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2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E 
NORDESTE DE MINAS GERAIS, O DIRETOR-GERAL DO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 
DE MINAS GERAIS E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE 
TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES. 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E 
NORDESTE DE MINAS GERAIS - SEDINOR, inscrita no CNPJ nº 06315194/1000-09, representada 
por seu Secretário, Sr. Raimundo Benoni Franco, Carteira de Identidade nº MG 4026283 e CPF nº 
735.794.326-72, e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS 
GERAIS - IDENE, inscrito no CNPJ nº 4888232/0001-89, representado por seu Diretor-Geral, Sr. 
Samir Carvalho Moyses, Carteira de Identidade nº MG11531730 e CPF nº 054.937.366-75, ambos 
com sede à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, bairro Serra Verde, cidade de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, doravante denominados ACORDANTES, e os dirigentes das equipes de trabalho 
identificados no Anexo I, doravante denominados ACORDADOS, ajustam entre si a 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 e acessória ao Acordo de 
Resultados firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que 
compõe o Sistema de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais - 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 Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, 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 dos 
Acordantes ou da SEPLAG, sejam necessários 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; 

V. garantir a imediata interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira, conforme legislação vigente; e 
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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 
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais e ao Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, 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 Desenvolvimento e Integração do 
Norte e Nordeste de Minas Gerais e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais 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. 

 

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. 
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§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; e 

c) um representante dos servidores Acordados, indicado pelas entidades sindicais e representativas 
dos servidores do órgão ou entidade acordante. 

 

§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 DÉCIMA 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). 

 

§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. 
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§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 - Os acordantes e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo de 
Resultados e de seus Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação. 

 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. 

 
 
 

RAIMUNDO BENONI FRANCO 

Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais - 

SEDINOR 

ACORDANTE 

 
 
 

SAMIR CARVALHO MOYSES 

Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE 

ACORDANTE 

 
 
 

RODRIGO SILVA MORAIS 

Chefe de Gabinete da SEDINOR 

ACORDADO DA EQUIPE GABINETE 

 

 

 

ANA TEREZA RIBEIRO FERNANDES 

Assessora de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI 

ACORDADO DA EQUIPE AGEI/SEDINOR 

 

 

 

GILCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA 

Assessora de Integração Social - AIS 

ACORDADO DA EQUIPE AIS/SEDINOR 

 

 

 

 

 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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SARAH AURICHIO LOPES CORDEIRO 

Chefe de Gabinete do IDENE e Diretora de Captação, Qualificação e Inclusão Regional - DCQIR  

ACORDADO DA EQUIPE DCQIR/IDENE 

 
 
 

CARLOS HUMBERTO TIMO LUZ 

Assessor de Comunicação Social - ASCOM 

ACORDADO DA EQUIPE ASCOM/IDENE 

 

 

 

CHRISTIANO DE SENNA MICHELETTI DIAS 

Chefe da Procuradoria Jurídica do IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA JURÍDICA/IDENE 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANTÃO SIQUEIRA 

Auditor Seccional do IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL/IDENE 

 

 

 

BRENO LONGOBUCCO 

Diretor de Coordenação de Programas e Projetos - DCPP/IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE DCPP/IDENE 

 

 

 

JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE DPGF/IDENE 

 

 

 

EDSON FERREIRA DO COUTO 

Diretor Regional do Norte de Minas - DRNM/IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE DRNM/IDENE 
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MARGARETH FÁTIMA DIAS DURÃES 

Diretora Regional do Vale do Jequitinhonha - DRVJ/IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE DRVJ/IDENE 

 

 

 

PATRÍCIA ROCHA PINHEIRO CORRÊA 

Diretora Regional do Vale do Mucuri - DRVM/IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE DRVM/IDENE 

 

 

 

MARCOS ANTÔNIO DIAS SAMPAIO 

Diretor Regional do Vale do Rio Doce - DRVRD/IDENE 

ACORDADO DA EQUIPE DRVRD/IDENE 
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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  1. GABINETE Rodrigo Silva Morais 

ASSESSORIA DE 
GESTÃO 

ESTRATÉGICA E 
INOVAÇÃO - AGEI 

1. AGEI 
Ana Tereza Ribeiro 

Fernandes 
Masp: 752.273-3 

ASSESSORIA DE 
INTEGRAÇÃO 
SOCIAL - AIS 

1. AIS 
Gilcilene Aparecida de 

Oliveira 
Masp: 1.127.430-5 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL - ASCOM 
1. ASCOM 

Carlos Humberto Timo Luz 
Masp: 1.278.485-6 

PROCURADORIA 
JURÍDICA - PJ 

1. Procuradoria Jurídica 
Christiano de Senna 

Micheletti Dias 
Masp: 1.081.910-0 

AUDITORIA 
SECCIONAL - AUS 

1. Auditoria Seccional 
Carlos Alberto Antão 

Siqueira 
Masp: 1.014.091-1 

DIRETORIA DE 
COORDENAÇÃO DE 

PROGRAMAS E 
PROJETOS - DCPP 

1. DCPP 
Breno Longobucco 
Masp: 752.428-3 

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E 
FINANÇAS - DPGF 

1. Gerência de Planejamento e 
Orçamento; 

2. Gerência de Contabilidade e 
Finanças; 

3. Gerência de Recursos Humanos; 
4. Gerência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 

José Augusto de Oliveira 
Masp: 364.307-9 

DIRETORIA DE 
CAPTAÇÃO, 

QUALIFICAÇÃO E 
INCLUSÃO 

REGIONAL - DCQIR 

1. DCQIR 
Sarah Aurichio Lopes 

Cordeiro 
Masp: 1.196.242-0 

DIRETORIA 
REGIONAL DO 

NORTE DE MINAS - 
DRNM 

1. Gerência Regional de Janaúba; 
2. Gerência Regional de Januária; 
3. Gerência Regional de Montes 

Claros; 
4. Gerência Regional de Salinas; 
5. Gerência Regional de Pirapora. 

Edson Ferreira do Couto 
Masp: 388.190-1 
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NOME DA EQUIPE 
ACORDADA 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 
COMPÕEM ESTA EQUIPE 

NOME E MASP DO 
DIRIGENTE 

RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 

DIRETORIA 
REGIONAL DO VALE 

DO 
JEQUITINHONHA - 

DRVJ 

1. Gerência Regional de Araçuaí; 
2. Gerência Regional de Diamantina; 

3. Gerência Regional de Jequitinhonha; 
4. Gerência Regional de Corinto. 

Margareth Fátima Dias 
Durães 

Masp: 1.020.354-5 

DIRETORIA 
REGIONAL DO VALE 
DO MUCURI - DRVM 

1. Gerência Regional de Águas 
Formosas; 

2. Gerência Regional de Mantena; 
3. Gerência Regional de Teófilo Otoni. 

Patrícia Rocha Pinheiro 
Corrêa 

Masp: 1.169.172-2 

DIRETORIA 
REGIONAL DO VALE 

DO RIO DOCE - 
DRVRD 

1. Gerência Regional de Governador 
Valadares 

Marcos Antônio Dias 
Sampaio 

Masp: 1.244.941-9 



 

 1

0 

ANEXO I - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
E DO NORTE DE MINAS 

 

  

     

 

Missão: 

Promover e coordenar ações que visem o desenvolvimento 
sustentável  e a redução das desigualdades dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas em relação ao 
restante do estado 

 

Visão de Futuro: 

Tornar as regiões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do 
Norte de Minas em áreas de grande desenvolvimento 

sustentável  
 

 

 

     

Objetivos Estratégicos: 

GESTÃO INTEGRADA E EFICIENTE: 

G1 - Promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos e a progressiva  continuidade dos estudos em níveis mais 
elevados:  

G2 - Promover a Inclusão Social e Produtiva das famílias em situação de vulnerabilidade social:  

G3 - Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e 
alimentar: 

G4 - Promover a aquisição de leite dos agricultores familiares e a distribuição pra famílias em situação de insegurança 
alimentar: 

G5 – Promover a competitividade do Setor Produtivo do Norte e Nordeste de Minas Gerais: 

G6 – Promover o Turismo, Esporte e a Cultura do Norte e Nordeste de Minas Gerais enquanto vetor de inclusão e 
desenvolvimento: 

G7 – Ampliar a efetividade das políticas públicas: 

G8 – Ampliar e melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços e do gasto público: 

G9 – Ampliar a integração intra-governamental: 

G10 – Ampliar a transparência, a participação e o controle social das ações: 

G11 – Ampliar a capacidade de inovação do governo para gerar mais e melhores resultados para a sociedade: 

RESULTADOS FINALÍSTICOS:  

R1 - Acelerar o aumento da escolaridade média da população:  

R2 - Erradicar a miséria em Minas Gerais:  

R3 - Valorizar os produtos e serviços da agricultura familiar, proporcionando segurança alimentar, sustentabilidade 
ambiental e aumento da renda: 

R4 – Conferir dinamismo e competitividade aos negócios nas diferentes regiões do Estado:  

R5 – Aumentar a geração de negócios relacionados ao setor de cultura, esporte e turismo em Minas Gerais:  

COMPETÊNCIAS: 

C1 – Desenvolver a capacidade de captação de recursos para a sustentabilidade financeira dos programas e projetos:  

C2 – Desenvolver a capacidade de Planejamento pra a preparação de uma execução bem sucedida:  

C3 – Desenvolver a capacidade de Monitoramento e controle pra obter dados e informações pra a tomada de decisões:  

C4 – Desenvolver a capacidade de avaliação das entregas finais dos produtos e dos benefícios esperados:  
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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 

G3 1 
Número de intervenções implantadas no âmbito do 
Projeto Água para Todos. 

N/A N/A 12.260 30 19.543 

 
GABINETE 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE ENTREGA 

G11 2 
Contratar e acompanhar o Plano Estratégico 
de Integração do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais - PESI-NNE. 

Desenvolvimento do Plano Estratégico 
de Integração do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais - PESI-NNE. 

30 30/12/2014 

C1 3 
Melhorar a condução dos convênios no 
âmbito do Sistema SEDINOR/IDENE, 
institucionalizando o seu trâmite.  

Implantação do fluxo de gestão de 
convênios. 

20 30/12/2014 

C3 4 
Proporcionar maior qualidade nos processos 
de tomada de decisão pertinentes aos 
Convênios do Sistema SEDINOR/IDENE. 

Elaboração de relatórios periódicos de 
gestão de convênios. 

20 30/12/2014 
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EQUIPE GABINETE 

 

INDICADOR: 

 

1. Indicador: Número de intervenções implantadas no âmbito do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semi-árido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de placa, de polietileno, os sistemas simplificados de 
abastecimento, os barreiros e as pequenas barragens são tecnologias adotadas pelo Sistema 
SEDINOR/IDENE para viabilizar o projeto. No total, foram planejadas 19.543 intervenções no 
âmbito desse projeto para 2014. 

Fórmula: PE = [(Número de intervenções implantadas) / (Número de intervenções planejadas 
para implantação) x 100] 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório da Coordenação do Projeto Estratégico emitido em 
dezembro de 2014 e entregue à AGEI. 

Cálculo de desempenho: Taxa de execução. Regra Geral. 

 

PRODUTOS: 

 

2. Produto: Desenvolvimento do Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais - PESI-NNE. 

Objetivo: Contratar e acompanhar o Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais - PESI-NNE, que conterá uma agenda programática de curto, médio e longo 
prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de interagir com os demais atores em 
sua área de abrangência. 

Descrição: Em 2013, foi elaborada a primeira versão do Plano Regional de Desenvolvimento 
Integrado, versão esta que foi responsável pela captação de recursos para a viabilização de 
um aprofundamento deste plano. Para 2014, será contratada uma consultoria para realizar 
este trabalho, cujas entregas consistirão em: elaboração de Relatório de Situação; Relatório 
de Análise de Investimentos; Relatório de Análise de Convergência de Planos para o Norte e 
Nordeste do estado; elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE e publicação 
final do PESI-NNE. 

Critério qualitativo de aceitação: Relatório de Execução do objeto encaminhado à 
SUDENE. 

Fonte de comprovação: Cópia do Relatório de Execução do objeto encaminhado à 
SUDENE. 

Fonte dos dados: Relatório de execução do objeto encaminhado à SUDENE encaminhada à 
AGEI. 

Data de entrega: 30/12/2014. 
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3. Produto: Implantação do fluxo de gestão de convênios. 

Objetivo: Melhorar a condução dos convênios no âmbito do Sistema SEDINOR/IDENE, 
institucionalizando o seu trâmite. 

Descrição: Em 2013, o Núcleo de Gestão de Convênios propôs um novo fluxo para o 
encaminhamento de convênios no âmbito do Sistema SEDINOR/IDENE. Esse fluxo deve ser 
implementado ao longo de 2014, gerando, ao fim do processo, um Relatório de Avaliação, 
identificando as principais melhorias obtidas e os gargalos no processo de alteração deste 
fluxo. 

Critério qualitativo de aceitação: O novo fluxo deve ser comunicado aos envolvidos e 
devem ser tomadas todas as providências para sua implementação. O Relatório de Avaliação 
deve ser levado ao conhecimento do Gabinete do IDENE. 

Fonte de comprovação: Relatório do Núcleo de Gestão de Convênios evidenciando os 
ganhos do fluxo implantado e quais as dificuldades encontradas para a sua implantação. 

Fonte dos dados: Núcleo de Gestão de Convênios. 

Data de entrega: 30/12/2014. 

 

4. Produto: Elaboração de relatórios periódicos de gestão de convênios. 

Objetivo: Proporcionar maior qualidade nos processos de tomada de decisão pertinentes aos 
convênios do Sistema SEDINOR/IDENE. 

Descrição: O financiamento externo é a principal fonte de recursos das ações desenvolvidas 
pelo Sistema SEDINOR/IDENE, razão pela qual os convênios são muito numerosos no 
âmbito de atuação dessas instituições. Para garantir a regularidade, a tempestividade de 
decisões e o bom encaminhamento dos processos, é necessário, então, informar a Alta 
Gerência sobre percalços que podem acontecer no seu trâmite. É fundamental que os 
relatórios forneçam dados objetivos sobre o número total de convênios em andamento, as 
situações problemáticas e as possíveis soluções identificadas. 

Critério qualitativo de aceitação: Os relatórios devem ser objetivos, visando demonstrar 
quais os convênios estão com seu andamento regular e quais apresentam problemas, bem 
como qual a fase em que se encontram e qual a natureza dos entraves (se houver), visando 
subsidiar o processo de tomada de decisões. 

Fonte de comprovação: Relatórios semestrais entregues ao Gabinete do IDENE. 

Fonte dos dados: Relatórios semestrais entregues ao Gabinete do IDENE. 

Data de entrega: 29/08/2014 e 30/12/2014. 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

G11 1 
Estabelecer Grupo de Estudos periódico para 
implantação da gestão de processos no 
Sistema SEDINOR/IDENE. 

Relatório de cada encontro do grupo, 
constando a lista de presença e os 
assuntos discutidos. 

100% 30/12/2014 
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EQUIPE AGEI 

PRODUTO: 
 

1. Produto: Relatório de cada encontro do grupo de estudos para implantação da gestão de 
processos no Sistema SEDINOR/IDENE, constando a lista de presença e os assuntos 
discutidos. 

Objetivo: Em 2013, por ocasião da discussão do Plano de Gestão de Conhecimento do 
Sistema SEDINOR/IDENE, ficou evidente para o corpo técnico do Sistema a necessidade de 
se promover a sensibilização de todos os colaboradores para a importância do gerenciamento 
de processos, indispensável para que haja um movimento de modernização institucional. 
Dessa forma, a AGEI promoverá reuniões, com participação ampla de todos os interessados, 
para que possa divulgar a importância do tema e construir uma memória organizacional 
voltada para essa demanda.  

Descrição: A melhoria dos processos por meio da pesquisa e desenvolvimento de 
metodologias e ferramentas de gestão de processo otimiza a performance organizacional. 
Assim, a AGEI propôs, no planejamento de trabalho de sua equipe, a reunião periódica de 
Grupo de Estudos, visando amadurecer a compreensão da gestão de processos no setor 
público e as potenciais aplicações no Sistema SEDINOR/IDENE. 

Critério qualitativo de aceitação: Relatório de cada encontro do grupo, constando a lista de 
presença e os assuntos discutidos, a partir de maio de 2014. 

Fonte de comprovação: Relatório consolidado pela AGEI. 

Fonte dos dados: AGEI/SEDINOR. 

Data de entrega: 30/12/2014. 
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ASSESSORIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G1 1 
Percentual de alunos concluintes do ciclo 2012-

2013 do Programa Travessia Nota Dez 
- 14,80 21,00 100 30,00 
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EQUIPE ASSESSORIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

INDICADOR: 
 

Indicador: Percentual de alunos alfabetizados pelo Programa Travessia Nota 10.  

Descrição: Busca mensurar a eficácia do Programa ao analisar qual o percentual de pessoas 
que após a conclusão do programa foram alfabetizadas por ele.  

Fórmula: Número de alunos alfabetizados/Número de alunos que realizaram o teste cognitivo 
de saída. 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior Melhor. 

Fonte de dados: Sistema SBA. Menu: Acompanhamento do alfabetizando. Submenu: 
Consulta a situação final. 

Fonte de comprovação: Relatório da AIS encaminhado à AGEI. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: 14,80 

2013: 21,00 

Cálculo de desempenho: Regra Geral. 
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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 

G10 1 
Resposta às demandas apresentadas por meio do 
“Fale Conosco” em até dois dias úteis. 

- - - 50 90 

 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

G8 2 
Divulgar ações da SEDINOR/IDENE no âmbito 
organizacional. 

Newsletter Mensal do Sistema 
SEDINOR/IDENE. 

50 
Até o dia 15 de cada 

mês, a partir de 
junho de 2014 
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EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

INDICADOR: 

 

1. Indicador: Resposta às demandas apresentadas por meio do “Fale Conosco” em até dois 
dias úteis. 

Descrição: Diante da mudança na padronização do site do Sistema SEDINOR/IDENE, foi 
disponibilizado ao cidadão o canal “Fale Conosco”. Segundo o padrão estadual, as 
manifestações devem ser repondidas em até dois dias úteis. 

Fórmula: IE = [(Número de demandas do Fale Conosco respondidas no prazo de até dois 
dias úteis) / (Número total de demandas do “Fale Conosco” recebidas)] 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Assessoria de Comunicação Social do IDENE. 

Fonte de comprovação: Relatório extraído do site do IDENE. 

Cálculo de desempenho: Regra Geral. 

 
 
PRODUTO: 
 

2. Produto: Newsletter Mensal do Sistema SEDINOR/IDENE. 

Objetivo: Divulgar ações do Sistema SEDINOR/IDENE no âmbito organizacional. 

Descrição: As atividades desenvolvidas por cada uma das equipes do Sistema 
SEDINOR/IDENE muitas vezes não são comunicadas às demais, compartimentando as 
informações sobre as atividades realizadas. A edição mensal da Newsletter visa divulgar 
internamente informações e boas práticas, colaborando para o amadurecimento do Sistema 
Operacional. 

Critério qualitativo de aceitação: Email encaminhado aos colaboradores do Sistema 
SEDINOR/IDENE. 

Fonte de comprovação: Email encaminhado pela ASCOM à AGEI mensalmente. 

Fonte dos dados: Assessoria de Comunicação Social do IDENE. 

Data de entrega: Até o dia 15 de cada mês, a partir de junho/2014. 
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PROCURADORIA JURÍDICA 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G8 1 
Tempo médio para emissão de pareceres e notas 
jurídicas sobre licitações, contratos, convênios, 
editais e demais instrumentos jurídicos. 

2,54 N/A 1,67 50 3 

 

PROCURADORIA JURÍDICA 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

G8 2 
Revisar o Manual de Instrução de Processos 
Administrativos. 

Manual de Instrução de 
Processos Administrativos 
revisado. 

50 31/10/2014 
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EQUIPE PROCURADORIA JURÍDICA 

 

INDICADOR: 

 

1. Indicador: Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, 
contratos, convênios, editais e demais instrumentos jurídicos. 

Descrição: O indicador busca aferir a agilidade com que as demandas relativas às licitações, 
contratos, convênios, editais e demais instrumentos jurídicos são atendidas pela Procuradoria 
Jurídica do IDENE. O tempo será computado em dias úteis, excluindo-se do cômputo a data 
de início e incluindo a data do vencimento de cada prazo. Os prazos não deverão ser 
iniciados ou encerrados em dias não úteis. O marco inicial para contagem do prazo aqui 
estabelecido será a data de recebimento do documento no SIGED, sendo encerrado a partir 
de sua tramitação pelo mesmo Sistema. Serão computados os pareceres e notas conclusivos 
que forem demandados da unidade no período compreendido entre maio e dezembro de 
2014. Os pedidos de diligência devem ser desconsiderados para o cálculo do indicador, uma 
vez que para a emissão da análise da Procuradoria pressupõe-se que o expediente esteja 
completa e adequadamente instruído. Entram no cômputo deste indicador as demandas 
jurídicas no âmbito do IDENE e da SEDINOR, a quem a Procuradoria Jurídica deve atender. 

Fórmula: [(Somatório dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas 
tramitados via SIGED) / (Número total de pareceres e notas jurídicas emitidos pela 
Procuradoria Jurídica)] 

Unidade de medida: Dias úteis. 

Polaridade: Menor melhor. 

Fonte de dados: Planilha de controle das tramitações via SIGED dos documentos analisados 
elaborada pela Procuradoria Jurídica. 

Fonte de comprovação: Planilha de controle das tramitações via SIGED dos documentos 
analisados encaminhada mensalmente à AGEI. 

Valores de Referência:  

2011: 2,54 

2012: N/A 

2013: 1,67 

Cálculo de desempenho: Regra Geral. 

 

PRODUTO: 

 

2. Produto: Revisão do Manual de Instrução de Processos Administrativos. 

Objetivo: Revisar o Manual de Instrução de Processos Administrativos. 

Descrição: Em 2013, foi elaborado pela Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, a 
pedido da Alta Gerência do Sistema SEDINOR/IDENE, uma primeira versão do Manual de 
Instrução de Processos Administrativos, que contém informações para orientar e regular a 
instrução dos processos administrativos que tramitam no âmbito deste Sistema Operacional. 
Para aprimorar este primeiro esforço de padronização dos processos internos, é fundamental 
que a Auditoria, juntamente com a Procuradoria Jurídica, repassem os conteúdos do Manual, 
buscando atender às demandas de regularidade desses processos e contribuindo para o 
amadurecimento da cultura institucional.  



 

 22 

Critério qualitativo de aceitação: Manual revisado validado pela Alta Gerência.  

Fonte de comprovação: Envio do Manual revisado validado pela Alta Gerência para a AGEI. 

Fonte dos dados: Manual revisado validado pela Alta Gerência. 

Data de entrega: 31/10/2014. 

 



 

 23 

AUDITORIA SECCIONAL 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G10 1 
Índice de execução do Plano Anual de Auditoria 
(PAA). 

N/A N/A 92,59 50 95 

 

AUDITORIA SECCIONAL 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

G8 2 
Revisar o Manual de Instrução de Processos 
Administrativos. 

Manual de Instrução de 
Processos Administrativos 
revisado. 

50 31/10/2014 
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EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL 

 

INDICADOR: 

 

1. Indicador: Índice 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 Seccional, com o dirigente máximo do órgão/entidade 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, pode ser delimitada a abrangência de 
atuação das unidades de auditoria, acompanhada a execução das ações pactuadas e 
avaliado 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. 

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

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: DCCA/SCAO/CGE. 

Fonte de comprovação: 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. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: 92,59 

Cálculo de desempenho: Nota Acordo de Resultados = (percentual de execução do 
PAA/meta)*10 

 

PRODUTO: 

 

2. Produto: Revisão do Manual de Instrução de Processos Administrativos. 

Objetivo: Revisar o Manual de Instrução de Processos Administrativos. 

Descrição: Em 2013, foi elaborado pela Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, a 
pedido da Alta Gerência do Sistema SEDINOR/IDENE, uma primeira versão do Manual de 
Instrução de Processos Administrativos, que contém informações para orientar e regular a 
instrução dos processos administrativos que tramitam no âmbito deste Sistema Operacional. 
Para aprimorar este primeiro esforço de padronização dos processos internos, é fundamental 
que a Auditoria, juntamente com a Procuradoria Jurídica, repassem os conteúdos do Manual, 
buscando atender às demandas de regularidade desses processos e contribuindo para o 
amadurecimento da cultura institucional.  

Critério qualitativo de aceitação: Manual revisado validado pela Alta Gerência.  

Fonte de comprovação: Envio do Manual revisado validado pela Alta Gerência para a AGEI. 

Fonte dos dados: Manual revisado validado pela Alta Gerência. 

Data de entrega: 31/10/2014. 
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DIRETORIA DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G8 1 
Índice de laticínios fornecedores do Programa 
Leite pela Vida com análise físico-química do leite 
realizada. 

N/A N/A 100 20 100 

G4 2 
Percentual de litros de leite entregues, 
mensurados mês a mês. 

- - - 10 
Ver 

descrição 

 

DIRETORIA DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

G4 3 
Elaborar proposta para solucionar o gargalo da 
gestão dos pontos de distribuição do leite no 
âmbito do Programa Leite pela Vida. 

Plano de transição do modelo de 
gestão dos pontos de distribuição 
do leite. 

50 30/12/2014 
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EQUIPE DIRETORIA DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 

INDICADORES: 

 

1. Indicador: Índice de laticínios fornecedores do Programa Leite pela Vida com análise 
físico-química do leite realizada. 

Descrição: Para garantir o controle da qualidade do leite distribuído pelo Programa Leite pela 
Vida, é necessário que o produto passe pela análise de suas características físico-químicas e 
organolépticas. O atendimento aos padrões aceitáveis para consumo pode ser verificado a 
partir de testes realizados em laboratórios cadastrados no Programa, por meio de amostras 
recolhidas pelos técnicos do Sistema SEDINOR/IDENE. 

Fórmula: PE = (Número de laticínios cadastrados no Programa Leite pela Vida que tiveram o 
leite analisado) / Número de laticínios cadastrados no Programa Leite pela Vida) 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório da Coordenação do Programa emitido em agosto e em dezembro 
de 2014. 

Fonte de comprovação: Relatório da Coordenação do Programa emitido em agosto e em 
dezembro de 2014 entregue à AGEI. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: 100 

Cálculo de desempenho: Regra Geral. 

 

2. Indicador: Percentual de litros de leite entregues, mensurados mês a mês. 

Descrição: O Programa Leite pela Vida visa à distribuição de leite em 193 municípios, 
diminuindo a vulnerabilidade social, combatendo a mortalidade infantil e a desnutrição por 
meio da geração de emprego e renda e da garantia de preço do produto. O indicador em 
questão objetiva mensurar a eficiência do programa na distribuição do leite e, assim, avaliar o 
montante de leite distribuído em relação ao planejado, acompanhando a sazonalidade da 
produção de leite. Para tanto, foram definidas metas mensais, que variam em função da 
produção média histórica apurada para cada mês, conforme a seguir: 

 

METAS POR MÊS PARA A DISTRIBUIÇÃO 
DE LEITE PELO PROGRAMA LEITE PELA 

VIDA 

MÊS 2014 

JANEIRO 72,57% 

FEVEREIRO 75,34% 

MARÇO 77,60% 

ABRIL 76,71% 

MAIO 69,90% 

JUNHO 61,92% 

JULHO 66,13% 
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AGOSTO 64,76% 

SETEMBRO 64,82% 

OUTUBRO 63,22% 

NOVEMBRO 63,06% 

DEZEMBRO 55,32% 

Fórmula: IEM = (Quantidade de leite distribuída no mês/Quantidade programada para o 
mês)*100 

IEM = Índice de Execução da Meta Mensal 

A Quantidade Programada para o mês é dada pela cota total de leite do Convênio 004/2013, 
ou seja, 138.500 litros de leite por dia x Número de dias no mês. 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 2014. 

Fonte de comprovação: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 
2014 entregue à AGEI. 

Cálculo de desempenho: Média das notas apuradas mês a mês, sendo que a nota apurada 
em cada mês é dada pela faixa de desempenho do IEM: 

Faixa De 
(Exclusive) 

Faixa Até 
(Inclusive) 

NOTA NO 
MÊS 

0,00 45,00 0,00 

45,00 55,00 40,00 

55,00 65,00 60,00 

65,00 75,00 80,00 

75,00 100,00 100,00 
 

 

 

 

PRODUTO: 

 

3. Produto: Plano de transição do modelo de gestão dos pontos de distribuição do leite. 

Objetivo: Elaborar proposta para solucionar o gargalo da gestão dos pontos de distribuição 
do leite no âmbito do Programa Leite pela Vida. 

Descrição: Em 2013, a Coordenação do Programa, juntamente com a Direção Geral, 
identificou oportunidades de melhoria para gerenciar os pontos de distribuição do leite. A 
proposta deverá conter o novo modelo de gestão proposto, bem como o plano de ação que 
deverá ser desenvolvido para a sua implantação.  

Critério qualitativo de aceitação: O plano deverá conter, além da proposta de modelo de 
gestão dos pontos de distribuição do leite, um cronograma das atividades a serem 
desenvolvidas pelo Sistema SEDINOR/IDENE para sua implantação. O documento deverá 
ser remetido à AGEI após validação da Alta Gerência do Sistema SEDINOR/IDENE.  

Fonte de comprovação: Plano validado e encaminhado à AGEI do Sistema 
SEDINOR/IDENE. 

Fonte dos dados: Plano validado e encaminhado à AGEI do Sistema SEDINOR/IDENE. 

Data de entrega: 30/12/2014. 
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DIRETORIA DE PLANEAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G11 1 
RH Responde – Acordo de Nível de 
Serviço do RH – Nível 2. 

- - - 25 90 

G8 2 
Índice de execução do 
Planejamento Anual de Compras. 

- 0 50 25 70 

G8 3 
Índice de Ociosidade de Materiais 
Estocados. 

- - 0 25 5 

G10 4 
Índice de Regionalização da 
Execução. 

- - 100 25 90 
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 EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

 

INDICADORES: 
 

0 Indicador: RH Responde – Acordo de Nível de Serviço do RH – Nível 2 

Descrição: Avaliação de todos os atendimentos registrados junto ao RH Responde e 
encaminhados às áreas especialistas (Nível 2 – USRH ou SUGESP). O atendimento é 
contabilizado a partir do momento que o consultor do RH Responde encaminha o 
atendimento para a Unidade Setorial de RH ou para a SUGESP. 
 
Tendo em vista que o Governo de Minas Gerais dará início à pactuação do Acordo de 
Resultados de 2ª etapa, para este ano, o Projeto Estratégico MASP propõe a regulamentação 
na forma como as áreas de RH realizam atendimento e entrega de serviços.  
 
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. A canalização das demandas através do RH Responde, 
permite o rastreamento, gestão e geração de estatísticas de atendimento. 
 
O Portal do Servidor está em processo de reestruturação e em breve, serão disponibilizadas 
novas páginas dos processos de RH, permitindo ao servidor encontrar informações, 
documentos, perguntas frequentes e base legal para os temas que afetam sua vida funcional 
no Estado. 
 
O indicador ANS (Acordo de Nível de Serviço) é parte fundamental da nova cultura de 
atendimento que estamos implementando. Este acordo busca pacto entre o requisitante, 
cliente de RH e os responsáveis pelos serviços de RH do Governo de Minas (Nível 2), quanto 
às metas de tempo de atendimento, permitindo a entrega de atendimento de RH com a 
qualidade e celeridade esperada. 

Fórmula:  

 

Fração de atendimentos resolvidos dentro do prazo Pontuação 

90% a 100%  100% 

70% a 89% 80% 

50 a 69% 50% 

0% a 49% 0 

 

Prazos para resposta ao solicitante, de acordo com os seguintes tipos de atendimento1: 

o Dúvida: 2 dias úteis 

o Consulta: 5 dias úteis 

o Serviço: Baixa Complexidade2: 10 dias úteis  

               Alta Complexidade3: 60 dias úteis 

 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. 
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•         Consulta: Busca de informações específica 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 

 

Unidade de medida: Percentual 

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de dados: USRH ou SUGESP/SEPLAG 

Fonte de comprovação: Relatório final da USRH ou SUGESP/SEPLAG 

Cálculo de desempenho: Diretamente na fórmula. 

 

2. Indicador: Índice de execução do Planejamento Anual de Compras 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à  TTP em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de polietileno consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 5.800 delas para a região Vale do Jequitinhonha em 2014. 

Fórmula:  

Onde: 
X = Execução Quantitativa do Planejamento Anual de Compras. 
Ela exprime a variação percentual entre o valor total homologado nos procedimentos de 
compras iniciados no Portal de Compras MG a partir de 01 de março de 2014 e o valor global 
do Planejamento Anual de Compras1. 
Não serão incluídos no valor total homologado, para fins de cálculo da Execução Quantitativa, 
os processos cuja situação seja “não executado”, bem como os processos em que o 
procedimento de contratação seja “Outras Contratações – Recadastramento de contratos de 
obras anteriores a 2009”, “Outras Contratações – Recadastramento de processos”, e “Outras 
Contratações – Recadastramento de processos anteriores a 2009”.  

                                                           
1
 O órgão ou entidade poderá iniciar uma compra planejada (vinculada a um planejamento no Portal de 

Compras MG) antes de 01 de março de 2014, o que não acarretará em prejuízo no seu resultado. 
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Execução Quantitativa do Planejamento de Compras Valor 

 70% ≤ execução ≤ 130%  1 

50% ≤ execução < 70%  ou  130% < execução ≤  150%  0,7 

30% ≤ execução < 50%  ou  150% < execução ≤  200%  0,5 

0%  ≤ execução < 30%  ou  execução > 200% 0 

 

Observação: Caso seja realizada a Revisão no Planejamento Anual de Compras do Órgão ou 
Entidade, o Valor Total Planejado será dado pela seguinte ponderação: 
 

, onde, 

  

  

 
Veja o exemplo: 
Considerando que o planejamento de compras estará em vigor entre março e dezembro de 
2014, temos um total de 10 meses de execução de compras conforme o Calendário de 
Compras definido pelo órgão ou entidade. No entanto, caso a revisão do planejamento de 
compras seja encerrada em junho, teremos 4 meses de execução do planejamento inicial e 6 
meses de execução do planejamento de compras revisado.  
Se o valor planejado inicial totalizar R$ 10.000.000,00 e após a revisão o valor total planejado 
para o ano passar para R$ 8.000.000,00, o cálculo do inidcador seria ponderado da seguinte 
maneira: 

  

  

  

 Se , então: 

 
 

 
A ponderação é necessária tendo em vista que o Planejamento Inicial (concluído até o dia 28 
de fevereiro) deve ser seguido e executado pelo órgão ou entidade até o momento da 
conclusão da revisão, a partir do qual será executado o planejamento ajustado, depois da 
revisão. Além disso, o Planejamento Inicial deve ser elaborado levando-se em consideração 
toda a expectativa de compra do órgão ou entidade para o ano. 
Y = Execução Qualitativa do Planejamento de Compras.  
Ela exprime a variação percentual entre o rol de materiais/serviços planejados contemplados 
em processos de compras homologados no Portal de Compras MG e o rol total de 
materiais/serviços (planejados e não planejados) contemplados em processos de compras 
homologados no Portal de Compras MG. Serão considerados apenas procedimentos de 
compras iniciados no Portal de Compras a partir de 01 de março 2014. 
São considerados “planejados” apenas os itens que forem vinculados ao Planejamento no 
momento da realização da solicitação de compra no Portal de Compras MG.2 

                                                           
2 

Para os órgãos e entidades que tiverem suas unidades de compras migradas para o Centro de Serviços 

Compartilhados – CSC serão excluídos do cálculo da execução qualitativa todos os itens planejados que não 

puderem ser vinculados no momento da solicitação de compras, em função das alterações que serão realizadas no 

Portal de Compras MG. 
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Unidade de medida: Percentual 

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de dados: Diretoria Central de Licitações e Contratos – DCLC da Superintendência 
Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP. 

Fonte de comprovação: Relatório final da Diretoria Central de Licitações e 
Contratos/SEPLAG. 

 

3. Indicador: Índice de Ociosidade de Materiais Estocados 

Descrição: O indicador tem como objetivo apurar o percentual de itens ociosos nos estoques 
dos órgãos/ entidades. Quanto menor for o percentual de itens ociosos, melhor será a gestão 
do órgão sobre seus almoxarifados. 

 

Fórmula:  O índice de ociosidade (percentual de itens ociosos) é calculado da seguinte 
forma: 

 

 

 

Ex: se um órgão/entidade possui 02 itens distintos em estoque, sendo 100 unidades do 
primeiro e 50 unidades do segundo, para efeito de cálculo será verificada a ociosidade dos 2 
itens e não de 150 unidades. Se não houver sido registrada qualquer saída para o primeiro 
item, o percentual de ociosidade do órgão será de 50% (resultante de ½) e não 66% 
(resultante de 100/150). 

 

Conforme quadro a seguir: 

 

Índice de Referência Meta: 

Índice de Referência > 50% Índice de ociosidade menor ou igual a 20% 

Índice de Referência > 25% e ≤ 50% Índice de ociosidade menor ou igual a 15% 

Índice de Referência > 15% e ≤ 25% Índice de ociosidade menor ou igual a 10% 

Índice de Referência ≥ 0% e ≤ 15% Índice de ociosidade menor ou igual a 5% 

 

As metas foram definidas de acordo com o Índice de Referência (situação da ociosidade 
apurada em 06 de março de 2014) de cada órgão/entidade. Dessa forma, quando for 
realizada a apuração final, em janeiro de 2015, o órgão deverá ter reduzido a quantidade de 
itens ociosos em entoque de modo a alcançar a meta definida. 

 

 

Unidade de medida: Percentual 

Polaridade: Maior melhor 
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Fonte de dados: Armazém de dados do módulo Material de Consumo do SIAD  

Fonte de comprovação: Armazém de dados do módulo Material de Consumo do SIAD  

Cálculo de desempenho:  

Percentual de ociosidade  Nota 

Abaixo da meta 100 

Acima da meta 0 

 

Obs.: Se um órgão/ entidade tiver como meta reduzir seu índice de ociosidade para 20% ou 

menos, terá nota 100 apenas se atingir os 20% ou valor inferior. Caso seu índice de 

ociosidade seja maior que 20%, a nota atribuída será zero. 

 

4. Indicador: Índice de Regionalização da Execução 

Descrição: A regionalização tem como fundamento o § 1º do art. 165 da Constituição Federal 
de 1988, quando estabelece que o plano plurianual apresentará, de forma regionalizada, os 
objetivos, diretrizes e metas da administração pública.  
Tendo em vista esse fundamento maior e visando obter informações acerca da distribuição 
regionalizada das intervenções realizadas pelo Estado, o Índice de Regionalização da 
Execução permite aferir, incentivar e premiar os órgãos/entidades segundo os esforços 
desenvolvidos para operacionalizar esse intento.  
Cabe afirmar também que a obtenção de informações fidedignas sobre a regionalização da 
execução física e financeira é fundamental não apenas para a prestação de contas e a 
transparência dos gastos públicos, como também reveste-se de especial importância para a 
formulação e a avaliação das políticas públicas incumbidas ao Estado. 

Fórmula: [(%Atrefis)*0,3] + [(%Atrefin)*0,3] + [(%Refin)*0,4]. 

O índice é obtido através de uma média ponderada dos seguintes indicadores:  

 

Indicador Sigla Peso 

Percentual de ações com pelo menos 70% de 

execução física por município 

%Atrefis 0,3 

Percentual de ações com pelo menos 70% de 

execução financeira por município 

%Atrefin 0,3 

Percentual de recursos regionalizados por 

município 

%Refin 0,4 

 

O percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por município é calculado a 

partir da seguinte fórmula: 

 

100*
física execução de registro com ações de  totalN.º

municípiopor  física execução de 70% menos pelo com ações N.º
%ATrefis 










, 

 

sendo o percentual de regionalização da execução física por município igual a: 
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100*
ação da física execução da lValor tota

municípiopor  registrada física Execução
Trefis 










. 

 

Observação: a) integra o cômputo do %Atrefis as ações não orçamentárias do sistema 

consignadas no PPAG; b) as ações que possuírem mais de 30% de execução física não 

regionalizável não integrarão o cálculo do índice. 

O principal critério para regionalização das metas físicas é o local de entrega final do produto 

disponibilizado pela ação. Desse modo, a regionalização deve se orientar pelos municípios 

diretamente beneficiados. 

Por sua vez, o percentual de ações com pelo menos 70% de execução financeira por 

município é calculado pelo seguinte algoritmo: 

 

,100*
financeira execução de registro com ações de  totalN.º

municípiopor  fínanceira execução de 70% menos pelo com ações N.º
%ATrefin 










 

sendo o percentual de execução financeira por município igual a: 

 

100*
ação da fínanceira execução de lValor tota

municípiopor  registrada fínanceira Execução
Trefin 










. 

 

Observação: a) como não possuem registro de execução financeira, as ações não 

orçamentárias não compõem o cálculo do %Atrefin; b) as ações que possuírem mais de 30% 

de recursos não regionalizáveis não integrarão o cálculo deste indicador. 

Já o percentual de recursos regionalizados por município é dado pela seguinte expressão: 

 

100*
fínanceira execução da lValor tota

municípiopor  registrado fínanceira execução deValor 
%Refin 










. 

 

A regionalização financeira deve ser realizada pelos municípios efetivamente beneficiados 

pelos bens ou serviços adquiridos ou contratados, independentemente da sede do 

órgão/entidade contratante ou das empresas/pessoas contratadas. Nesse sentido, busca-se 

aferir com quem são despendidos os recursos públicos, mediante o direcionamento atribuído 

aos bens ou serviços. 

Não será admitida a concentração da programação física e/ou financeira em Belo Horizonte 

ou no município sede de algum órgão ou entidade, sob o pretexto exclusivo de que o 

orçamento é gerenciado de forma centralizada, ou ainda quando, por dificuldades técnicas ou 

operacionais, as informações de regionalização não estejam disponíveis. Nesse último caso, 

as informações deverão ser regionalizadas conforme normatização presente Manual SIGPlan 

de Monitoramento do PPAG. 

Não entrarão cômputo do índice as ações cuja regionalização é de responsabilidade da 

SCPPO bem como aquelas que, a critério do Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, 

não são passíveis de regionalização, a saber, a) aquelas referentes ao pagamento da dívida 

pública interna e externa; b) as ações voltadas predominantemente para outros estados ou 
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países; c) ações cujos produtos são indivisíveis e atendem direta e simultaneamente várias 

macrorregiões.  

Os parâmetros técnicos para regionalização da execução física e financeira são aqueles 

estabelecidos no Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico 

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão: 

(link:  TTP://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp). 

Unidade de medida: Litro de leite  

Polaridade: Maior melhor 

Fonte de dados: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária 
(SCPPO). 

Fonte de comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação 
Orçamentária (SCPPO). 

Cálculo de Desempenho: 

O desempenho acordado nesse indicador será medido e pontuado pela regra abaixo, após 
aplicada a fórmula acima: 

Índice de regionalização da execução Nota 

De 90% até 100% 100 

De 80% até 89% 90 

De 70% até 79% 80 

De 60% até 69% 70 

De 50% até 59% 60 

De 40% até 49% 50 

De 30% até 39% 40 

De 20% até 29% 30 

De 10% até 19%  20 

De 1% até 9% 10 

0 (zero) 0 

 

Observação: O índice de regionalização da execução será calculado de forma agregada 
considerando a apuração de cada indicador no sistema como um todo. Desse modo, integram 
o cômputo do indicador as ações das empresas estatais dependentes e independentes que 
compõem o sistema. 
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DIRETORIA DE CAPTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO REGIONAL 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

G7 1 
Avaliar as ações implementadas pelo Sistema 
SEDINOR/IDENE e orientar eventuais ajustes 
na execução da política pública.  

Relatório de avaliação dos programas e 
ações desenvolvidas no âmbito do 
Sistema SEDINOR/IDENE. 

100 30/12/2014 
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EQUIPE DIRETORIA DE CAPTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO REGIONAL 

 

PRODUTO: 

 

1. Produto: Relatório de avaliação dos programas e ações desenvolvidas no âmbito do 
Sistema SEDINOR/IDENE. 

Objetivo: Avaliar as ações implementadas pelo Sistema SEDINOR/IDENE e orientar 
eventuais ajustes na execução da política pública. 

Descrição: A Diretoria de Captação, Qualificação e Inclusão Regional pode auxiliar na 
avaliação das ações desenvolvidas no âmbito do Sistema SEDINOR/IDENE. Para tanto, 
deverá ser realizada uma avaliação das ações em curso, por meio da elaboração de um 
relatório que identifique os principais gargalos e oportunidades de melhoria de seus 
programas, de forma a colaborar para a sua melhoria contínua. 

Critério qualitativo de aceitação: O plano deverá conter, além da proposta de modelo de 
gestão dos pontos de distribuição do leite, um cronograma das atividades a serem 
desenvolvidas pelo Sistema SEDINOR/IDENE para sua implantação. O documento deverá 
ser remetido à AGEI após validação da alta gerência do Sistema SEDINOR/IDENE.  

Fonte de comprovação: A Diretoria deverá encaminhar para a AGEI o Relatório de 
Avaliação dessas iniciativas, com a validação da Alta Direção do Sistema SEDINOR/IDENE. 

Fonte dos dados: Relatório emitido pela Diretoria de Captação, Qualificação e Inclusão 
Regional. 

Data de entrega: 30/12/2014. 
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DIRETORIA REGIONAL DO NORTE DE MINAS 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM NOME DO INDICADOR 

VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G3 1 
Número de cisternas de placas 
implantadas no âmbito do Projeto 
Água para Todos. 

- - 3.367 20 2.228 

G3 2 
Número de cisternas de polietileno 
implantadas no âmbito do Projeto 
Água para Todos. 

- - 3.238 20 4.500 

G3 3 
Número de barreiros implantados 
no âmbito do Projeto Água para 
Todos. 

- - 23 20 110 

G3 4 
Número de pequenas barragens 
implantadas no âmbito do Projeto 
Água para Todos. 

- - 0 20 1.200 

G4 5 
Percentual de litros de leite 
entregues, mensurados mês a 
mês. 

- - - 20 Ver descrição 
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 EQUIPE DIRETORIA REGIONAL DO NORTE DE MINAS 

 

INDICADORES: 
 

1. Indicador: Número de cisternas de placas implantadas no âmbito do Projeto Água para 
Todos. 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de placas consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 2.228 delas para a região Norte de Minas em 2014. 
Ressalta-se que a meta física estabelecida para 2014, apesar de menor que o valor de 
referência, exaure as entregas previstas no âmbito do instrumento pactuado com o Governo 
Federal. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: 3.367 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

2. Indicador: Número de cisternas de polietileno implantadas no âmbito do Projeto Água para 
Todos. 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de polietileno consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 4.500 delas para a região Norte de Minas em 2014. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: 3.238 
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Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

3. Indicador: Número de barreiros implantados no âmbito do Projeto Água para Todos. 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. Os barreiros consistem em uma dessas tecnologias, sendo 
planejada a construção de 110 delas para a região Norte de Minas em 2014. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: 23 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

4. Indicador: Número de pequenas barragens implantadas no âmbito do Projeto Água para 
Todos. 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As pequenas barragens consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 1.200 delas para a região Norte de Minas em 2014. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: N/A 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

5. Indicador: Percentual de litros de leite entregues, mensurados mês a mês. 

Descrição: O Programa Leite pela Vida visa à distribuição de leite em 193 municípios, 
diminuindo a vulnerabilidade social, combatendo a mortalidade infantil e a desnutrição por 
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meio da geração de emprego e renda e da garantia de preço do produto. O indicador em 
questão objetiva mensurar a eficiência do programa na distribuição do leite e, assim, avaliar o 
montante de leite distribuído em relação ao planejado, acompanhando a sazonalidade da 
produção de leite. Para tanto, foram definidas metas mensais, que variam em função da 
produção média histórica apurada para cada mês, conforme a seguir: 

 

METAS POR MÊS PARA A DISTRIBUIÇÃO 
DE LEITE PELO PROGRAMA LEITE PELA 

VIDA 

MÊS 2014 

JANEIRO 72,57% 

FEVEREIRO 75,34% 

MARÇO 77,60% 

ABRIL 76,71% 

MAIO 69,90% 

JUNHO 61,92% 

JULHO 66,13% 

AGOSTO 64,76% 

SETEMBRO 64,82% 

OUTUBRO 63,22% 

NOVEMBRO 63,06% 

DEZEMBRO 55,32% 

Fórmula: IEM = (Quantidade de leite distribuída no mês/Quantidade programada para o 
mês)*100 

IEM = Índice de Execução da Meta Mensal 

A Quantidade Programada para o mês é dada pela cota total de leite do Convênio 004/2013, 
ou seja, 138.500 litros de leite por dia x Número de dias no mês. 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 2014. 

Fonte de comprovação: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 
2014 entregue à AGEI. 

Cálculo de desempenho: Média das notas apuradas mês a mês, sendo que a nota apurada 
em cada mês é dada pela faixa de desempenho do IEM: 

Faixa De 
(Exclusive) 

Faixa Até 
(Inclusive) 

NOTA NO 
MÊS 

0,00 45,00 0,00 

45,00 55,00 40,00 

55,00 65,00 60,00 

65,00 75,00 80,00 

75,00 100,00 100,00 
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DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO JEQUITINHONHA 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G3 1 

Número de cisternas de 
placas implantadas no 
âmbito do Projeto Água 
para Todos. 

- - 3.101 30 965 

G3 2 

Número de cisternas de 
polietileno implantadas no 
âmbito do Projeto Água 
para Todos. 

- - 2.049 30 5.800 

G4 3 
Percentual de litros de 
leite entregues, 
mensurados mês a mês. 

- - - 40 Ver descrição 
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 EQUIPE DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO JEQUITINHONHA 

 

INDICADORES: 
 

1. Indicador: Número de cisternas de placas implantadas no âmbito do Projeto Água para 
Todos. 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de placas consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 965 delas para a região Vale do Jequitinhonha em 2014. 
Ressalta-se que a meta física estabelecida para 2014, apesar de menor que o valor de 
referência, exaure as entregas previstas no âmbito do instrumento pactuado com o Governo 
Federal. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: 3.101 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

2. Indicador: Número de cisternas de polietileno implantadas no âmbito do Projeto Água para 
Todos 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de polietileno consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 5.800 delas para a região Vale do Jequitinhonha em 2014. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 
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2013: 2.049 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

3. Indicador: Percentual de litros de leite entregues, mensurados mês a mês. 

Descrição: O Programa Leite pela Vida visa à distribuição de leite em 193 municípios, 
diminuindo a vulnerabilidade social, combatendo a mortalidade infantil e a desnutrição por 
meio da geração de emprego e renda e da garantia de preço do produto. O indicador em 
questão objetiva mensurar a eficiência do programa na distribuição do leite e, assim, avaliar o 
montante de leite distribuído em relação ao planejado, acompanhando a sazonalidade da 
produção de leite. Para tanto, foram definidas metas mensais, que variam em função da 
produção média histórica apurada para cada mês, conforme a seguir: 

 

METAS POR MÊS PARA A DISTRIBUIÇÃO 
DE LEITE PELO PROGRAMA LEITE PELA 

VIDA 

MÊS 2014 

JANEIRO 72,57% 

FEVEREIRO 75,34% 

MARÇO 77,60% 

ABRIL 76,71% 

MAIO 69,90% 

JUNHO 61,92% 

JULHO 66,13% 

AGOSTO 64,76% 

SETEMBRO 64,82% 

OUTUBRO 63,22% 

NOVEMBRO 63,06% 

DEZEMBRO 55,32% 

Fórmula: IEM = (Quantidade de leite distribuída no mês/Quantidade programada para o 
mês)*100 

IEM = Índice de Execução da Meta Mensal 

A Quantidade Programada para o mês é dada pela cota total de leite do Convênio 004/2013, 
ou seja, 138.500 litros de leite por dia x Número de dias no mês. 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 2014. 

Fonte de comprovação: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 
2014 entregue à AGEI. 

Cálculo de desempenho: Média das notas apuradas mês a mês, sendo que a nota apurada 
em cada mês é dada pela faixa de desempenho do IEM: 
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Faixa De 
(Exclusive) 

Faixa Até 
(Inclusive) 

NOTA NO 
MÊS 

0,00 45,00 0,00 

45,00 55,00 40,00 

55,00 65,00 60,00 

65,00 75,00 80,00 

75,00 100,00 100,00 
 

 

 



 

 46 

DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO MUCURI 

QUADRO DE INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR 
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS 

2011 2012 2013 % 2014 

G3 1 

Número de cisternas de 
polietileno implantadas no 
âmbito do Projeto Água 
para Todos 

- - - 50 4.700 

G4 3 
Percentual de litros de 
leite entregues, 
mensurados mês a mês. 

- - - 50 Ver descrição 
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 EQUIPE DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO MUCURI 

 

INDICADORES: 
 

1. Indicador: Número de cisternas de polietileno implantadas no âmbito do Projeto Água para 
Todos 

Descrição: O Projeto Estratégico Água para Todos objetiva promover a universalização do 
acesso à agua em áreas rurais para consumo humano e para a produção de alimentos nas 
áreas de abrangência do semiárido e entorno, por meio da viabilização de tecnologias de 
convivência com a seca. As cisternas de polietileno consistem em uma dessas tecnologias, 
sendo planejada a construção de 4.700 delas para a região Vale do Mucuri em 2014. 

Fórmula: Número absoluto. 

Unidade de medida: Unidade. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Coordenação do Projeto Estratégico Água para Todos. 

Fonte de comprovação: Relatório final de acompanhamento do Projeto Estratégico Água 
para Todos. 

Valores de Referência:  

2011: N/A 

2012: N/A 

2013: N/A 

Cálculo de desempenho: (Resultado/Meta) X 100 

 

2. Indicador: Percentual de litros de leite entregues, mensurados mês a mês. 

Descrição: O Programa Leite pela Vida visa à distribuição de leite em 193 municípios, 
diminuindo a vulnerabilidade social, combatendo a mortalidade infantil e a desnutrição por 
meio da geração de emprego e renda e da garantia de preço do produto. O indicador em 
questão objetiva mensurar a eficiência do programa na distribuição do leite e, assim, avaliar o 
montante de leite distribuído em relação ao planejado, acompanhando a sazonalidade da 
produção de leite. Para tanto, foram definidas metas mensais, que variam em função da 
produção média histórica apurada para cada mês, conforme a seguir: 

 

METAS POR MÊS PARA A DISTRIBUIÇÃO 
DE LEITE PELO PROGRAMA LEITE PELA 

VIDA 

MÊS 2014 

JANEIRO 72,57% 

FEVEREIRO 75,34% 

MARÇO 77,60% 

ABRIL 76,71% 

MAIO 69,90% 

JUNHO 61,92% 

JULHO 66,13% 
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AGOSTO 64,76% 

SETEMBRO 64,82% 

OUTUBRO 63,22% 

NOVEMBRO 63,06% 

DEZEMBRO 55,32% 

Fórmula: IEM = (Quantidade de leite distribuída no mês/Quantidade programada para o 
mês)*100 

IEM = Índice de Execução da Meta Mensal 

A Quantidade Programada para o mês é dada pela cota total de leite do Convênio 004/2013, 
ou seja, 138.500 litros de leite por dia x Número de dias no mês. 

Unidade de medida: Percentual. 

Polaridade: Maior melhor. 

Fonte de dados: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 2014. 

Fonte de comprovação: Relatório da Coordenação do Programa emitido em dezembro de 
2014 entregue à AGEI. 

Cálculo de desempenho: Média das notas apuradas mês a mês, sendo que a nota apurada 
em cada mês é dada pela faixa de desempenho do IEM: 

Faixa De 
(Exclusive) 

Faixa Até 
(Inclusive) 

NOTA NO 
MÊS 

0,00 45,00 0,00 

45,00 55,00 40,00 

55,00 65,00 60,00 

65,00 75,00 80,00 

75,00 100,00 100,00 
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DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO RIO DOCE 

QUADRO DE PRODUTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ITEM AÇÃO PRODUTO/MARCO 

P
E

S
O

(%
) 

DATA DE 
ENTREGA 

C2 1 
Planejar o início das atividades da Diretoria Regional do 
Vale do Rio Doce. 

Plano de atendimento aos municípios 
do Rio Doce. 

100 30/12/2014 
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 EQUIPE DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO RIO DOCE 

 

 
PRODUTO: 
 

1. Produto: Plano de atendimento aos municípios do Rio Doce. 

Objetivo: Planejar o início das atividades da Diretoria Regional do Vale do Rio Doce. 

Descrição: A partir de 2014, o Sistema SEDINOR/IDENE passou a atender municípios do 
Vale do Rio Doce e do Noroeste de Minas, ampliando sua área de atuação e o desafio de 
reduzir as desigualdades existentes entre as regiões do Estado. É preciso conhecer as 
especificidades do território e da população, a fim de definir as ações apropriadas para os 
problemas, ou mesmo para fomentar o desenvolvimento da região. Para tanto, o "Plano de 
Atendimento aos municípios do Rio Doce" deverá contemplar as demandas de investimento 
nos 70 municípios incluídos na área de abrangência do IDENE, bem como oportunidades de 
captação de recursos para sua execução. 
Critério qualitativo de aceitação: O Plano deve ser validado pelo dirigente máximo do 
órgão. 
Fonte de comprovação: Plano em meio físico, validado pelo dirigente máximo do órgão. 

Data de entrega: 30/12/2014 
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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 da execução em relação à meta e receberá pontuação conforme tabela 
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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. 
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. 
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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$ 223,33 e R$ 
268,01. E para estudante de Nível Superior com carga horária semanal de 20 e 30 horas, 
respectivamente R$ 452,02 e R$678,00.  
 
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. 

 


