeamento das oportunidades de melhoria para o processo de solicitação e 

acompanhamento dos pedidos de notas técnicas validado pelo Assessor-Chefe da AGEI. 

Prazo: 30/05/2014 

Fonte de Comprovação: Relatório de mapeamento das oportunidades de melhorias para o processo datado e 

assinado. 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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P.6 - MAPEAMENTO DO PROCESSO DE CHANCELARIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NORMATIVOS 

 

Descrição: O mapeamento de processos permite identificar as principais entradas, saídas e atividades 

desempenhadas em um processo, bem como os possíveis entraves e pontos de melhoria. Esse produto tem por 

finalidade mapear e documentar o processo, além de identificar oportunidades de melhorias. Para isso, este 

trabalho será executado por meio de encontros, entre a equipe da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação e 

da Diretoria de Chancelaria e Apoio a Eventos. 

Critério de Aceitação: Relatório do mapeamento do processo com oportunidades de melhorias validado pelo 

Assessor-Chefe da AGEI. 

Prazo: 30/06/2014 

Fonte de Comprovação: Relatório de mapeamento do processo de Cancelaria de Atos de administrativos e 

normativos datado e assinado.  

Taxa de Execução:  

 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 

P.7 - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Descrição: O Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI/AGEI – é responsável pelos serviços relacionados à 

Tecnologia da Informação que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas 

de informação da SECCRI,  além da infraestrutura de datacenter (servidores de rede), que estão em colocation na 

PRODEMGE e são de propriedade da SECCRI. Nesse sentido, o objetivo do produto é desenvolver, aprimorar e 

explicitar a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de sistemas da SECCRI. 

Critério de Aceitação: A metodologia de desenvolvimento de sistemas de informação da SECCRI deverá ser 

validada pelo Assessor-chefe de Gestão Estratégica e Inovação. 

Prazo: 30/04/2014 

Fonte de Comprovação: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas de Informação da SECCRI datadas e 

validadas pela AGEI. 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 
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FAIXA DE ATRASO NOTA 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

  

 

P.8 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONSULTA AOS ANTECEDENTES DE ATOS NORMATIVOS 

 

Descrição: O objetivo do produto é desenvolver sistema de registro e compartilhamento dos antecedentes de 

atos normativos, de modo a oferecer maior agilidade na disponibilização dessas informações. A especificação 

deverá ser desenvolvida pelo Núcleo de Autógrafos sob a forma de documento estruturado, apresentando as 

principais funcionalidades que o sistema deverá oferecer, sejam elas de consultas, pesquisas, bem como a 

necessidade de gerar relatório e disponibilização em níveis de acessos distintos. O Núcleo de TI deverá oferecer 

suporte técnico ao Núcleo de Autógrafos para a elaboração da documentação necessária para o desenvolvimento 

do sistema de informação, que será entregue pelo Núcleo de Autógrafos. 

Critério de Aceitação: Homologação do sistema pela Subsecretária  de Casa Civil. O presente produto somente 

será contabilizado no Acordo de Resultado mediante a efetivação da parceiria para digitalização dos antecedentes 

dos atos normativos, com Termo de Cooperação, ou instrumento afim, firmado entre a Secretaria de Estado de 

Casa Civil e de Relações Institucionais e o Arquivo Público Mineiro. 

Prazo: 30/11/2014 

Fonte de Comprovação: Documento de homologação do Sistema para Consulta aos Antecedentes de Atos 

Normativos assinado pela Subsecretária de Casa Civil. 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento técnico-

institucional ao Governador no 

que tange aos atos 

administrativos e normativos e 

promover a integração da ação 

governamental por meio do 

relacionamento institucional. 

I.12 

Média das notas das equipes, 

excluindo-se o Gabinete, 

assessorias e auditoria 

setorial 

93,00 97,10 98,18 30,00 100,00 

Aplicar recursos de TIC para o 

aperfeiçoamento das atividades 

da SECCRI 
I.13 

Avaliação do sítio 

institucional da SECCRI 
95,52 73,88 - 35,00 100,00 

Assegurar o desenvolvimento 
contínuo dos servidores 

I.14 
Índice de Desenvolvimento 

do Capital Humano 
- - - 35,00 100 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 
 

INDICADORES 
 

I.12 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE O GABINETE, ASSESSORIAS E AUDITORIA SETORIAL  
 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da SECCRI e da SPGF. 

Limite:  

Meta: 100% 

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados/2014. 

Fórmula: Média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador. 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é:  

NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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I.13 - AVALIAÇÃO DO SÍTIO INSTITUCIONAL DA SECCRI 

 

 

Descrição: A Resolução SEPLAG n. 79/2012 estabelece diretrizes para estruturação, elaboração, manutenção e 

administração de sítios de informação de serviços públicos, na Internet e deve ser observada pelos Órgãos e 

entidades do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta, autárquica e fundacional. 

Dessa forma, este indicador tem por objetivo mensurar a adequação do sítio institucional da SECCRI, disponível 

em www.casacivil.mg.gov.br, à citada Resolução, assegurando, assim, um bom desempenho nos critérios de 

tecnologia, segurança, usabilidade, acessibilidade, conteúdo, interatividade com os cidadãos, bem como os 

demais critérios tratados nesta norma. 

Limite:  

Meta: 100% 

Fonte: Relatório de avaliação de sítio institucional realizada pela SEPLAG . 

Fórmula: Nota da avaliação do sítio institucional realizada pela SEPLAG. 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
  

Neste indicador a fórmula de calcular é:    
 

NOTA = VA/VM*100 
  

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

  

 

I.14 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 
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Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 
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Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Assegurar o 

desenvolvimento 

contínuo dos servidores 

I.15 
Taxa de execução do Programa de 

Valorização do Servidor 
67,00 80,00 100,00 20,00 100,00 

Aprimorar e disseminar 

técnicas de governança 

e boas práticas de 

gestão 

I.16 
Percentual de recomendações de 

auditoria implementadas 
85,00 100,00 100,00 20,00 100,00 

Obter e preservar as 

informações cadastrais 

do pessoal do Foro 

Extrajudicial 

I.17 

Percentual de cumprimento dos 

processos judiciais do pessoal da 

Imprensa Oficial 

- - - 30,00 100,00 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.18 

RH Responde – Acordo de Nível de 
Serviço do RH – Nível 2 

- - - 20,00 100,00 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.19 

Índice de Desenvolvimento do Capital 
Humano 

- - - 10,00 100,00 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES  

 

INDICADORES 

 

I.15 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 

 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a implementação do Plano de Valorização do Servidor com 

base no cronograma de ações programadas para o ano de 2014. 

Limite: O Plano de Valorização do Servidor deverá ser validado pelo Gabinete até 15 de maio de 2014. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório de cumprimento das ações do Programa contendo fotos, listas de presença, e instrumentos 

semelhantes. 

Fórmula: (Número de ações realizadas em 2014 / Número de ações programadas para 2014) * 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 
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Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

  

 

I.16 - PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA IMPLEMENTADAS 

 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a quantidade de recomendações de auditoria implementadas 

pela SPGF, tendo como base a auditoria dos processos que são de sua competência. Para isso, serão observados 

os relatórios de auditoria e de avaliação de efetividade emitidos pela Auditoria Setorial da SECCRI no ano de 2014. 

Para este indicador serão considerados os seguintes status de implementação das recomendações de auditoria: 

“implementada”, “parcialmente implementada” e “não implementada”, devendo ser desconsideradas as 

situações “em implementação” e “recomendações não avaliadas”. Essa exclusão é necessária tendo em vista o 

prazo total para a avaliação da efetividade da recomendação, que é de 3 meses. Além disso, nos casos das 

recomendações “em implementação” uma nova auditoria será executada de forma a comprovar se tal 

recomendação foi “implementada” ou “não implementada”, o que significa, necessariamente, que uma 

recomendação “em implementação” resultará no status “implementada”, “parcialmente implementada” ou “não 

implementada”. 

Limites: 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório sintético do status das recomendações de auditoria emitido pelo Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Auditoria (SIGA). 

Fórmula: [Número de recomendações “implementadas” / (Número de recomendações “implementadas” + 

“parcialmente implementadas” + “não implementadas”)] * 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

  

 

I.17 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO PESSOAL DA IMPRENSA OFICIAL 

 

Descrição: A Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais é responsável por dar cumprimento às 

determinações judiciais referentes aos ex-servidores do antigo órgão autônomo Imprensa Oficial, então vinculado 

à antiga Secretaria de Estado de Casa Civil. Com a extinção do  referido órgão, foi criada a autarquia Imprensa 

Oficial.  
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Dessa forma, o objetivo da meta é garantir o pleno cumprimento das ordens judiciais recebidas, tendo em vista os 

prazos estabelecidos pelo Juízo e consiste em mensurar o percentual de cumprimento dos processos judiciais no 

que tange à competência da Diretoria de Recursos Humanos. Para isso, serão contabilizados aqueles processos 

que tiveram entrada na DRH e sua respectiva saída com a solicitação atendida.  

Limites: Não serão consideradas como solicitações atendidas aquelas respostas em que são expostas as razões do 

não cumprimento, aquelas que solicitam dilação de prazo ou aquelas que não atendam a todas as solicitações. 

Para este indicador serão consideradas as solicitações que deram entrada até 30/09/2014 e cujo prazo de 

cumprimento estabelecido pelo Juízo ou pela AGE não ultrapasse 31/12/2014. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Memorandos provenientes da DRH encaminhando os respectivos documentos em 

resposta às solicitações da AJUR para questões relativas aos processos judiciais do pessoal da Imprensa Oficial.  

Fórmula: (Σ de solicitações atendidas)/(Σ de solicitações)*100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

 

I.18 – RH RESPONDE – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO DO RH - NÍVEL 2 

 

Descrição: O Projeto Estratégico MASP propõe a regulamentação na forma como as áreas de recursos humanos 

realizam o atendimento e a entrega de serviços. Nesse sentido, a implementação da iniciativa RH Responde 

estabelece um ponto único de contato com os clientes de nossa área, promovendo o atendimento das políticas e 

processos de RH,  através de instruções únicas de trabalho, bem como a canalização das demandas, o que 

permite o rastreamento, a gestão e a geração de estatísticas de atendimento. 

O indicador ANS (Acordo de Nível de Serviço) é parte fundamental da nova cultura de atendimento que está 

sendo implementada. Este acordo estabelece um pacto entre o requisitante, cliente de RH, e os responsáveis 

pelos serviços de RH do Governo de Minas (Nível 2), quanto às metas referentes ao tempo de atendimento, 

permitindo a prestação de serviços de RH com a qualidade e celeridade esperada. 

Dessa forma, o indicador busca avaliar todos os atendimentos registrados junto ao RH Responde e encaminhados 

às áreas especialistas (Nível 2 – Unidade Setorial de Recursos Humanos - USRH). O atendimento é contabilizado a 

partir do momento que o consultor do RH Responde encaminha o atendimento para a USRH do Órgão ou 

Entidade. 

Os prazos para o envio de respostas ao solicitante variam conforme os seguintes tipos de atendimento1: 

• Dúvida: 2 dias úteis 

• Consulta: 5 dias úteis 

• Serviço: Baixa Complexidade2: 10 dias úteis  

                  Alta Complexidade3: 60 dias úteis 
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 Nota 1: Os consultores do RH Responde realizam a categorização da demanda recebida da seguinte forma: 

• Dúvida: Busca por informações genéricas (como fazer para requerer?), presente nas leis, decretos, 

resoluções e manuais. 

• Consulta: Busca de informações específicas do caso do demandante, que dependem de um código 

identificador (por exemplo, MASP) ou da análise da pasta funcional do servidor. 

• Serviço: Solicitação de uma tarefa que exige processamento, envolvimento e/ou autorização de terceiros. 

  

 Nota 2: Os serviços de baixa complexidade, pactuados no indicador são: 

• Emissão de Declarações ao INSS 

• Emissão da prévia de contagem de tempo 

• Emissão de atestados funcionais 

• Cancelamento de desconto de consignação em folha de pagamento 

• Baixa manual de DAE para fins de afastamento 

 

 Nota 3: Os serviços de alta complexidade, pactuados no indicador são: 

• Certidão de Contagem de Tempo 

• Revisão de Proventos 

• Compatibilização de verba 

• Manutenção do SISAP 

 

Limite: Indicador será apurado a partir de 02/05/2014. 

Meta: 100% 

Fonte: Banco de dados do Fale Conosco/SEPLAG 

Fonte de comprovação: Relatório extraído da Ferramenta do RH Responde 

Fórmula: [Atendimentos finalizados dentro do prazo / total de atendimentos] * 100 

Periodicidade de monitoramento: Mensal 

Periodicidade de avaliação: Anual 

Polaridade: Maior-melhor 

Unidade de medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de execução: Faixas de desempenho 

 

FRAÇÃO DE ATENDIMENTOS RESOLVIDOS 
DENTRO DO PRAZO 

PONTUAÇÃO 

90% a 100% 100% 

70% a 89% 80% 

50 a 69% 50% 

0% a 49% 0 
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I.19 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 
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Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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SUBSECRETARIA DE CASA CIVIL 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento 
técnico-institucional ao 

Governador no que 
tange aos atos 

administrativos e 
normativos e promover 

a integração da ação 
governamental por 

meio do relacionamento 
institucional. 

I.20 
Média das notas das equipes 
vinculadas à Subsecretaria da 
Casa Civil 

88,80 94,10 94,79 10,00 100,00 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.21 

Índice de Desenvolvimento do 
Capital Humano 

- - - 10,00 100,00 

 

 

       

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E 

FONTE DE COMPROVAÇÃO DE 

PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Disponibilizar 
informações 

estratégicas ao Poder 
Executivo de forma ágil, 

inovadora e confiável 

P.9 
Sistema da Sala de Situação 
Entregue 

Critério de Aceitação: Sistema de 
informação homologado pela 
Subsecretaria de Casa Civil. 
Fonte de Comprovação: Termo de 
homologação do sistema. 

40,00 30/10/2014 

Ampliar os mecanismos 
de preservação e 

disponibilização do 
acervo de atos 

normativos e seus 
precedentes 

P.10 
Especificação de requisitos para o 
sistema para consulta aos 
antecedentes de atos normativos 

Critérios de Aceitação: Relatório 
de especificação do sistema (TAP) 
validado pela Subsecretária de 
casa civil e pelo Núcleo de 
tecnológica da Informação. O 
presente produto somente será 
contabilizado no Acordo de 
Resultado mediante a efetivação 
de parceria, por meio de Termo de 
Cooperação ou instrumento afim, 
firmado entre a Secretaria de 
Estado de Casa Civil e de Relações 
Institucionais e o Arquivo Público 
Mineiro, para digitalização dos 
antecedentes dos atos 
normativos. 
Fonte de Comprovação: Relatório 
de especificação do sistema (TAP) 
assinado e validado. 

20,00 30/05/2014 
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QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E 

FONTE DE COMPROVAÇÃO DE 

PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Consolidar a utilização 
dos instrumentos de 

governança de 
competência da SECCRI 

P.11 
Diagnóstico de ações para o 
aprimoramento do instrumento 
de consulta pública. 

Critérios de Aceitação: Relatório 
de diagnóstico, validado pela 
Subsecretaria de Casa Civil. Para a 
execução do produto, o Núcleo de 
Apoio aos Processos de Consulta 
Pública, elaborar planejamento 
para execução do diagnostico até 
13/06/2014.  
Fonte de Comprovação: Relatório 
com diagnóstico assinado e 
validado. 

20,00 01/12/2014 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES 

 

I.20 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES VINCULADAS À SUBSECRETARIA DA CASA CIVIL 

 

Descrição: A nota desse indicador será uma composição entre a média das notas das equipes da 

Superintendência Central de Atos, Chancelaria e Memória, da Superintendência do Pessoal dos Serviços Notariais, 

de Registro e de Concessão Cartorial e do Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa. 

Limite: Serão consideradas as notas das equipes Superintendência Central de Atos, Chancelaria e Memória, da 

Superintendência do Pessoal dos Serviços Notariais, de Registro e de Concessão Cartorial e do Núcleo de 

Acompanhamento da Tramitação Legislativa. 

Fonte: Relatório de avaliação do Acordo de Resultados /2014. 

Fórmula: Média aritmética das notas das equipes da Subsecretaria de Casa Civil 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é:NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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I.21 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI REALIZADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

  

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc. Para fins de contabilização da meta, a lista das 

ações de disseminação do conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê 

Setorial de Gestão do Conhecimento para validação até 31/07/2014.  

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 
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Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

 

PRODUTOS 

 

P.9 – SISTEMA DA SALA DE SITUAÇÃO ENTREGUE 

 

Descrição: O Projeto Sala de Situação tem como objetivo instituir um centro de referência e fonte de informação 

que contribua para o aprimoramento do fluxo comunicacional interpoderes, com o intuito de aperfeiçoar o 

acompanhamento da tramitação legislativa na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG, e 

disponibilizar informações estratégicas de elevada complexidade técnica e política. 

Para que se cumpra esse propósito será necessário desenvolver sistema de informação que permita a troca de 

informações entre o Executivo e Legislativo, possibilitando a integração dos dados disponíveis, contribuindo para 

a geração de informações estratégicas com a qualidade, confiabilidade, tempestividade e agilidade requerida para 

a tomada de decisões.  

Critério de Aceitação: Sistema de informação homologado pela Subsecretaria de Casa Civil. 

Fonte de Comprovação: Termo de homologação do sistema. 

Prazo: 30/10/2014 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

P.10 - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS PARA O SISTEMA DE CONSULTA AOS ANTECEDENTES DE ATOS 

NORMATIVOS  

 

Descrição: O produto tem por finalidade a especificação das funcionalidades para o desenvolvimento do sistema 

de registro e compartilhamento dos antecedentes de atos normativos. O sistema deverá oferecer maior agilidade 

na disponibilização dessas informações. A especificação deverá ser desenvolvida pelo Núcleo de Autógrafos sob a 
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forma de documento estruturado, Termo de Abertura de Projeto – TAP. Para tanto, o núcleo poderá contar com o 

apoio técnico do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/AGEI - devendo este ser demandado pelo Núcleo de 

Autógrafos de acordo com a necessidade. 

Dessa forma, caberá ao Núcleo de Autógrafos, definir as funcionalidades e elaborar o documento de especificação 

(TAP), devendo este apresentar objetivo, justificativa e definição do escopo do projeto (especificação), 

apresentando as principais funcionalidades que o sistema deverá oferecer, sejam elas de pesquisa, registro, 

consultas, bem como a necessidade de gerar relatório e definição de níveis de acessos aos grupos de usuários que 

utilizarão o sistema. 

Critérios de Aceitação: Relatório de especificação do sistema (TAP) validado pela Subsecretaria de Casa Civil e 

pelo Núcleo de Tecnologia da Informação. O presente produto somente será contabilizado no Acordo de 

Resultado mediante a efetivação de parceria, por meio de Termo de Cooperação ou instrumento afim, firmado 

entre a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e o Arquivo Público Mineiro, para 

digitalização dos antecedentes dos atos normativos. 

Fonte de Comprovação: Relatório de especificação do sistema (TAP) assinado e validado. 

Prazo: 30/05/2014 

Taxa de Execução: 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 

 

P.11 - DIAGNÓSTICO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DO INSTRUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA.  

 

Descrição: O produto tem por finalidade obter informações que possam auxiliar na melhoria e aprimoramento do 

instrumento de consulta pública. Para isso, busca identificar ações que possam contribuir positivamente com a 

melhoria e consolidação desse instrumento, sejam elas voltadas para identificação de potenciais projetos que 

possam ser submetidos à consulta pública, mapeamento de órgãos e entidades que possam utilizar o 

instrumento, sugestões ou outras ações aplicáveis a consulta pública. Para a execução desse trabalho o Núcleo de 

Apoio aos Processos de Consulta Pública poderá contar com a contribuição de órgãos e entidades que já tenham 

utilizado esse instrumento ou mesmo de outras entidades e instituições que possuam conhecimento em 

instrumentos de participação pública. 

Critérios de Aceitação: Relatório de diagnóstico, validado pela Subsecretaria de Casa Civil. Para a execução do 

produto, o Núcleo de Apoio aos Processos de Consulta Pública, deverá elaborar planejamento para execução do 

diagnóstico até 13/06/2014.  

Fonte de Comprovação: Relatório com diagnóstico assinado e validado. 

Prazo: 01/12/2014 
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Taxa de Execução: 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Fomentar a aplicação 
dos requisitos na 

elaboração dos atos 
normativos e 

administrativos 

I.22 
Índice de responsividade às 
solicitações de notas técnicas 

- 37,56 46,54 5,00 60,00 

Fomentar a aplicação 
dos requisitos na 

elaboração dos atos 
normativos e 

administrativos 

I.23 

Taxa de execução do plano de 
melhoria das notas técnicas 
sobre projetos e proposições 
de leis em tramitação na ALMG 

- - - 40,00 100,00 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.24 

Índice de Desenvolvimento do 
Capital Humano 

- - - 15,00 100,00 

        

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FONTE 

DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Disponibilizar 
informações 

estratégicas ao Poder 
Executivo de forma ágil, 

inovadora e confiável 

P.12 
Estudo dos vetos publicados 
pelo Governador 

Critério de Aceitação: Documento 
de estudo dos vetos validado pelo 
Gabinete da SECCRI. 
Fonte de Comprovação: Memorando 
de encaminhamento do estudo os 
vetos datado e assinado. 

40,00 01/12/2014 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES 

 

I.22 - ÍNDICE DE RESPONSIVIDADE ÀS SOLICITAÇÕES DE NOTAS TÉCNICAS 

 

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a porcentagem de respostas dos órgãos do Poder Executivo às 

notas técnicas referentes a Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementar e a Propostas de Emenda à 

Constituição solicitadas pela Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, por meio do Núcleo 

de Acompanhamento da Tramitação Legislativa, em até 15 dias corridos. 

 

Limite: Serão consideradas todas as notas técnicas solicitadas pelo SIAPLE aos órgãos e entidades do Poder 

Executivo. Para a contagem do prazo será desconsiderada a data de solicitação, sendo computada a data da 

resposta. 
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Fonte: Relatório do Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa com o número total de notas técnicas 

solicitadas aos órgãos e entidades e o número total de notas técnicas recebidas dentro do prazo de 15 dias 

corridos. 

Fórmula: [NTR / (NTS-NTC)] X 100 

NTR: Somatório de notas técnicas respondidas dentro do prazo de 15 dias corridos. 

NTS: Somatório de notas técnicas solicitadas. 

NTC: Somatório de notas técnicas capturadas antes do prazo de 15 dias corridos.  

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

  

I.23 – TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIA DAS NOTAS TÉCNICAS SOBRE PROJETOS E PROPOSIÇÕES 

DE LEIS EM TRAMITAÇÃO NA ALMG  

 

Descrição: O plano tem por objetivo contribuir com a melhoria no índice de responsividade e na qualidade das 

notas técnicas elaboradas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo. Essas notas técnicas tem o objetivo de 

fornecer insumos aos membros desse Poder para subsidiar sua atuação frente aos projetos e proposições de lei 

em tramitação na ALMG. Para alcançar esse objetivo o plano será composto por: 

1. Mapeamento e identificação de oportunidades de melhorias para o processo de solicitação e 

acompanhamento dos pedidos de notas técnicas;  

2. Estabelecer critérios e elencar os 5 (cinco) órgãos com resultados que não sejam satisfatórios, relativos a 

solicitações de notas técnicas; 

3. Elaborar “Plano de Melhoria das Notas Técnicas” com ações que deverão ser implementadas nos órgãos 

selecionados; 

4. Executar / implementar “Plano de Melhoria de Notas Técnicas” nos órgãos e entidades selecionados. 

Limite: Mapear e identificar, até 30/05/2014, oportunidades de melhorias para o processo de solicitação e 

acompanhamento dos pedidos de notas técnicas. Estabelecer e validar com a Subsecretaria da Casa Civil o plano 

de melhoria de notas técnicas até 30/06/2014, que deverá ser executado até 01/12/2014. 

Fonte: Documentos comprobatórios definidos no plano de melhoria. 

Fórmula: (Ações executadas no prazo / Total de ações planejadas) * 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 
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Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

 

I.24 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI REALIZADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 
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Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

  

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 
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para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc. Para fins de contabilização da meta, a lista das 

ações de disseminação do conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê 

Setorial de Gestão do Conhecimento para validação até 31/07/2014.  

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

PRODUTOS 

 

P.12 - ESTUDO DOS VETOS PUBLICADOS PELO GOVERNADOR 

Descrição: Buscando garantir a autonomia dos Poderes e otimizar o inter-relacionamento no processo de 

proposição e elaboração de atos normativos, propõe-se a realização de estudo dos vetos publicados pelo 

Governador nos anos de 2013 e 2014 (nesse último caso, apenas aqueles publicados até 01/11/2014), ainda que 

o projeto que tenha gerado o veto seja de anos anteriores. Com esse trabalho procura-se identificar e analisar a 

ocorrência do veto, bem como daqueles casos especiais de sanção das proposições de lei. 

Critério de Aceitação: Documento de estudo dos vetos validado pelo Gabinete da SECCRI. 

Fonte de Comprovação: Memorando de encaminhamento do estudo dos vetos datado e assinado. 

Prazo: 01/12/2014 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO E DE CONCESSÃO CARTORIAL 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Obter e preservar as 
informações cadastrais 

do pessoal do Foro 
Extrajudicial 

I.25 
Percentual de adequação e revisão 
das pastas funcionais com registro no 
SIPECAR 

- - - 30,00 28,00% 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.26 

Índice de Desenvolvimento do Capital 
Humano 

- - - 10,00 100,00 

        

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E 

FONTE DE COMPROVAÇÃO 

DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Garantir a qualidade dos 
atos administrativos e 

normativos 
P.13 

Conclusão dos processos 
administrativos de revisão de 
aposentadoria relativos aos 
delegatários e serventuários do 
serviço notarial e de registro 

Critério de Aceitação: Atos 
publicados até 31/10/2014.   
Fonte de Comprovação: Telas 
do SISAP indicando taxação 
realizada ou decisão judicial 
contrária à taxação. 

25,00 01/12/2014 

Aprimorar e disseminar 
técnicas de governança 

e boas práticas de 
gestão 

P.14 

Caderno de gestão da 
Superintendência do Pessoal do 
Serviço Notarial de Registro e 
Concessão Cartorial 

Critério de Aceitação: 
Caderno de Gestão da 
Superintendência validado 
pela Subsecretaria de Casa 
Civil  
Fonte de Comprovação: 
Caderno de Gestão da 
Superintendência datado e 
assinado. 

35,00 01/12/2014 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES 

 

I.25 - PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO E REVISÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS COM REGISTRO NO SIPECAR 

 

Descrição: O indicador tem por objetivo medir o percentual de pastas funcionais dos serventuários do serviço 

notarial e de registro aos novos padrões de organização e registro dos arquivos físicos da SPSNRCC e no sistema 

de registro SIPECAR.  Para tanto, as pastas funcionais deverão ser organizadas e adequadas conforme “Lista de 

verificação nos processos e no SIPECAR do pessoal do foro extrajudicial”. 

Hoje, a Superintendência conta com 11.369 pastas funcionais em seus arquivos, sendo de grande importância a 

disposição de meios de consulta de forma ágil e que permitam maior segurança e controle das informações 

prestadas. 
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Limite: Serão considerados válidos os registros de funcionários que contiverem dados da respectiva comarca no 

SIPECAR, com a devida organização das pastas físicas aos padrões da superintendência até o dia 01/12/2014. 

Fonte: Relatório do sistema SIPECAR dos funcionários que possuem registro de comarca em seu cadastro. 

Fórmula: (Σ Número de pastas adequadas / Total de pastas disponíveis no arquivo da Superintendência) x 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = (VA/ VM) x 100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.26 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI REALIZADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 
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problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc. Para fins de contabilização da meta, a lista das 

ações de disseminação do conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê 

Setorial de Gestão do Conhecimento para validação até 31/07/2014.  

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

 

PRODUTOS 

 

P.13 - CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REVISÃO DE APOSENTADORIA RELATIVOS AOS 

DELEGATÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO 

 

Descrição do Produto: Em 2012 foram instaurados processos administrativos em virtude do entendimento 

consolidado nos Pareceres Jurídicos da Advocacia Geral do Estado n.ºs 15.106, 15.108, 15.110 e 15.114, em face 

do qual restou indeclinável a revisão dos atos concessivos de aposentadoria aos delegatários e serventuários do 

serviço notarial e de registro.  

O produto consiste na conclusão dos referidos processos administrativos de revisão de aposentadoria, sendo a 

responsabilidade da meta compartilhada pela Assessoria Jurídica e pela Superintendência do Pessoal dos Serviços 

Notariais e de Registro e de Concessão Cartorial.  

Critério de Aceitação: Atos publicados até 31/10/2014.   

Fonte de Comprovação: Telas do SISAP indicando taxação realizada ou decisão judicial contrária à taxação. 

Prazo: 01/12/2014 
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Taxa de Execução: 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

16,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

31,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

46,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

61,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 

P.14 - CADERNO DE GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL DO SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO E 

CONCESSÃO CARTORIAL  

 

Descrição: O caderno de gestão da SPSNRCC tem por objetivo manter o registro e organização do conhecimento 

relativo às atividades e procedimentos utilizados pela Superintendência, além de contribuir na orientação dos 

processos executados por servidores da Superintendência e demais técnicos da SECCRI e SEPLAG/SCAP envolvidos 

nas atividades da SPSNRCC. 

Com o produto, pretende-se que seja elaborado um caderno com normas, orientações e processos executados 

pela Superintendência, tais como aposentadoria e proventos, dentre outros, bem como tratar das rotinas de 

armazenamento e manejo das informações. 

Critério de Aceitação: Caderno de Gestão da Superintendência validado pela Subsecretaria de Casa Civil  

Fonte de Comprovação: Caderno de Gestão da Superintendência datado e assinado. 

Prazo: 01/12/2014 

Taxa de Execução: 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

16,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

31,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

46,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

61,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ATOS, CHANCELARIA E MEMÓRIA 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos servidores 
I.27 

Índice de Desenvolvimento do 
Capital Humano 

- - - 10,00 100% 

  

 

      

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E 

FONTE DE COMPROVAÇÃO DE 

PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Promover a inovação nos 
processos finalísticos da 

SECCRI 
P.15 

Mapeamento e otimização do 
processo de chancelaria de atos 
normativos e administrativos. 

Critério de Aceitação: Entregar e 
validar com a Subsecretaria de 
Casa Civil até 30/06/2014 o 
mapeamento do processo de 
chancelaria. Implementar as 
melhorias até 26/09/2014.  
Fonte de Comprovação: Relatório 
de mapeamento do processo e 
relatório de implementação, 
datados e assinados. 

30,00 26/09/2014 

Promover a inovação nos 
processos finalísticos da 

SECCRI 
P.16 

Especificação da nova versão do 
Sistema de Processamento de 
Atos (SIPA) 

Critério de Aceitação: Relatório de 
especificação do sistema (TAP) 
validado pela Subsecretaria de 
Casa Civil 
Fonte de Comprovação: Relatório 
de especificação do sistema (TAP) 
assinado e validado. 

30,00 30/09/2014 

Promover a inovação nos 
processos finalísticos da 

SECCRI 
P.17 

Implantar ações de melhoria da 
qualidade dos atos 
administrativos 

Critério de Aceitação: Validação 
do plano de ação pela 
Subsecretaria de Casa Civil até 
30/06/2014. 
Fonte de Comprovação: Lista de 
presença assinada pelos 
participantes e materiais 
instrutivos utilizados nos 
encontros. 

30,00 28/11/2014 
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E INDICADORES 
 

INDICADORES 
 

I.27 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI REALIZADO NO PRAZO  
 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução       
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

  

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc. Para fins de contabilização da meta, a lista das 

ações de disseminação do conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê 

Setorial de Gestão do Conhecimento para validação até 31/07/2014.  

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 



64 

 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

PRODUTOS 

 

P.15 - MAPEAMENTO E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CHANCELARIA DE ATOS NORMATIVOS E 

ADMINISTRATIVOS 

 

Descrição: O mapeamento de processos permite identificar as principais entradas, saídas e atividades 

desempenhadas em um processo, bem como os possíveis entraves e pontos de melhoria. Esse produto tem por 

finalidade mapear e documentar o processo, além de implantar as melhorias identificadas. Para isso, este 

trabalho será executado por meio de encontros entre a equipe da Diretoria de Chancelaria e Apoio a Eventos, 

com apoio técnico da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação. 

A entrega do produto consistirá na elaboração da documentação do processo, conforme os padrões previstos na 

Metodologia de Gestão de Processos adotada pela Secretaria. Também será parte do produto a elaboração do 

relatório de implantação que abordará os pontos positivos e negativos do mapeamento realizado, com avaliação 

das melhorias e ações propostas, além de considerações sobre a metodologia de mapeamento e outras 

informações necessárias. As ações de longo prazo e de maior complexidade deverão ser gerenciadas por meio de 

plano de ação específico. 

Critério de Aceitação: Entregar e validar com a Subsecretaria de Casa Civil até 30/06/2014 o mapeamento do 

processo de chancelaria. Implementar as melhorias até 26/09/2014;  

Fonte de Comprovação: Relatório de mapeamento do processo e relatório de implementação, datados e 

assinados. 

Prazo: 26/09/2014 

Taxa de Execução: 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 



65 

 

P.16 - ESPECIFICAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE ATOS (SIPA) 

 

Descrição: O objetivo do produto é especificar as funcionalidades para o desenvolvimento e evolução do Sistema 

Integrado de Processamento de Atos - SIPA - de modo a promover sua modernização e melhorias nas 

funcionalidades e recursos do sistema. A especificação deverá ser elaborada pela Superintendência Central de 

Atos, Chancelaria e Memória - SCACM - e suas equipes subordinadas sob a forma de documento estruturado, 

Termo de Abertura de Projeto – TAP. Para tanto, a SCACM poderá contar com o apoio técnico do Núcleo de 

Tecnologia da Informação - NTI/AGEI - e de outros órgãos do Poder Executivo que utilizam o sistema.  

Portanto, caberá à SCACM definir as funcionalidades e elaborar o documento de especificação (TAP) que deve 

apresentar objetivo, justificativa e definição do escopo do projeto (especificação), elencando as principais 

funcionalidades e melhorias (evolução) que o sistema deverá oferecer, quais sejam de pesquisa, registro, 

consultas, bem como a necessidade de gerar relatório e definição de níveis de acessos aos grupos de usuários que 

acessarão o sistema. 

Critério de Aceitação: Relatório de especificação do sistema (TAP) validado pela Subsecretaria de Casa Civil. 

Fonte de Comprovação: Relatório de especificação do sistema (TAP) assinado e validado. 

Prazo: 30/09/2014 

Taxa de Execução: 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 

P.17 - IMPLANTAR AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Descrição: A fim de garantir a qualidade e eficiência no processamento dos atos administrativos, faz-se necessário 

o constante treinamento e capacitação dos envolvidos nas atividades que envolvam o processamento dos atos. 

Esse produto tem por finalidade a disseminação e consolidação das rotinas e diretrizes bem sucedidas 

desenvolvidas por esta gestão. Assim, poderão ser realizados treinamentos sobre processamento de atos 

administrativos junto aos órgãos e entidades da administração direta e indireta, de modo a promover a 

capacitação e reciclagem dos servidores responsáveis pelo processamento dos atos nestes órgãos. Nestes 

encontros poderão ser trabalhados temas relativos a documentação e requisitos de processamento, orientação 

para instrução dos atos e distribuição de manual instrutivo. 

Critério de Aceitação: Validação do plano de ação pela Subsecretaria de Casa Civil até 30/06/2014. 

Fonte de Comprovação: Lista de presença assinada pelos participantes, e materiais instrutivos utilizados nos 

encontros. 

Prazo: 28/11/2014 
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Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  

(VR) 
PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2013 

Fomentar a aplicação 

dos requisitos técnicos 

na elaboração dos atos 

normativos e 

administrativos 

I.28 

Percentual de atos normativos 

instruídos conforme “Manual de 

documentação necessária à instrução 

de atos normativos”. 

- - - 20,00 50% 

Assegurar o 

desenvolvimento 

contínuo dos servidores 

I.29 
Índice de Desenvolvimento do Capital 

Humano 
- - - 10,00 100% 

        

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FONTE DE 

COMPROVAÇÃO DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Fomentar a aplicação 

dos requisitos técnicos 

na elaboração dos atos 

normativos e 

administrativos 

P.18 

Publicização da 

Cartilha de Elaboração 

de Decretos. 

Critérios de Aceitação: A Cartilha de Elaboração 

de Decretos deverá ser divulgada e 

disponibilizada aos órgãos/entidades dentro do 

prazo estabelecido. Fontes de Comprovação: 

Email de encaminhamento da cartilha aos 

órgãos/entidades e Print Screen do sítio da 

SECCRI com a disbonibilização a cartilha. 

5,00 30/05/2014 

Fomentar a aplicação 

dos requisitos técnicos 

na elaboração dos atos 

normativos e 

administrativos 

P.19 

Realização de evento 

sobre a elaboração de 

atos normativos. 

Critério de Aceitação: Os eventos deverão contar 

com a participação de servidores das assessorias 

jurídicas e das áreas finalísticas dos órgãos. 

Fonte de Comprovação: Listas de presença e 

material utilizado na realização do(s) evento(s). 

20,00 10/10/2014 

Aprimorar e disseminar 

técnicas de governança 

e boas práticas de 

gestão 

P.20 

Elaboração de 

compêndio de Notas 

Técnico-Jurídicas. 

Critério de Aceitação: O relatório deverá expor a 

forma de organização do banco de dados de 

Notas Técnico-Jurídicas e deverá ter por objetivo 

a facilidade de disponibilização de pareceres 

emblemáticos e modelos de parecer para 

expedientes padrão. Também deverão ser 

expostos os fundamentos utilizados para a 

seleção das referidas notas, considerando-se (i) a 

complexidade jurídica da matéria relativa ao 

expediente e (ii) o elevado quantitativo de um 

mesmo expediente. 

Fonte de Comprovação: Relatório validado 

pelo(a) Subsecretário(a) da ATL e Print Screen das 

pastas, dispondo a organização das Notas 

Técnico-Jurídicas produzidas pela ATL entre 

janeiro/2011 a setembro/2014. 

20,00 31/10/2014 
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QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FONTE DE 

COMPROVAÇÃO DE PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Garantir a qualidade 

dos atos administrativos 

e normativos 

P.21 

Mapear, informar e 

indicar o 

encaminhamento do 

passivo de atos 

normativos pendentes 

de regulamentação 

pelo poder executivo 

(de 2003 a 2013) 

Critério de Aceitação: A elaboração desse 

produto deverá seguir um modelo padrão a ser 

elaborado pela própria equipe e validado pelo 

Gabinete/SECCRI até o dia 30/05/2014. 

Fonte de Comprovação: Estudo elaborado e 

encaminhado ao Gabinete da SECCRI. 

25,00 30/10/2014  

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES 

 

I.28 - PERCENTUAL DE ATOS NORMATIVOS INSTRUÍDOS CONFORME “MANUAL DE DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO DE ATOS NORMATIVOS” 

 

Descrição: O presente indicador visa medir o percentual de expedientes de elaboração e análise de atos 

normativos instruídos conforme os check lists elencados pelo “Manual de documentação necessária à instrução 

de atos normativos”. Diante das competências das unidades administrativas da SECCRI, de elaboração e 

posterior arquivo dos atos normativos, é de grande importância que se proceda à devida instrução e seleção dos 

documentos que irão compor cada dossiê dos atos normativos de forma a garantir a qualidade do documento a 

ser publicado e, posteriormente, disponibilizado ao Arquivo Público Mineiro.  

Nesse sentido, o Manual apresenta o registro da documentação específica necessária à instrução de 

determinados atos normativos balizadores da ação governamental, proporcionando uma consulta fácil e se 

tornando uma fonte de orientação. 

Limites: Para fins de apuração deste indicador, serão contabilizados apenas aqueles expedientes cujos atos 

normativos em análise sejam contemplados pelo “Manual de documentação necessária à instrução de atos 

normativos”. Também serão contabilizados apenas aqueles expedientes que deram entrada na ATL entre 

01/05/14 até 31/12/14. 

Meta: 50% 

Fonte: Relatório validado pelo Subsecretário da ATL 

Fórmula: (Σ de expedientes instruídos conforme “Manual de documentação necessária à instrução de atos 

normativos”/ Σ de expedientes analisados e liberados durante o período avaliatório e contemplados pelo 

“Manual de documentação necessária à instrução de atos normativos”) X 100  

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é:    

NOTA = VA/VM*100 
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Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.29 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Meta: 100% 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 
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Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

 

b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 
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conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 

Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

  

 

PRODUTOS 

 

 

P.18 - PUBLICIZAÇÃO DA CARTILHA DE ELABORAÇÃO DE DECRETOS 

 

Descrição: Tendo em vista que a substituição do Decreto nº 44.887/2008 pelo Decreto nº 45.786/2011 motivou 

a  

atualização da cartilha de elaboração de decretos em 2013, faz-se necessário divulgá-la com vistas a primar pela 

melhoria contínua da qualidade dos expedientes que são submetidos à análise da ATL. 

Critério de Aceitação: A cartilha de elaboração de decretos deverá ser divulgada e disponibilizada aos 

órgãos/entidades dentro do prazo estabelecido.  

Prazo: 30/05/2014 

Fonte de Comprovação: Email de encaminhamento da cartilha de elaboração de decretos aos órgãos/entidades 

e Print Screen do sítio da SECCRI com a disbonibilização da cartilha. 

Taxa de Execução:  

 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 
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FAIXA DE ATRASO NOTA 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

P.19 - REALIZAÇÃO DE EVENTO(S) SOBRE A ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS 

 

Descrição: Com o objetivo de melhorar a qualidade formal e material dos atos normativos produzidos pelos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual pretende-se, por meio deste produto, realizar a capacitação e 

disseminação de informações acerca do processo de elaboração desses atos. 

Critério de Aceitação: Os eventos deverão contar com a participação de servidores das assessorias jurídicas e 

das áreas finalísticas dos órgãos. 

Prazo: 10/10/2014 

Fonte de Comprovação: Listas de presença e material utilizado na realização do(s) evento(s). 

Taxa de Execução:  

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 
 

P.20 - ELABORAÇÃO DE COMPÊNDIO DE NOTAS TÉCNICO-JURÍDICAS 

 

Descrição: O produto tem por objetivo selecionar e compilar as Notas Técnico-Jurídicas elaboradas pela ATL no 

período compreendido entre janeiro/2011 a setembro/2014, a fim de (i) consolidar uma base de dados de 

pesquisa para os consultores da ATL e (ii) indicar modelos de parecer para expedientes-padrão. A seleção das 

referidas notas será realizada tendo em vista (i) a complexidade jurídica da matéria relativa ao expediente e (ii) 

o elevado quantitativo de um mesmo expediente. A finalidade é registrar o posicionamento do órgão sobre 

temas diversos e, quando possível, padronizá-lo.   

Critério de Aceitação: O relatório a ser elaborado pela ATL deverá expor a forma utilizada para a organização do 

banco de dados de Notas Técnico-Jurídicas que deverá ter por objetivo a facilidade de disponibilização de 

pareceres emblemáticos e modelos de parecer para expedientes padrão. Também deverão ser expostos os 

fundamentos utilizados para a seleção das referidas notas, considerando-se (i) a complexidade jurídica da 

matéria relativa ao expediente e (ii) o elevado quantitativo de um mesmo expediente. 

Prazo: 31/10/2014 

Fonte de Comprovação: Relatório validado pelo Subsecretário da ATL e Print Screen das pastas, dispondo a 

organização das Notas Técnico-Jurídicas produzidas pela ATL entre janeiro/2011 a setembro/2014. 
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Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 

 

 

P.21 - MAPEAR, INFORMAR E INDICAR O ENCAMINHAMENTO DO PASSIVO DE ATOS NORMATIVOS 

PENDENTES DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO (DE 2003 A 2013) 

 

Descrição: O produto tem por objetivo realizar um estudo detalhado dos atos normativos editados pelo Estado 

de Minas Gerais e que estejam pendentes de regulamentação pelo Poder Executivo. Visa, primordialmente, 

identificar os principais motivos de ordem orçamentária, financeira, técnica, de oportunidade e conveniência, 

que resultaram na ausência de regulamentação. Para isso, será necessário realizar o mapeamento e o 

diagnóstico da situação na qual se encontram esses atos normativos. Destaca-se que o presente estudo deverá 

considerar a legislação mineira editada no período de 2003 a 2013.  

Critério de Aceitação: A elaboração desse produto deverá seguir um modelo padrão a ser elaborado pela 

própria equipe e validado pelo Gabinete/SECCRI até o dia 30/05/2014. 

Fonte de Comprovação: Estudo elaborado e encaminhado ao Gabinete da SECCRI. 

Prazo: 30/10/2014 

Taxa de Execução: 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA  
(VR) 

PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Prestar assessoramento 
técnico-institucional ao 

Governador no que 
tange aos atos 

administrativos e 
normativos e promover 

a integração da ação 
governamental por 

meio do 
relacionamento 

institucional. 

I.30 
Médias das notas das equipes 

vinculadas à SUBRIN. 
- 97,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR  

 

I.30 - MÉDIAS DAS NOTAS DAS EQUIPES VINCULADAS À SUBRIN 

 

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes vinculadas à Subsecretaria de 

Relações Institucionais – Superintendência de Informações e Análise Técnico-Institucional (SIATI) e Assessoria de 

Relacionamento Institucional (ARI). 

Limite: Serão consideradas apenas as notas das equipes vinculadas à SUBRIN. 

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados/2014. 

Fórmula: Média aritmética das notas das equipes Superintendência de Informações e Análise Técnico-

Institucional (SIATI) e Assessoria de Relacionamento Institucional (ARI). 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Numero 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 
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ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE 

REFERÊNCIA  

(VR) 

PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Subsidiar 
tecnicamente o 
relacionamento 
institucional do 

Governo 

I.31 

Índice de qualidade na 
realização de Reuniões 
Intersetoriais 

100,00 80,00 100,00 20,00 100,00 

Subsidiar 
tecnicamente o 
relacionamento 
institucional do 

Governo 

I.32 
Índice de Conformidade de 
Papers de agendas 
estratégicas 

- - - 20,00 100,00 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos 
servidores 

I.33 
Índice de Desenvolvimento 
do Capital Humano 

- - - 10,00 100,00 

   

 

     

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO E FONTE 

DE COMPROVAÇÃO DE 

PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Disponibilizar 
informações 

estratégicas ao Poder 
Executivo de forma 

ágil, inovadora e 
confiável 

P.22 

Elaboração de Metodologia 
de Acompanhamento dos 
Conselhos Curadores e de 
Administração de 
Autarquias e Fundações 

Metodologia assinada 
pelo Assessor-Chefe da 
ARI e encaminhado ao 
Gabinete da SECCRI. 

30,00 31/07/2014 

Disponibilizar 
informações 

estratégicas ao Poder 
Executivo de forma 

ágil, inovadora e 
confiável 

P.23 
Elaboração de sistemática 
de gestão das informações 
processadas pela assessoria 

Documento assinado 
pelo Assessor-Chefe da 
ARI e encaminhado ao 
Gabinete da SECCRI. 

20,00 01/10/2014 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADORES  

 

I.31 - ÍNDICE DE QUALIDADE NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES INTERSETORIAIS 

 

Descrição: A realização de reuniões intersetoriais tem por objetivo a criação de um espaço de interlocução 

entre os interessados em determinado tema estratégico para o Governo, visando à consecução de um 
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alinhamento de informações e interesses em busca de pactuação de medidas conjuntas para atendimento de 

todas as instituições envolvidas. Esta pactuação deve comprometer e responsabilizar os participantes em 

relação às atividades acordadas, que serão documentadas na forma de Ata específica que deve ser elaborada 

contendo minimamente: (1) o tema da reunião; (2) principais pontos tratados na reunião; (3) 

encaminhamentos e compromissos assumidos por cada parte com a nomeação de responsável e prazo para a 

execução; (4) lista de participantes com o nome da instituição que representam e assinatura. 

Para serem consideradas válidas as Atas devem conter todos os elementos listados acima e ser encaminhadas 

para comprovação em até 30 dias após a realização da reunião. 

Fonte: Atas das mesas temáticas de pactuação devidamente preenchidas, datadas e assinadas pelos 

partícipes. 

Fórmula: (Σ de Atas de Reunião Intersetorial em conformidade / número total de Reuniões Intersetoriais 

realizadas pela ARI) x 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA: Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.32 – ÍNDICE DE CONFORMIDADE DE PAPERS DE AGENDAS ESTRATÉGICAS  

 

Descrição: A Assessoria de Relacionamento Institucional é responsável por subsidiar tecnicamente o 

desenvolvimento dos trabalhos relativos às agendas especiais. Nesse sentido, o produto consiste garantir a 

qualidade e a padronização das informações contidas nos Papers, instrumento utilizado para dar subsídio 

técnico à participação de reuniões, quando demandadas pelo Gabinete. Além disso, o produto visa gerar 

conhecimento no que tange ao histórico do relacionamento institucional na SECCRI.  O Paper conterá, 

minimamente: (1) título, (2) finalidade, (3) atores envolvidos, (4) contexto em que o tema se insere, (5) 

evolução de acontecimentos, e (6) legislação afeta ao tema. 

Fonte: Papers impressos e assinados pelo Assessor-Chefe de Relacionamento Institucional  

Fórmula: (Σ Papers elaborados em conformidade / número total de Papers produzidos pela ARI) x 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 
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I.33 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos  

para o adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus 

cargos e funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 
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Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

 

PRODUTOS 

 

P.22- ELABORAÇÃO DE METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS CURADORES E DE 
ADMINISTRAÇÃO DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES  
 

Descrição do Produto: Conselho Curador, ou Conselho Superior, é a Unidade Colegiada típica das Fundações 

Públicas Estaduais, enquanto que Conselho de Administração é a nomenclatura utilizada para a Unidade 

Colegiada integrante da estrutura orgânica das Autarquias Estaduais. Ambos, em linhas gerais, detêm 

competência para elaborar seu regimento interno, dispor sobre aquisições, alienações e uso dos bens imóveis 

integrantes do patrimônio fundacional e autárquico, aprovar prestação de contas e, ainda, decidir em grau de 

recurso sobre os atos da Direção Superior. Em 2013 foi entregue Relatório contendo informações sobre os 18 

Conselhos de Administração de Autarquias e 16 Conselhos Curadores de Fundações. O Produto consiste em 

elaborar uma metodologia para acompanhamento desses Conselhos, no âmbito do relacionamento 

institucional da SECCRI.   

Critério de Aceitação: Metodologia assinada pelo Assessor-Chefe da ARI e encaminhado ao Gabinete da 

SECCRI. 

Fonte de Comprovação: Metodologia assinada pelo Assessor-Chefe da ARI e encaminhado ao Gabinete da 

SECCRI. 

Prazo: 31/07/2014 

Taxa de Execução:  

 

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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P.23 – ELABORAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES PROCESSADAS PELA ASSESSORIA  

 

Descrição do Produto: A atividade de assessoria ao relacionamento institucional envolve o contato e a gestão 

de informações estratégicas do Poder Executivo, envolvendo assuntos críticos afetos a diversos órgãos e 

entidades, bem como com a sociedade civil.  

O produto consiste em desenvolver uma sistemática de gestão das informações estratégicas com o objetivo de 

disponibilizar com qualidade e tempestividade tais informações, para utilização da alta administração.   

Critério de aceitação: Documento assinado pelo Assessor-Chefe da ARI e encaminhado ao Gabinete da SECCRI  

Fonte de comprovação: Documento assinado pelo Assessor-Chefe da ARI e encaminhado ao Gabinete da 

SECCRI 

Prazo: 01/10/2014 

Taxa de Execução:  

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES TÉCNICO-INSTITUCIONAIS 
 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE 

REFERÊNCIA  

(VR) 

PESO METAS 

   2011 2012 2013 % 2014 

Estimular e promover 
a concessão do Selo 
Evento Sustentável 

I.34 

Percentual de pareceres 
sobre a concessão do Selo 
Evento Sustentável 
emitidos em até 9 dias úteis 

- 100,00 100,00 30,00 100,00 

Subsidiar 
tecnicamente o 
relacionamento 
institucional do 

Governo 

I.35 

Índice de conformidade dos 
"Relatórios de 
Representações 
Institucionais e participação 
em reuniões" 

- - - 20,00 100,00 

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo dos 
servidores 

I.36 
Índice de Desenvolvimento 
do Capital Humano 

- - - 10,00 100,00 

   

 

     

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO PRODUTO 

CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO E FONTE 

DE COMPROVAÇÃO DE 

PRODUTO 

PESO  

% 
PRAZO 

Estimular e promover 
a concessão do Selo 
Evento Sustentável 

P.24 

Elaboração de relatório de 
análise da política de 
concessão do Selo Evento 
Sustentável  

Relatório assinado pelo 
Superintendente da 
SIATI e encaminhado 

ao Gabinete da SECCRI 

40,00 30/06/2014 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E PRODUTOS 

 

INDICADOR 

 

I.34 - PERCENTUAL DE PARECERES SOBRE A CONCESSÃO DO SELO EVENTO SUSTENTÁVEL EMITIDOS EM ATÉ 9 

DIAS ÚTEIS 
 

Descrição: O Selo Evento Sustentável foi estabelecido pelo governo de Minas Gerais, por meio do Decreto nº 

45.815/2011 e alterado pelo Decreto nº 46.469/2014, com o objetivo de agraciar produtores de eventos com selo 

governamental em reconhecimento à utilização de boas práticas em sustentabilidade ambiental, social e cultural. 

Para a concessão deste selo – facultativo aos eventos – é necessário o pleito dos produtores à Subsecretaria de 

Relações Institucionais da SECCRI apresentando os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 

ambientais, sociais e culturais juntamente com a documentação especificada no decreto. Tal indicador pretende 

mensurar o quantitativo de dias desde o protocolo do requerimento de concessão do selo até a resposta da 
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SUBRIN para os produtores de eventos sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de concessão, em 

conformidade com o prazo estabelecido na Resolução Conjunta nº 001, de 11 de abril de 2012.  

Limite:  

Fonte: Relatório interno da SUBRIN. 

Fórmula: ( Número de pareceres emitidos em até 9 dias úteis / Número total de pareceres emitidos ) x 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Menor Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

  

Neste indicador a fórmula de calcular é:    

  

NOTA = {1 – [(VA – VM) / VM]} X100, sendo a maior Nota =100 e a menor Nota =0 

  

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.35 - ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS “RELATÓRIOS DE REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO 

EM REUNIÕES”   

 

Descrição: Os "Relatórios de Representações Institucionais e participação em reuniões" são ferramentas 

necessárias para informação dos gestores da SUBRIN e da SECCRI quanto à atuação da SIATI no relacionamento 

institucional. Os relatórios de representações institucionais e participação em reuniões deverão conter, 

minimamente: (1) assunto, (2) finalidade, (3) Data e servidor responsável, (4) participantes, com os respectivos 

setores e órgãos representados, (5) conclusão elaborada pela Superintendência. Quanto ao prazo, os relatórios 

deverão ser impreterivelmente encaminhados até o quarto dia útil do mês subsequente para conhecimento e 

aprovação do Subsecretário da SUBRIN.  

Fonte: Documento assinado pelo Superintendente da SIATI e e-mail encaminhado para o gabinete da SUBRIN.  

Fórmula: (Número de relatórios encaminhados em conformidade de conteúdo e prazo / Número total de 

relatórios encaminhados) x 100 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

 

Neste indicador a fórmula de calcular é:    

 

NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 
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VR: Valor de referência (ultimo ano) 

VM: Valor da Meta 

 

I.36 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

 

Descrição: O índice de desenvolvimento do capital humano se refere à mensuração de três indicadores, quais 

sejam: (i) percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo; (ii) índice de servidores capacitados em ações 

de autodesenvolvimento; e (iii) índice de compartilhamento do conhecimento. 

Limites: A medição dos resultados dos indicadores será realizada em todas as equipes da SECCRI e sua apuração 

será realizada onde houver a execução das ações pertinentes aos referidos indicadores. 

Fonte: Relatório consolidado dos resultados validado pela SPGF e AGEI. 

Fórmula: Média aritmética dos resultados dos indicadores: (i) percentual de servidores com avaliação de 

desempenho realizada no prazo, (ii) índice de servidores capacitados em ações de autodesenvolvimento e (iii) 

índice de compartilhamento do conhecimento,  a serem calculados conforme descrição. 

Periodicidade: Mensal 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual        

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

a) PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZO  

 

Descrição: O indicador refere-se ao percentual de servidores com PGDI lançado no Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SISAD) dentro do prazo em razão do número de servidores sujeitos à Avaliação de Desempenho 

Individual (ADI). Serão considerados os PGDI's, com metas estabelecidas, lançados no SISAD para os servidores 

efetivos e ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão com natureza de assessoramento, 

sujeitos à ADI, até o prazo estabelecido pela DRH/SECCRI do respectivo período avaliatório. Na ocorrência de 

problemas técnicos no Sistema de Avaliação de Desempenho ou de situações que inviabilizem o uso desse 

sistema, os formulários deverão ser preenchidos manualmente e entregues à DRH/SECCRI dentro do prazo 

estabelecido. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício, a SPGF será avaliada com relação a todos os servidores em exercício na SECCRI. 

Meta: 100% 

Fonte de comprovação: Relatório da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – da SECCRI. 

Fórmula: (nº de PGDIs lançados no SISAD dentro do prazo/nº de servidores sujeitos à ADI) x 100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução             
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b) ÍNDICE DE SERVIDORES CAPACITADOS EM AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço individual dos servidores de cada unidade da SECCRI para o 

adensamento da sua qualificação profissional em sintonia com as demandas atuais e futuras dos seus cargos e 

funções.  

Dessa forma, serão aceitos para este item:  

1 - Participação em capacitações e cursos (de curta ou longa duração; presencial, à distância, ou online); 

2 - Participação em congressos e seminários, seja como espectador ou como palestrante; 

3 - Publicação de artigos em congressos, seminários ou revistas. 

Cabe ressaltar que é fundamental o papel das lideranças de equipe no incentivo dessas iniciativas. 

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Serão excluídos da contabilização da meta os certificados e/ou declaração de 

matrícula ou participação em curso dos servidores que tenham entrado em exercício na unidade a partir de 31 de 

julho de 2014. 

Meta: 30%, com o mínimo de 1 servidor por equipe 

Fonte de comprovação: Certificado de participação em cursos, atestado/declaração de matrícula ou de 

participação em cursos. 

Fórmula: ((Σ de servidores certificados) / (Σ de servidores na unidade )) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

c) ÍNDICE DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

Descrição: O indicador visa mensurar o esforço de disseminação de conhecimentos adquiridos em ações de 

desenvolvimento. Para tanto, os servidores que participaram de ações de desenvolvimento ou aqueles 

detentores de conhecimentos específicos poderão, como boa prática, disseminar os conhecimentos adquiridos 

para os demais membros de sua equipe. O público-alvo também poderá ser os demais servidores da SECCRI por 

meio de realização de cursos ou palestras nos canais de comunicação existentes na SECCRI, tais como: Café do 

Conhecimento, Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento, etc.  

Limites: As equipes de trabalho acordadas neste instrumento serão avaliadas especificamente com relação aos 

servidores nelas em exercício. Para fins de contabilização da meta, a lista das ações de disseminação do 

conhecimento a serem realizadas pela equipe deverão ser apresentadas ao Comitê Setorial de Gestão do 

Conhecimento para validação até 31/07/2014. Alterações no planejamento apresentado deverão ser submetidas 

para análise do Comitê Setorial de Gestão do Conhecimento. 

Meta: 15% dos servidores da equipe, com o mínimo de 1 servidor por equipe. 

Fonte de comprovação: Relatório contendo: (i) listas de presença das ações de disseminação de conhecimento e 

(ii) descrição do assunto abordado. 
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Fórmula: ((Σ de servidores que promoveram ações de disseminação de conhecimento) / (Σ de servidores na 

unidade)) *100 

Periodicidade: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Unidade de Medida: Percentual 

Base geográfica: Estadual 

Taxa de Execução: Execução 

Neste indicador a fórmula de calcular é: NOTA = VA/VM*100 

Legenda: 

NOTA : Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução) 

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente) 

VR: Valor de referência (último ano) 

VM: Valor da Meta 

 

PRODUTOS 

 

P.24 –ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DA POLÍTICA DE CONCESSÃO DO SELO EVENTO SUSTENTÁVEL  

 

Descrição do Produto: O Selo Evento Sustentável, estabelecido por meio do Decreto nº 45.815/2011 e alterado 

pelo Decreto nº 46.469/2014, tem por objetivo agraciar produtores de eventos sustentáveis com o selo 

governamental de reconhecimento à utilização de boas práticas em sustentabilidade ambiental, social e cultural. 

A experiência acumulada pela Superintendência na concessão do Selo, bem como a recente mudança na 

legislação, enseja a necessidade de se analisar a política em execução desde 2011. Nesse sentido, o produto 

consiste em elaborar relatório de análise da política de concessão do Selo Evento Sustentável em suas diversas 

nuances, apontando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria verificados com o objetivo de nortear 

futuras ações para estimular a sustentabilidade no Estado de Minas Gerais.  

Critério de aceitação: Relatório assinado pelo Superintendente da SIATI e encaminhado ao Gabinete da SECCRI.  

Fonte de comprovação: Relatório assinado pelo Superintendente da SIATI e encaminhado ao Gabinete da SECCRI. 

Prazo: 30/06/2014  

Taxa de Execução:  

 

FAIXA DE ATRASO NOTA 

Realizado em dia 100,00 

1,00 a 30,00 dias de atraso 80,00 

31,00 a 60,00 dias de atraso 70,00 

61,00 a 90,00 dias de atraso 60,00 

91,00 a 120,00 dias de atraso 50,00 

121,00 a 365,00 dias de atraso 0,00 
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ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

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 observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) informar o resultado 
de cada indicador, ação ou marco pactuado para o período avaliado; b) indicar a fonte de comprovação da 
informação; c) propor recomendações para a próxima pactuação;  

Os Relatórios de Avaliação observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) indicar a nota 
atribuída a cada indicador, ação ou marco avaliado e a nota total atribuída pela comissão; b) propor 
recomendações para a posterior pactuação. 
 

Do cálculo da nota de desempenho do Acordado 

 

1 . Cálculo da nota de cada indicador 

Ao final de cada período avaliatório, os indicadores, serão avaliados calculando-se o percentual de execução das 
metas previstas para cada indicador, em particular, conforme fórmula de cálculo de desempenho definida na 
descrição de cada um.  

Uma vez calculados os percentuais de execução de cada indicador, serão determinadas notas de 0 (zero) a 100 
(cem) para cada um destes, conforme regra de pontuação predeterminada por indicador, na sua descrição ou, 
subsidiariamente, conforme regra geral abaixo estabelecida: 

 

Regra geral de atribuição de notas a indicadores: 

Para cada indicador, ação ou marco pactuado para o qual não tenha sido predefinido 
uma regra de pontuação própria, será atribuída nota de 0 a 100, aplicando-se a seguinte 
regra geral: 

  
Regra geral para cálculo de desempenho: 
[∆ do resultado / ∆ da meta] X 100  

Onde: ∆ do resultado = Resultado – Valor de referência (V0)  

          ∆ da meta = Meta – Valor de referência (V0) 

OBS1: Se o resultado obtido for negativo, a nota atribuída será 0. 

OBS2.: No caso de polaridade maior melhor, cuja meta seja menor ou igual ao valor de 
referência (V0), e no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja maior ou igual ao 
valor de referência (V0), o cálculo de desempenho se restringirá à apuração percentual 
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da execução em relação à meta e receberá pontuação conforme tabela abaixo: 

% de execução em relação à meta Nota 

≥ 100 % 100 

95,00% até 99,99% 80 

90,00% até 94,99% 60 

80,00% até 89,99% 40 

< 80% 0 

 
A tabela acima não se aplica aos casos em que o valor de referência (V0) não exista. 
Nestes casos, a nota do indicador será calculada da seguinte forma:  
1) para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 100; 
2) para polaridade menor melhor = {1 – [(resultado – meta) / meta]} X100 

Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do 
cálculo de desempenho, será 100 e a nota mínima será 0. 

 

2 . Cálculo da nota de cada produto: 

Ao final do ano, os produtos 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 100 

Até 30 dias de atraso 80 

De 31 a 60 dias de atraso 70 

De 61 dias a 90 dias de atraso 60 

De 91 a 120 dias de atraso 50 

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 50 (cinquenta) 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 100 e a 
nota mínima será 0. 
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2. Do cálculo da nota das equipes 

O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:  

 

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. 
 

 

  3.  Do cálculo da avaliação de produtividade por equipe 

 

O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo: 
 

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. 
 
Cálculo da avaliação de produtividade por equipe 
 
O cálculo da avaliação de produtividade por equipe será realizado, nos termos da legislação, da seguinte maneira: 
- Produtividade por equipe  = 70%*N 1+30%*N 2 
-N 1 = Nota atribuída à 1ª Etapa do Acordo de Resultados 
-N 2 = Nota atribuída à Equipe na  2ª Etapa do Acordo de Resultados 
 

1. 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. Alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento em comissão, das funções gratificadas e das 
gratificações temporárias estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que não acarrete aumento de 
despesa. 
 
2.  Aplicar os limites de dispensa de licitação estabelecidos no §1º do art. 24 da Lei Federal nº 8666, de 21 de 
junho de 1993. 
 
3. Conceder vale-transporte aos servidores em efetivo exercício do órgão ou entidade, exclusivamente para seu 
deslocamento residência-trabalho-residência, conforme regras definidas a seguir: 
 
a) Fazem jus ao Vale-transporte os servidores que: 
- Não gozem de passe livre em transporte coletivo; 
- 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; 
- 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 ao órgão ou entidade 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, o órgão ou entidade 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 do órgão ou entidade e, na falta de 
dotação orçamentária suficiente para o custeio do benefício, o órgão ou entidade 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. 
 
g) A avaliação insatisfatória do Acordo de Resultados enseja a suspensão do vale-transporte até que nova 
avaliação satisfatória seja alcançada. 
 
4. 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 no órgão ou entidade, 
cuja jornada de trabalho seja igual ou superior a 6 (seis) horas diárias ou 30 horas semanais, conforme regras 
definidas a seguir: 
 
a) O benefício será concedido, mensalmente, na proporção de 01 (um) vale-alimentação / refeição, por dia 
efetivamente trabalhado, aos servidores em efetivo exercício no órgão ou entidade.  
 
b) O valor de face do vale-alimentação / refeição será de até R$10,00 / dia. 
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c) 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 / refeição. 
 
d) 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 LOA  de cada exercício, em dotação orçamentária específica, 
admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes mediante anulação prévia de outros 
recursos orçamentários de custeio. 
 
e) 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 o órgão ou entidade providenciará o 
cancelamento deste auxílio antes de iniciar a distribuição do benefício em cartão ou ticket. 
 
f) Aos servidores do órgão ou entidade que gozem de alimentação gratuita ou subsidiada, o benefício somente 
poderá ser concedido na modalidade “vale-alimentação”. 
 
5. Admitir estagiários observando as seguintes condições: 
 
a) 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. 
 
b) Os vales-transporte poderão ser fornecidos em papel ou cartão recarregável. 
 
c) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou entidade ou, na ausência destes, com os 
recursos orçamentários de custeio previstos na LOA de cada exercício, em dotação orçamentária específica, 
admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes mediante anulação prévia de outros 
recursos orçamentários de custeio. 
 
d) O valor máximo das bolsas de estágio que poderão ser concedidas são, para estudante de Nível Médio com 
carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 238,48 e R$ 286,20. E para estudante de Nível 
Superior com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 482,69 e R$ 724,00. 
 
6. Atuar diretamente como permitente, cedente ou doador de materiais incorporados, observando o seguinte: 
 
a) O órgão ou entidade deverá realizar o registro da movimentação no módulo de material permanente do SIAD; 
 
b) as doações deverão ter anuência prévia da Bolsa de Materiais, exceto quando os bens forem adquiridos com 
este fim específico. 
 
7. 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. 
 
8. Conceder, nos regimes de adiantamento de despesas em viagem e miúdas, valores máximos de R$ 250,00 para 
combustíveis e lubrificantes para veículo em viagem; R$ 250,00 para reparos de veículos em viagem; R$ 250,00 
para transporte urbano em viagem; e R$ 400,00 para despesas miúdas. 

 


